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مؤتمر طرق الحج في إفريقيا

الكتاب الخامس

الدرة الثمينة في أخبار الرحلة إلى مكة والمدينة
إفادات وفوائد في طريق الحج للشيخ عبدالمحمود الحفيان
أ.د .عبدالرحمن أحمد عثمان

مقدمة:
تهدف هذه الدراسة لتتبع طريق الحج الذي سلكه الشيخ عبدالمحمود بن
الشيخ نورالدائم الطيبي ،وأهم المراكز ونقاط االرتكاز في طريق حجه ،ودور ذلك في
التواصل واإلتصال وما نقله من معارف وفوائد عبر هذا الطريق ،وتهدف الدراسة

الستجالء دور طرق الحج في نشر العلم بالسودان ومعرفة األثر الراد على البلدان

اإلفريقية .ترتكز الدراسة على مذكرات الشيخ الحفيان ولكنها تستصحب المراجع
السودانية مثل طبقات ود ضيف هللا والروايات الشفاهية في منهج متداخل يحاول إثراء
التراث الديني في شعيرة الحج وتبيان دور الحجيج في تأسيس األسواق وحركة البيع
والشراء باإلشارة إلى اثر الحجيج في التدامج واالندماج الثقافي والتواصل بين أجزاء
القارة وخلق عالقات بين المسلمين.
تستصحب الد راسة

الحج في تأسيس الممارسة الصوفية عبر عدد من

الشخصيات السودانية في رحلة الحج لألراضي المقدسة ويربط كل ذلك باآلثار

االقتصادية واالجتماعية على زراعة القطن في منطقة شندي وانتشار اإلسالم في
السودان الشرقي وتأسيس الخالوي .وتختتم الدراسة بعدة نتائج تركز على اآلثار
العلمية والتعليمية والدينية واالقتصادية لرحلة الحج انطالقا من فوائد الحج ( ليقضوا

منافع لهم ويذكر اسم هللا) .تقارن الدراسة بين دور طرق الحج ووسائله القديمة

والحديثة وتخرج بتوصيات حول تعظيم دور الحج في نشر الوعي الديني بين

المسلمين .لن تورد الدراسة مؤلف الشيخ عبدالمحمود كامال ،وألغراض الدراسة ستنتقي
منه معالم الطريق في الحركة وتستتثني منه االستطرادات الفقهية واللغوية والشعرية
رغم أن ذلك يدل على علم غزيز وامتالك لناصية اللغة واألدب ،وتعمل الدراسة على

تحليل نصوصها بمنهج تحليل المضمون لتستخلص النتائج
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رحلة الحج وأدب الرحالت (الرحلة الحجازية):

يقع مؤلف الدرة الثمينة في أخبار الرحلة إلى مكة والمدينة لمؤلفه الشيخ

عبدالمحمود بن الشيخ نوراالدئم الطيبي الملقب بالحفيان المولود في  1260هـ

والمتوفي في1333 -هـ هذه الرحلة التي راجعها وقدم لها الشيخ عبدالجبار المبارك
وخرج أحاديثها المدني محمد توم

تقع ضمن أدب الرحالت في إطار ما عرف

بالرحلة الحجازية وهو نوع من أنواع األدب الذي تستمطر منه العلوم االجتماعية
واالقتصادية والدينية ،ويوضح قدرة مؤلفه في اللغة والتواصل الجيد .وهو أدب يصف
رحالت المسلمين إلى مكة والمدينة ،ويلقى الضوء على معالم الطريق ،ووجهاء القبائل

والحكام .ويوضح طرق كسب العيش والمداخالت التجارية،

واللغات كما تشرح

شعائر الحج وأشواق المسلمين لزيارة مدينة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .وكما يقول

محمد المسعودي في كتابه في وصفه الرحلة الحجازية بمؤلفه ،الحج لبيت هللا الحرام

الراحل لما حوته من ظواهر أجتماعية

في أدب الرحالت يتميز بنقل مشاهدات

وعمرانية ومعرفية وثقافية خالل رحلة العبور واإلنتقال بين األمكنة ،وتنبع أهمية

دراسة الرحالت الحجازية في أدب الرحالت عامة ما يخلفه من علم ومعرفة بشعائر

الحج وكما يقولون " شقة في البلد علم" ومن ذلك القول المنسوب لإلمام الشافعي.
تغرب عن األوطان في طلب العال

وسافر ففي األسفار خمس فوائد
تفريج هم واكتساب معيشة
وعلم وآداب وصحبة ماجد
فإن قيل في االسفار ذل وغربة
فموت الفتى خير له من حياته

وقطع فيافي

وارتكاب الشدائد

بدار هوان بين واشي وحاسد

وقد حظى أدب الرحالت باهتمام كبير قديما وحديثا ،ومن

ذلك كتب

الكشوفات الجغرافية عند الغربيين ،تلك الكتابات التي وصفت الطريق إلى منابع النيل
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ووضحت المعالم للمبشرين الدينيين والشركات االقتصادية والمستعمرين في التعرف
على إفريقيا وساهم ذلك في نشر المذاهب المسيحية المتعددة في ربوع إفريقيا ،إذ

تعتبر كتب الرحالت من أوسع ابواب المعرفة والثقافة اإلنسانية إذ إنها تصف الطبائع
المفتاحية لثقافات الشعوب ومعتقداتها واإلحاطة بالعادات والتقاليد ،مما يجعلها في
بعض األحيان تبدو كعمل استخباراتي كما هو الحال في كتاب تشحيذ األذهان في

بالد السودان للتونسي ،وكما يقول آدم عبدهللا ،فالرحالة األديب كالة التصوير ،يسجل
لنا كل ما وفع عليه بصره ،وكلما لمس شعوره مما شاهده أو اكتشفه من سكان

األماكن التي زارها ،ويعرف آدم أدب الرحالت بأنه مجموعة القصص األدبية التي
تقص لنا ما شوهد أو وقع في رحلة من الرحالت .فالناظر في أدب الرحالت يتعرف

من خاللها على بالد وعوالم وبيئات وطرق حياة ويمدنا بمعلومات تاريخية وجغرافية

تتخللها إشارات ومعلومات عن الحياة وعادات الناس وعن المدن واألنهار والجزر

والجبال واألودية ومختلف الظواهر.

وبالعودة لرحلة الدرة الثمينة في أخبار الرحلة إلى مكة والمدينة ،فإنه من
الواضح أن الشيخ عبدالمحمود الحفيان الملقب باالستاذ قد كان أديبا واسع اإلطالع

وعالما فطحال ،والبد أن تكون قد وقعت بين يديه مخطوطات في زمن ندرت فيه

الطباعة من أدب الرحالت من حجاج غرب إفريقيا ،والسيما أنه كان ذا منزلة وطريقة

صوفية اشتهرت بالكرم وحسن االستضافة.

ويأمل هذا البحث بعد التأطير لمجاله والتعريف بأدب الرحالت أن يستخرج
من كتاب الدرة الثمينة وصف الرحلة نث ار ويقف على واقع الحال بالسودان على عهد

الكاتب والمنازل المشهورة وأوجه األنشطة واألماكن واستخراج الدالالت التاريخية
واالقتصادية واالجتماعية والجغرافية وفوائد هذه الرحلة بالنسبة للمسلم كما أشار إلى
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لعله من األوفق أن نورد بين يدي كتاب الدرة الثمينة ترجمة للسيد الشيخ
عبدالمحمود الحفيان ،وأفضل من نستشف منه هذا التعريف هو الشيخ عبدالجبار
المبارك لصلته بالبيت الطيبي إذ يقول :هو االستاذ القطب عبدالمحمود بن الشيخ
نورالدائم ابن (الشيخ عبدالقادر الجيلي الباز األشهب) ابن القطب الغوث أحمد الطيب
بن البشير (راجل أم مرحي) الجموعي الجعلي الهاشمي ،أما من جهة أمه فهو ابن

السيدة الليمون بنت ادريس بن أحمد(ضرغام) ابن آدم ابن الملك عمر (ابوزنتر) ابن
المك جيلي أبوقرون بن المك عثمان بن المك عون هللا بن المك اسماعيل بن المك

عمر أبوجريدة المشهور بجيلي بن محمد الجعلي بن سرور بن احمد بن إدريس بن

بشارة الملقب ( برباط) جد الرباطاب فوالدة األستاذ عبدالمحمود نورالدائم بهذه النسبة
رباطابية وجدودها هم ملوك مملكة تقلي اإلسالمية.
ولد الشيخ عبدالمحمود بن الشيخ نورالدائم في قرية أم طريفي( ود رملي

حالي ًا) حيث كان والده يقيم مع أخواله الجميعاب وذلك في عام 1260هـ ونشأ في
حجر عناية والده ،وحفظ القرآن في خلوة والده بذات القرية ،وتوفي والده وهو في عمر
مبكر ،وفي سن التاسعة رحلت به والدته مع إخوته الصديق والقرشي ودالزين إلى قرية
طيبة الشيخ القرشي غرب الحصاحيصا ،حيث أتم حفظ القرآن على يد أخيه القرشي
ودالزين في سن الحادية عشر ،وتلقي مباديء العربية نحوا وصرفا وأدبا وبالغة ،كما

تحصل علوم العقيدة والفقه على أستاذه الشيخ محمود ود زروق ،وتلقي علوم التصوف
والسلوك على خليفة الشيخ أحمد الطيب ود البشير وكان وقتئذ الشيخ القرشي ودالزين،
وتدرج في مدارج السالكين حتى نال اعتراف أساتذته فإجازه الشيخ القرشي والزين

الطريقة السمانية مريداً وشيخاً ،وقد آلت إليه مقاليد الطريقة السمانية بعد وفاة أخيه
الشيخ القرشي ،وقد ألف العديد من المؤلفات الفقهية والشرعية والروحية،

وفاقت

مؤلفاته خمسة وثمانين مؤلفاً في اللغة والتصوف مكنته بعون هللا وتوفيقه من االرتقاء
في مدارج العطاء العلمي الملحوظ ليكون من قالئل السودانيين المكثرين في التأليف.

ينتمي الشيخ عبدالمحمود نورالدائم للطريقة السمانية الطيبية وهي من كبريات

الطرق بالسودان ،وهو من ألمع خلفاء هذه الطريقة ،فقد شيخ بها كثي اًر من الشيوخ،
وسلك على يديه الطريق الصوفي كثير من المريدين ويعتبره الباحثون (عبدالجبار
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المبارك) أقوى شخصيات الطريقة السمانية تجديدا وتأصيال للمذهب الصوفي وأكثرها
عطاء علميا إلى جانب نشره للطريقة في كافة أنحاء السودان إلى جانب

تفرده في

ملكة النظم الشعري وتجويد النثر وكانت وفاته بطابت ظهر األربعاء الرابع عشر من
ربيع الثاني عام ألف وثلثمائة وثالث وثالثين للهجرة ( 1333هـ).
الطريقة السمانية:

أهل الطريقة السمانية بالسودان قوم من المشتغلين بالعبادة من أهل التصوف

المتحابين ال تفرق بينهم أهل أبناء الروح وأبناء الجسد ،أعالم بلغوا درجة عالية في
مدارج القرب اإللهي بشهادات األذواق ال شهادات األوراق .ونهلوا من بحر تتأبى فيه

المعاني الذوقية على القيد اللغوي ،إال بضرب من الصيرورة الوجودية في تنزالت
البيان العربي .قوم اختصهم هللا بعلم الفتح ومحبة الرسول الشيخ أحمد الطيب
ودالبشير والشيخ القرشي ودالزين والشيخ عبدالمحمود ود نورالدائم صاحب الذرة الثمينة

والشيخ عبدالقادر الجيلي (الباز األشهب) ألفوا عشرات المؤلفات ،وأضحت آثارهم
العلمية منهجا للتزكية ،وطريقا للسلوك وموردا لدقائق الحقائق.

وللسمانية مشيخة بأ م درمان يقودها أعالم صاموا وقاموا وبذلوا الجهد وسهروا

وتعلقوا بالذات العلية حتى أضحت بهم السمانية قبلة للمثقفين ،الشيخ قريب هللا
والشيخ الفاتح وابنه الشيخ البروفيسور حسن الفاتح قريب هللا وإخوانه عرفوا التصوف

لغة ،وعرفوه علما ،وعرفوه سلوكا ،الليل عندهم مطية السائرين إلى ربهم ،ومن ليس له
نصيب من الليل ليس له حظ من طريق أهل التمكين.
والسمانية في شبشة الشيخ النور من الشيخ برير والشيخ الخليفة إبراهيم
والشيخ األمين ابن الشيخ إبراهيم ومن آثارهم الشيخ السماني بالعرشكول ومن تالميذهم

الشيخ عمر محمد الصافي المعروف براجل الكريدة غرب الكوة أقام المساجد لتعليم
القرآن الكريم والفقه وتربية المريدين ،وقد تتلمذ عليه الشيخ وقيع هللا والد الشيخ

البرعي.

ولهم في رمال كردفان بذرة نمت وترعرعت وأصبحت دائرة جذب عميقة
الغور ،عمقها بعمق محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم في نفوس أصحابها ،تغنوا

بأفضاله وكريم خصاله ،فأضحت الزريبة بهم بقعة مباركة في أرض السودان الذاكر،
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يعرفها القاصي والداني ،يتقاطر إليها الناس من شتى بقاع األرض ..كيف ال وقد
أحالها الشيخ عبدالرحيم البرعي وأسالفه الميامين من أرض خلوية بمكان قفر إلي

ديار عامرة تعج بالحياة وتنبض بالحيوية وتتعطر أجواؤها وسماواتها دوما بالتهليل
والذكر والتكبير وتالوة القرآن ..وكم هو آخذ بمجاميع القلوب مرأي مجموعات الصبية

واليافعين وهم يتوجهون إلى صالة الفجر مهللين ومكبرين ..فهذه القرية الغراء ،أشبه
ببؤرة ينبثق منها شالل نور حتى يبلغ عنان السماء ،ثم تنهمر قطراته تغطي كل أرجاء
الوطن فتغمره بالبركات ،وقد بلغت مساهمات الشيخ البرعي بناء العديد من المساجد
والمؤسسات التعليمية وساهم في بناء معامل الجامعات وبنى المراكز اإلسالمية وعقد

في ليلة واحدة خمسة آالف زيجة.
وفي جبل األولياء :قمة للسمانية سمقت وطالت وطابت ،واستقرت بقرية
الروضة ،الشيخ الياقوت وابو الشيخ محمد وجده الشيخ مالك وجد أبيه الشيخ اإلمام،
أخذوا الطريق السماني عن الشيخ محمد نور راجل ريبه عن الشيخ التوم ودبانقا،

أقاموا المساجد وعمروا الخالوي وحفظ القرآن على أيديهم خلق كثير ،ولهم في العالج

الروحي ذراع وباع ولهم تفتح ودراية بعلوم العصر ومقتضياته ،أسسوا الزوايا والخالوي
وخاطبوا الناس بوسائل التقانة الحديثة.

هذه هي الطريقة التي ينتمي إليها الشيخ عبدالمحمود وهو أحد ركائزها.

نص وثيقة الدوحة الثمينة في اخبار الرحلة إلى مكة والمدينة

تقع الرحلة في عدة فصول ومباحث مقسمة على طول الطريق إلى مكة بدأ
الكتابة من قريته التي أسسها وكبرت على يديه طابت الشيخ عبدالمحمود وانتهي به

في قريته.

الرحلة من طابت المحمية إلى الخرطوم:

يقول الشيخ عبدالمحمود في هذا القسم من الرحلة " أعلم أن هللا تعالي لما

من علينا بالحج وزيارة النبي صلى هللا عليه وسلم بفضله وكرمه كان ذلك من طابت
المحمية في يوم الخميس رابع يوم من ذي القعدة سنة أربع وعشرين من سنين العمرة
بعد الثلثمائة واأللف وقد اقتدينا في سفرنا في يوم الخميس بالشارع صلى هللا عليه
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وسلم فإنه كان اليسافر إال فيه كما في رواية الشيخين ،وإن ذكر بعضهم انه سافر
في يوم السبت في بعض أسفاره.

وقد خرج معي في ذلك اليوم من األمم ما اليحصي عددا ،وقد اشتد عليهم

فراقنا فمنهم الباكي ومنهم الصارخ ومنهم غير ذلك ،ولم يزالوا معنا على الحالة

المذكورة إلى أن وصلنا إلى القرية المسماة بالولي ،فتلقانا أهلها وانزلونا في منازلهم
وأكرمونا وانشرحت صدورهم بنا كثي ار.
ثم إننا من بعد طلوع شمس اليوم الثاني قد سافرنا من القرية المذكورة ولم يزل

العالم متراكما علينا إناثا وذكو ار ،إلى أن وصلنا القرية المسماة بولد بت ُرو ،بفتح الباء
الموحدة وتشديد التاء المثناة ثم راء مضمومة ،فتلقانا أهلها بالمحبة واالشتياق وكل
واحد من أخيارها وفضالئها يود نزولنا عنده إلى أن افترقوا في طلب ذلك فرقا كادت
أن تثير بينهم فتنة وما ذاك إال من شواهد كرمهم ومحبتهم لنا ال غال وال حسدا ،ثم

اتفقت كلمتهم على أن يكون نزولنا عند خليفتنا الشيخ الخضر بن الحاج محمد ،فأقمنا
بمنزله بقية النهار وليلة اليوم الثالث وضحوته ،وقد بالغ أهل تلك القرية في إكرامنا
واكرام أصحابنا ومن معنا ،والسيما الشيخ الخضر المذكور ،والفاضل الشيخ عبدهللا بن

محمد بن إمام ،فإنه قد جاء من محله هو واخوانه وعشيرته بهدية وذلك بعد أن طلبنا
إلى محله وعذره لنا للمضايقة الحاصلة في أمر السفر ،جزي هللا تعالى عنا هؤالء

وغيرهم ممن قبلهم وبعدهم بأسباب كرمهم لنا خير الجزاء ،وكذلك جميع من وصلنا

شيء منه ولو قليال و َّإنا بحمدهللا تعالي قد دعونا للجميع بإصالح الحال وبلوغ اآلمال

في محالت اإلجابة بالحرمين الشريفين مكافأة لهم للحديث الوارد في ذلك عنه عليه
الصالة والسالم وهو " من أتي إليكم معروفا فكافئوه " ،الحديث.

وفي هذه القرية قد جاءنا الكواهلة أهل العديد ،طالبين لنا بالتوجه إلى محلهم

المذكور ومنهم المقدم فضل هللا بن دفع هللا ،وأخيه العمدة الشيخ مصفي ،والصديق،
وغيرهم فذهبنا معهم جب ار لخاطرهم وإرضاء لنفوسهم ومعنا جمع كبير فأنزلونا في
بيوتهم وبالغوا في إكرامنا وإكرام ذلك الجمع مع ما أوصلوه إلينا من الهدية.

ثم جاءنا أهل قرية ولد الماجدي ،يطلبون قدومنا معهم ألجل حصول البركة،

وهم الشيخ مصطفي ولد على ولد نعيم ،أحد الخلفاء في الطريقة ،وكذلك الشيخ
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الجيلي بن الخليفة أحمد ،والفاضل جميل هللا أحمد ،فتوجهنا معهم ،وقبل وصولنا تلقانا
على مسافة بعيدة الخليفة أحمد بن محمد،خليفة ولد الماجدي مع كبره وعجزه ،وقد

أحب أن يكون نزولنا عنده واشتد في ذلك حتى امسك الدابة التي أنا عليها بنفسه،
فاستحيت منه ووافقته على غرضه في أن يكون نزولنا عنده لكن شرطنا أال يكون

للطالبين لنزولنا سابقا عندهم إال هذا اليوم وحده ،فقبلوا قول قسمنا اليوم بينهم على
ثالثة أقسام القسم األول عند الخليفة المذكور ،والثاني عند الشيخ مصطفي ولد على

نعيم ،والثالث عند جميل هللا أحمد ،فرضوا بذلك ،وافينا جميع شروطنا معهم وقد
حصل لنا من هؤالء المذكورين وأهل قريتهم إكرام دل على اإلخالص وصدق المحبة،

وقد أخذ علينا الطريقة في هذه القرية أمة من الناس.
ومن قبل خروجنا منها جاءنا ولدنا المبارك الشيخ مصطفي إبراهيم ،بقصيدة
أنشأها من نفسه يمدحنا بها فجزاه هللا تعالي خي ار على حسن ظنه بنا ،وإن كنا لسنا
أهال وقد جاء في بعض القصيدة قوله-:

وقطب أولي العرفان بدر الدجنة

أمام الهدي محمود شيخ طريقنا

تجلي له الباري بكنه جالله

فكدت

به

جبالل

الجبلة..

الخ

ثم من بعد إكماله القصيدة طلب منا القدوم إلى محله والجمع الزال يزداد

فذهبنا معه وقد سهر الفقراء ليلة وصولهم عنده بالذكر فحصلت للذاكرين بركة
ونفحات ،والمذكور بالغ في إكرام الجيش طعاما وشرابا .ومنه صار سفرنا وقد لحقنا
في أثناء الطريق العمدة الفاضل الشيخ خلف هللا ولد تاتاي الجعلي ،وأهدي لنا شيئا

لالستعانة على الحج ثم وادعنا ورجع ،ولم نزل مسافرين إلى أن صار نزولنا عند
الشيخ أبي عاقلة ،خليفة الولي الكامل الشيخ حمد ود الترابي فاعتني بنا وأكرمنا،

ونحن بمنزل الشيخ المذكور قد ورد علينا كتاب من حضرة مأمور مركز الكاملين،
مضمونه التأسف على عدم لقائنا ونزولنا عنده مع ترقبه لذلك وتهيئة منازله لمزيد من
التبرك والدعوة الصالحة له وغير ذلك مما يشهد بكمال محبته ،وقد رددنا له ما هو

اليق بمعنى جوابه ومحبته.
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ومن هنا صار سفرنا ونزولنا من افاضل إلى فاضل إلى أن حطت رحالنا

لدي الفاضل الشيخ على محمد الكناني ،ببري ،فأقام بحقنا أتم قيام ،وكذلك صهره

خوجلي بن أحمد ،وقد بالغوا في إكرامنا على وجه اإلخالص والمحبة واألدب الكامل،

وفي مدة إقامتنا بمنزل الشيخ المذكور قد ازرنا صاحب المآثر الجميلة والهمم الجليلة،

سعادتلو الزبير رحمة باشا ،أدام هللا عليه نعمه وكفاه نقمه ،ثم بعد زيارته لنا زرناه

بمنزله الذي بالخرطوم ورجعنا إلى بري.
مقابلة الحاكم العام في الخرطوم:

ولم نزل بمنزل الشيخ المذكور إلى أن جاء أوان سفر الوابور السواكنية،

فذهبنا لسعادتو الزبير رحمة باشا بقصد الوداع فاستحسن مقابلتنا للحاكم العام ونجت
باشا ،فاستأذناه في السفر إلى الحج وزيارة النبي صلى هللا عليه وسلم ،فإذن من أول
مرة على إنشراح قلب وطيب نفس .ومن ثم توجهنا إلى الحلفاية ،الشرقية التي على
شاطيء النيل فالتقي بنا ولدنا عوض أفندي بن محمد الكردي ،فأنزلنا بمنزله وأكرمنا

ومن معنا ،واجتمع بنا في منزله خلق كثير منهم من جاء للزيارة والبعض منهم ألخذ
الطريقة ،وقد أجزنا منهم جماعة وبتنا عند تلميذنا المذكور تلك الليلة وفيها جاء الحقا
بنا الزبير رحمة باشا وتلميذنا السيد محمد االمين بن محمد عمار بقصد الوداع ،وقد

أهدي لنا تلميذنا المذكور شيئا من الفلوس ،وقد بات المذكوران معنا إلى أن أصبح

هللا بالصبح.

من الخرطوم إلى سواكن:

ودخلنا الوابور ومحنال منها أعز موضع وأشرفه ،وقد صحبنا في هذا السفر

جماعة من التالمذة وأوالدنا كالشيخ حامد بن محمد العباسي ،وولدنا الشيخ احمد

الطيب ،والشيخ عبدهللا بن محمد بن إبراهيم ،وغيرهم وعددهم يبلغ عشرين ونيفا ،وقد
صحبنا من الفضالء في السفر المذكور جماعة من أعيان البالد ،كالفاضل الكامل

الشيخ محمد التوم بن الشيخ طلحة بن حسين ،الفوالني ،وغيره من الفضالء ،ثم إن
الوابور سافرت بنا عند طلوع الشمس إلى العشاء اآلخرة ،وعندها وصلت بنا الداخلة

وقد قطعت في سبرها هذا محطات الخرطوم البحري ،ثم الكدرو بضم الراء ،ثم قبة

الكباشي ،ثم ولد رملي ،ثم الرويان ،ثم جبل جاري وهو المعروف بجبل قري بفتح
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الراء المشددة ،ثم الميجة وهي فص األصل الميكمة وإنما غيرتها

األلفاظ كما غيرت قرى بجاري ،ثم بان النقاء ثم القوز ،ثم شندي وقد جئناها أول

الظهر ،ثم التراجمة ،ثم كبوشية ،ثم جبل أم على ،ثم المحمية ،ثم العالياب ،ثم عشرة
محطة وباتت بنا الوابور في الداخلة المذكورة وسافرت بنا منها ضحوة األحد وليلة

اإلثنين وعند أول ظهر اليوم الواقع أثنا عشر يوما من سفرنا من محلنا قد وصلت بنا
سوان ،وقطعت في سيرها هذا الداخلة وتسمى أتبرة كما ذكرنا ،ثم الزلط ،ثم الهودي،
ثم الدوجايا ،ثم الحديقة ،ثم أوجرين ،ثم الذهيب ،ثم توجنا ثم سقديت ثم الروجل ثم
مسمار ثم مياس ثم تلجواريت ثم شدياب ثم كاس ثم إنها ،ثم هيا ،ثم تهاميم،

ثم

أورهيب ،ثم براسيت ،ثم براميو ،ثم شكن ،ثم صمت ،سم سنكات ،ثم أديت ،ثم
جبيبت ،قم قمتيب ،ثم إربا ،ثم اسوت ،ثم كموسانة ،ثم اكوات ،ثم أوبو ،ثم أدارويب،
ثم سلوم ،ثم هندوب ،ثم الشاطة ،ثم سواكن.
لقاءات ومباحثات في سواكن:
وكان نزولنا في سواكن عند الرجل الفاضل الكريم الشيخ محمد الطاهر بن

محمد كشنة واجتهد في إكرامنا ورعايتنا ،وله أطال هللا بقاءه أخالق جميلة وانه تأوي

الحجاج في هذه البلدة ألحد مثله ،وذلك لفضله وقيامه بخدمتهم وصدور الضمانة منه
لهم إذا احتاجوا إليها مع سعيه لهم بالحسنة ،وقد أحسن معنا األدب وأنزلنا في بيته

الخاص به وأكرمنا ورعانا فجزاه هللا خي ار.
ونحن بمنزله فقد اتصل بنا الشاب المبارك محمد المجذوب بن حمد تينة بن
محمود ،ورأينا منه نية صالحة وخدمنا بقية ايام إقامتنا بسواكن خدمة خالصة ليس له
فيها قصد إال وجه هللا تعالى.

وايضا اجتمع بنا ونحن بالمنزل المذكور األخ الفقيه عبدالسالم بن الفقيه

محمد بن الحاج حمد التيجاني ،وهو مبارك جدا وعلى بصيرة في دينه ،وجرى بيننا

وبينه كالم في الطريقة فحصلت منه فينا محبة قل أن توجد في أبناء هذا الزمن ،وذلك

لطلبه للحق وقوة إيمانه ،وقد حكى لي ونحن في أثناء كالمنا معه أنه سمع والده
المذكور يقول - :سألت شيخنا الولي الكامل العالم الفاضل الشيخ سعدالدين الفوالني
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رحمه هللا تعالي عن أكمل ولي في بالد السودان قال -:االستاذ أحمد الطيب بن
البشير قدس سره.

ثم قال لي ومصداق هذا الكالم ما حدثتني به المرأة الكريمة الفاضلة أمونة

بنت عبود،زوجة الشيخ األزيرق رحمهما هللا تعالي ،فقالت :أن جميع ما حصل لي من
سعة الدنيا وعمل اآلخرة فهو من بركة سيدي الشيخ أحمد الطيب رضي هللا عنه وذلك

أني قد زرته في صغري مع والدتي فقالت له والدتي :أدع هللا تعالى أن يرزق ابنتي

هذه خي ار وزوجا مباركا ،قالت :فوضع يده الشريفة على رأسي وقال :وهبتها خير الدنيا

واآلخرة ،فكان األمر كما قال أهـ قلت :وهذا من شواهد قطبانية األستاذ وقوة همته
العرشية وأس ارره اإللهية وأنفاسه الربانية.
وصف مدينة سواكن:

ولنرجع إلى ما نحن فيه من ذكر سواكن ،أعلم أن هذه المدينة واسعة جدا وفيها

تجار وأغنياء وأغلب أهلها ماثلون إلى ح ب الدنيا والتالهي بها والتشاغل والغالب من
لغاتهم الرطانة ،وطعامهم الذي يقتاتونه اللحم واألرز ،وماؤهم ملح تتغير به الطباع
ولهم ماء عذب في مكان مخصوص ال يتوصل إليه إال بالشراء وهو في خارج

المدينة ،وأما ما بداخلها فهو ضار بالمقيمين والسيما الغرباء وفي البلدة المذكورة ثالثة
جوامع تقام فيها الجمعة:

 -1جامع العارف باهلل تعالى الشيخ محمد المجذوب ،ولد قمر الدين رضي هللا
عنه.
 -2جامع السادة المراغنة،نفع هللا بهم وبقرب مسجدهم هذا قبر السيد تاج السر
بن السيد سرالختم.

 -3مسجد الشناوي بيك.
وأكثر اعتقاد أهل هذه البلدة في السادة المراغنة وبعضهم في الشيخ محمد

المجذوب ،وأما القطب العظيم االستاذ الفخيم سيدي الشيخ ابوالفتح الشاذلي ،رضي هللا
عنه فهو مدفون خارج البلدة لكن قريب منها ،وعليه قبة وله بركات مشهورة وكرامات

مذكورة نفعنا هللا تعالي به ،والدعاء عند قبره مستجاب وقد جرب ،ومدفون جوار قبته
االستاذ سيدي الشيخ عبدالرحمن،بن القطب األعظم سيدي الشيخ احمد الطيب قدس
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بعد رجوعه من الحج عام تسعة وثمانين من بعد األلف

والمائتين.

ثم بعد إقامتنا المذكورة صار توجهنا إلى الوابور من بعد ما أخذت منا األجرة،

الخاصة بنا ومن معنا من التالمذة واألوالد ،وكذلك األمنية والكرنتينة ،والبزبورت،

وذلك خاص بكل واحد من الحجاج سواء كان صغي اًر أو كبي ار ،وجملة ما يؤخذ من
الشخص الواحد ستة عشر رياال ونصف ريـال ،عشرة منها في االبنية ،واثنا عشر
قرشا ونصف قرش في البزبورت وثالثة قروش في الكرنتينة ،وكان دخولنا ظهر

االربعاء ،وهو الرابع والعشرون من ذي القعدة.
عبور البحر األحمر

ويصــف الشــيخ عبــدالمحمود فــي هــذا الجــزء رحلتــه داخــل البحــر األحمــر مــن
سواكن إلى بورتسودان التي أشار إلى أنها كانـت تسـمى قبلئـذ بالشـيخ برغـوث فـي رحلـة

إلى ميناء جدة استمرت نحو من ثمان عشرة ساعة.
واصفا اجراءات تعقيم الحجيج ،قائال:

ثــم بعــد دخولنــا فــي الوابــور قــد بتنــا فيهــا ليلــة الخمــيس إلــى ضــحوة يومــه ،ثــم

س ــافرت بن ــا إل ــى أن وقف ــت ف ــي ب ــورت س ــودان وه ــي المش ــهورة ق ــديما بالش ــيخ برغ ــوث،
ووقوفها هذا ألمر خاص بها ثم بعد مغيب شمس يوم الخميس سافرت بنـا ليلـة الجمعـة
وعند ضحوتها قطعت بنا مسافة البحر.

ثــم جــاءت الســنابيك وهــي ســفن صــغيرة حملتنــا إلــى موضــع فــي ج ازئــر البحــر
قريب من الساحل فيه بناء ومـدير وعسـاكر مـن جهـة السـلطان عبدالحميـد خـان األمـراء

المختصــون بــه فــي ذلــك المحــل وهــو الكرنتينــة لتبخيــر ثيــاب الحجــاج بــاالبخرة المعلومــة
لــديهم زعمــا بــأنهم يــذهبون بتلــك االبخ ـرة األم ـراض عــنهم وفعل ـوا ذلــك لــبعض الحجــاج
وأمــا نحــن فقــد حفظنــا هللا تعــالى مــنهم فلــم يســتطع أحــد أن يتوصــل إلينــا بــذلك ،وكــذلك

جميع من رأوه محرما من الحجاج.

ثــم توجهــت بنــا الســفن إلــى بــر مدينــة جــدة بضــم الجــيم فجاءنــا العســاكر عنــد

وصولنا إلى البر وأدخلوا الناس في حصن مـن األحطـاب لـه طريقـان األول يتوصـل بـه

12

مؤتمر طرق الحج في إفريقيا

الكتاب الخامس

إلــى الثــاني ،والــدخول فيــه بريــال أبــي عش ـرة والخــروج مــن الطريــق الثــاني بقرشــين ،وأن
وصول للحجاج إلى مدينة جدة إال بهذين الطريقين.

أيام في جدة:

وصف الكاتب حياته بجدة وزياراته ووقف السيد أحمد بن إدريـس قـائال :ومـن

بعــد خروجنــا بتنــا ليلتــين فــي المدينــة ،ثــم إنتقلنــا إلــى محــل ظلمــة بفــتح الظــاء المشــالة
والــالم ثــم مــيم يعــدها هــاء ســاكنة ،وهــذا المحــل كــان ســابقا ينــزل فيــه الســيد أحمــد بــن
أدريــس ،رضــي هللا عنــه ،وقــد أمــر الســيد أحمــد ظلمــة أن يبنــي فيــه بنــاء للحجــاج ،فبنــاه
قاصدا به وجه هللا تعالى.

وكــذا فــي مــدة إقامتنــا بجــدة قــد ســألنا عــن أهــل الطريقــة الســمانية فوجــدنا فيهــا
رجــال مباركــا يقــال لــه الشــيخ عبــدالقادر بــن الشــيخ محمــد صــالح بــن الشــيخ عبــدالغفار
تلميذ الشيخ أبي الحسن،السماني ،وشهرته بين أهل جدة بقدورة فطلبنا إلى منزله.

ث ــم رغبن ــا أن ن ــزور قب ــر س ــيدي الش ــيخ ص ــديق ب ــن عم ــر خ ــان ،تلمي ــذ القط ــب س ــيدي

الشـيخ محمـد بـن عمــر خـان تلميـذ القطــب سـيدي الشـيخ محمــد بـن عبـدالكريم الســمان
رضــي هللا عنــه ،فــذهبنا إليــه وذلــك لــيال فوجــدنا بــاب الزاويــة التــي هــو بهــا مغلقــا ،ومــا
وجــدنا هنــاك خليفــة وال تلميــذا ألن خلفــاء الشــيخ وتالميــذه قــد انقرض ـوا فــي هــذا المحــل

وليس له ذرية ،ال ذكـر وال أنثـي ،ثـم رجعنـا إلـى منـزل الشـيخ عبـدالقادر المـذكور ومنـه

إلى محل نزولنا سابقا.
وصف مدينة جدة

يص ـ ــف الش ـ ــيخ عب ـ ــدالمحمود ذاكـ ـ ـ ار اإلزدح ـ ــام الس ـ ــكاني ومس ـ ــاجدها والط ـ ــرق

الصوفية بها وأسماء الحارات والعمارات المرتفعة قائال:

وأعلم أن مدينة جدة هذه بلدة واسعة مملوءة بالخلق ،وهم على أصناف متعـددة وأجنـاس
مختلفـة ال يعلــم مــداهم إال هللا تعــالى والغالــب علـيهم البيــع والشـراء ،وفيهــا خمــس جوامــع

تقام فيها الجمعة وهي:

 -1مسجد الشافعي.
 -2مسجد الحنفي

 -3المعمار (بكسر الميم وسكون العين المهملة)
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 -4مسجد عكاشة بتشديد الكاف
 -5مسجد الباشا

وفيها من الزوايا ما يزيد على عشرين زاويا منها ماهو منسوب لسـيدي الشـيخ مصـطفي

البك ــري ومنه ــا م ــا ه ــو منس ــوب لس ــيدي الش ــيخ محم ــد الس ــمان ،والش ــاذلي والسنوس ــي
وابن ادريس الفاسي ،وغير ذلك وفيها أربع حارات:
 -1حارة اليمن.
 -2حارة البحر.
 -3حارة الشام

 -4حارة المظلوم ،والمظلوم المذكور رجل صالح مثل ظلمة وقبره في المدينة هـذه
وقد زرناه.

وأهــل هــذه البلــدة يطيلــون البنــاء جــدا وربمــا قــارب بعــض بنايــاتهم نحــو المائــة

ذراع وعليهــا ســور ولهــا أب ـواب عليهــا عســاكر وش ـرابهم مــن مــاء األمطــار.األحرام مــن
جدة .ثم أحرمنا من محل نزولنا في برها واليخفي علينا قول بعض العلماء أن األحـرام
يجـ ــب أن يـ ــتم فـ ــي البحـ ــر عنـ ــد محـ ــاذة الجحفـ ــة فقـ ــد تبعنـ ــا فـ ــي احرامنـ ــا هـ ــذا بعـ ــض

النصــوص القائلــة بــذلك قــال ســيدي احمــد زروق رحمــه هللا تعــالي فــي شــرح الرســالة:
اليحرم بحري إال بعد نزوله على الساحل الحتمال رده بالريح.
في طريق مكة:

ثم من بعد األحرام والتلبية قد توجهنا إلى البيت الحرام فبتنا في بحـره بفـتح البـاء

وســكون الحــاء وفــتح ال ـراء وهــي فــي موضــع فيــه بعــض جنــد مــن العســاكر يــأتون لمــن
نزل عندهم من الحجاج بالماء والحطب وماؤهم ملح.

وأعلم أن طريق الحجاج من جدة إلـى مكـة المشـرفة كثيـر المـاء والطعـام ،وذلـك أن

العســاكر الم ـرابطين هنــاك لهــم مواضــع ،كــل موضــع قريــب مــن اآلخــر ،وفــي كــل واحــد

قهــوة وطعــام وش ـراب للــذي يشــتري والــبعض لألجــر والث ـواب فقــط ال ش ـراء فيــه وال بيــع،

وأيضا من مكة إلى منى ،ومن مني إلى عرفة.

حمام الحرم في اإلستقبال ،وقد أعجب الشيخ عبدالمحمود بحمام الحـرم حتـى جعلـه مـن
معالم رحلته قائال:
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ثــم فــي بح ـره حصــل منــا الســري لــيال ،فلمــا اقتربنــا مــن مكــة ضــحوة مــن النهــار تلقانــا
حمامهــا ونــزل مــا بيننــا ومكــث مــدة مــن غيــر اســتيحاش منــا ،فأخــذنا مــن ذلــك فــأال ،ثــم

إني أنشدته-:

أي ــا حم ــام الح ــرم المش ــهور

قـ ـ ـ ـ ـ ـد جئن ـ ـ ـ ـ ــا بكام ـ ـ ـ ـ ــل الس ـ ـ ـ ـ ــرور

سر ولكن ليس يدريـه سـوي

حبـ ـ ـ ـ ــر همـ ـ ـ ـ ــام كامـ ـ ـ ـ ــل نحريـ ـ ـ ـ ــر

مص ـ ـ ـ ـ ــلحة لل ـ ـ ـ ـ ــنفس والض ـ ـ ـ ـ ــمير

وم ـ ـ ـ ـ ــا أتي ـ ـ ـ ـ ــت إال ب ـ ـ ـ ـ ــأمور

مس ـ ـ ــتغرق ف ـ ـ ــي حضـ ـ ـ ـرة الق ـ ـ ــدير

مطهــر القلــب مــن األغيــار
في الغسل لدخول مكة:

وبعــده بيســير جاءنــا المطوفــون وســاروا معنــا إلــى أن دخلنــا مكــة ،وقــد ســلكنا عنــد

دخولن ــا طري ــق البئ ــر المش ــهورة بط ــوى لالغتس ــال منه ــا ،وحك ــم الغس ــل ه ــذا أ ن ــه ه ــو

الغسل الثاني من اغتساالت الحج ،وحكمه الندب ،وكذلك الغسل الذي قبلـه ،وأمـا طـوي
الم ــذكور فه ــو الـ ـوادي ال ــذي تح ــت الثني ــة العلي ــا وه ــو بف ــتح الط ــاء مقص ــور كم ــا ق ــال

االصمعي وضبطه في توضيحه بتثليث الطاء ،والفتح أشهرها ،وحكـي القرطبـي عـن
ابن بطال فتحها مع المد.

ثــم مــن بعــد األغتســال بادرنــا إلــى دخــول المســجد ببــاب بنــي شــيبة المعــروف

اآلن بباب السالم وكان يعرف قبل بباب عبد شمس وعبدمناف وهو من ثالثة أبواب.
ويستحضر عند رؤية البيت من الخشوع في قلبـه والخضـوع فـي جوارحـه مـا أمكـن ألن

هذه عادة الصالحين وعبـاد هللا العـارفين ألن رؤيـة البيـت تـذكر وتتشـوق إلـى رب البيـت
وال يركع الحاج تحبة المسجد ألن تحيته الطواف.

وعند وقوع بصري على هذا البيت العظيم قـد دخلـت هيبتـه فـي سـويدا قلبـي وسـرى حبـه
في كلي ولبي.
في التوجه إلى منى:
فإذا كان اليوم الثامن أحرم فيه من لم يكن أحـرم قبـل ذلـك ،ثـم يتوجـه إلـى منـي إن

لم يكن يوم جمعة ،وإال فال يتوجه إال بعد صـالة الجمعـة لوجوبهـا عليـه إن كـان مقيمـا،
وأما المسافر فأولي به اإلسراع للمناسك ،وقدم بعضهم الجمعة ألدرك فضيلة الحرم.
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ويســن لكــل مــن ارد التوجــه إلــى منــى أن يتوجــه إليــه بقــدر مــا يــدرك بهــا صــالحة
الظهر فإذا وصل إلى منى نزل بها حيث شاء ،ويسن المبيت بهـا وأن يصـلي الظهـر
والعصــر والمغــرب والعشــاء كــل صــالة فــي وقتهــا قص ـ ار إال المغــرب واســتحدث بعــض

العلمــاء النــزول بمســجد الخيــف فيصــلي فيــه الصــلوات المــذكورة ويتنفــل عنــه األحجــار

التــي بــين يــدي المنــارة فإنــه يصــلى هللا عليــه وســلم صــلى ثمــة ،كــذا البنــائي علــى منســك
الحطاب.
وي ـذكر الشــيخ عبــدالمحمود أنــه نــزل بمســجد الخيــف وصــلى بــه قــائال :أقــول وأنــا

بحمـد هلل تعــالي قــد نزلــت فــي ذلــك المســجد وصــليت فيــه الصــلوات المــذكورة مــع المبيــت
وإحيــاء هــذه الليلــة بقــدر الطاقــة بالــدعاء وغي ـره ،وهــذا المســجد المــذكور كثيــر البركــات،
شـهير الخيـرات ،قـد نــزل فيـه رســول هللا صــلى هللا عليـه وســلم وصـلى ،ويواصــل الشــيخ
عبدالمحمود وصف شعائر الحج قائال:
في النزول بنمرة:

فإذا وصل الحاج إلى عرفات يندب له النزول بنمـرة ،بفـتح النـون وكسـر المـيم وراء

مهملـة ويجــوز أســكان المــيم مـع فــتح النــون وكســرها ،قـال الفاســي عــن المحــب الطبــري
موضـع بعرفــة وهــو الجبـل الــذي عليــه أنصـاب الحــرم علــى يمـين الــداخل مــن المــأزمين،

وقد كانت عائشة رضي هللا عنها تنزل بها ثم تحولت إلى االراك.
قطع التلبية:

ويتوجـه الحــاج مــن بعــد غســله إلــى مســجد نمـرة ويســتمر يلبــي إلــى رواحــه مصــلى عرفــة

فينتظر األقصر منهما أي من رواح مصلى عرفـة ومـن زوال الشـمس ،ثـم يقطـع التلبيـة

فــال يلبــي بعــد ذلــك علــى المشــهور إال أن يكــون أحــرم بعرفــة بعــد الــزوال فيســتمر يلبــي
لجمرة العقبة.
في خطبتي يوم عرفة:

ويس ــتحب لإلم ــام أن يخط ــب بع ــد ال ــزوال خطبت ــين ،وف ــي توض ــيح المناس ــك ،فل ــو

خط ــب قب ــل ال ــزوال وص ــلى بع ــده أجـ ـزاه (اب ــن عرف ــة) ول ــو ص ــلى بغي ــر خطب ــة أجـ ـزاه،
أبــوعمران إجماعــا ،كــذا فــي الخرشــي ،ثــم أن يجلــس بــين الخطبتــين ويعلــم النــاس فيهمــا
ما يفعلونه إلى اليوم الثاني بمني وبقية مناسـك الحـج التـي تفعـل إلـى اليـوم الثـاني بمنـى
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م ــن ص ــالتهم الظه ــر والعص ــر قصـ ـ ار وجمع ــا بعرف ــة ووق ــوفهم به ــا وم ــا ل ــه م ــن اآلداب
ويحضــهم علــى إكثــار الــدعاء والتهليــل بــالموقف وكيفيــة دفعهــم مــن عرفــة بعــد الغــروب،

ومبيــتهم بمزدلفــة ،وجمعهــم بهــا بــين المغــرب والعلمــاء مــع قصــرها ،ووقــوفهم بالمشــعر
الح ـرام والــدفع منــه إلــى منــى ،واإلس ـراع فــي وادي محســر ورمــي جم ـرة العقبــة ،والحلــق
والتقصير والنحر والذبح وطواف اإلفاضة.
في العمرة:
ثم من بعـد إقامتنـا ومالزمتنـا للحـرم للصـلوات وغيرهـا قـد ذهبنـا للتنعـيم مـع العمـار

للعمرة ،وهي شرعا عبادة يلزمها طواف وسـعي وإحـرام فقـط اه ـ  -خرشـي وفـي العـدوي
وفي مشروعية العمرة قبل الحج قوالن أهـ.
في طواف الوداع:

ثم من بعد فراغنا من الزيارة المذكورة قد طفنا طواف الوداع وأعلـم أن هـذا

الطواف شرع للخـارج مـن مكـة ،وأمـا المقـيم بهـا فـال يشـرع فـي حقـه وهـو منـدوب ثـم إنـه

لــيس مقصــود لذاتــه ،بــل ليكــون آخــر عهــد الحــاج بالبيــت ،ويبطــل التوديــع إقامــة مــا زاد

علــى ســاعة فلكيــة بشــرط أن تكــون اإلقامــة بمكــة أو بمحــل دون ذي طــوي فــإن كانــت

بذي طـوي أو بـاالبطح لـم يبطـل وداعـه ،والمـراد ببطالنـه بطـالن كونـه وداعـا ال بطـالن

ثوابــه ،ألن الط ـواف صــحيح فــي نفســه .وإن تركــه رجــع مــا لــم يخــف ف ـوات رفقتــه الــذين
يسير بسيرهم ،ويستحب له إذا فـرغ مـن طـواف وداعـه أن يقـف بـالملتزم للـدعاء قـال فـي
الواض ــحة :والص ــق ص ــدرك ووجه ــك ب ــالملتزم ث ــم اس ــتلم الحج ــر وقبل ــه إن ق ــدرت عل ــى
تقبيلــه ،ثــم انفــر إلــى بلــدك فقــد قضــي حجــك اهـ ـ قلــت :واستحســن بعضــهم عــدم تقبيــل
الحجر وهو معارض لقول الواضحة وهو األحسن.
في الخروج من المسجد الحرام:

ثـم ينبغـي للخـارج مــن المسـجد أن يخـرج مــن بـاب بنـي ســهم ،وهـو بـاب العمـرة

والنــاس ال ــن اليخرجــون إال مــن بــاب الــوداع تفــاؤال بــالعودة إلــى مكــة المشــرفة ألن النبــي
صـلى هللا عليــه وسـلم خــرج مـن جهــة بـاب الــوداع عنـدما هــاجر إلـى المدينــة المنـورة ثــم
عاد إلى مكة المشرفة وخرج في حجة الـوداع مـن بـاب العمـرة ،ثـم مـات فـي السـنة التـي

تليهـا ،فـإذا خــرج فـال يرجـع القهقــري فـإن ذلـك مكــروه ،أو خـالف األولـي ،وهــو مـن فعــل
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األعاجم ،بل يمشي مشـية المعتـاد ،واألدب والخشـوع فـي قلبـه وكـذلك يفعـل فـي خروجـه
من المسجد النبوي على ساكنه أفضل الصالة وأزكي السالم.

في الخروج من مكة المكرمة:

فـإذا خــرج الحــاج مــن مكـة فــإن خروجــه مــن طريـق المدينــة المنــورة كأهلهــا وأهــل

مصــر والشــام ونح ــوهم ،فيتســحب ل ــه أن يخــرج مــن ك ــدى بضــم الك ــاف والقصــر أق ــل

الصــاوي عل ــى ال ــدردير) ق ــال بعض ــهم ملتمس ــا ل ــذلك حكم ــه ،وإنم ــا طل ــب م ــن قاص ــد
النس ــك ف ــي ح ــال ال ــدخول أن ي ــدخل م ــن ك ــداء ب ــالفتح وف ــي ح ــال الخ ــروج م ــن ك ــدي
بالضــم لإلشــارة إلــى أنــه يــدخل طالبــا للفــتح وملتمســا للعطايــا ،فــإذا خــرج بضــم مــا جــازه

ويكتم امره ،واليشيع سره اهـ.

ويستحب له أن يكبـر فـي انصـرافه مـن الحـج والعمـرة علـى كـل شـرف أي مكـان

مشرف وأن يقول ال إله إال هللا وحده الشريك لـه الملـك ولـه الحمـد وهـو علـى كـل شـيء

قدير ،آيبون ،تائيون ،عابدون ،ساجدون لربنا حامدون صـدق هللا وعـده ،ونصـر عبـده،
وهزم األحزاب وحده ،ويقول ذلك ثالثة أيام حتى يخرج من أرض تهامة.
حكم الزيارة للمدينة:

السودانيون من الشعوب العاشقة للنبي صلى هللا عليه وسلم ويعتقد كثيـر مـنهم

أنه اليتم حج بغير زيارة قبـر الرسـول والصـالة بمسـجده أيـام تطـول وتقصـر ويفصـل لنـا

الشيخ عبـدالمحمود فـي رحلتـه حجـة مشـروعيتها وحكمهـا قـائال :وأمـا حكـم زيارتـه صـلى
هللا عليه وسلم ففيه اخـتالف بـين علمـاء الشـرع فمـنهم مـن قـال بوجوبهـا ومـنهم مـن قـال

بندبها وأكثر العلماء من الخلف والسلف قال بنـدبها دون وجوبهـا وعلـى كـل مـن القـولين
فهــي مــع مقــدماتها ،مــن نحــو الســفر إليهــا ولــو بقصــدها فقــط دون أن يضــم إليهــا قصــد
اعتكـ ــاف أو صـ ــالة بمسـ ــجده صـ ــلى هللا عليـ ــه وسـ ــلم ،فهـ ــي مـ ــن أهـ ــم القربـ ــات وأنجـ ــح

المســاعي ومــن ثــم قالــت أئمــة األحنــاف :إنهــا تقــرب مــن درجــة الواجــب ،وقــال بعــض
المالكية :إنها واجبة ،وقال غيرهم منهم يعني أنها من السنن الواجبة.
في الرحلة من مكة إلى رابغ:

في طريقه إلي المدينة يوضـح الشـيخ عبـدالمحمود قدرتـه علـى فـض الن ازعـات

وإدارة الحوار مع الشيعة قائال:
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اعلــم وفقنــا هللا وإيــاك علــى الصــدق وأخبــاره الحــق وآثــاره إلــى خروجنــا بالســفر مــن مكــة
المشــرفة بعــد أداء فريضــة الحــج إلــى زيــارة النبــي صــلى هللا عليــه وســلم كــان فــي يــوم

الخمــيس لســبع وعش ـرين ليلــة مــن ذي الحجــة عــام أربعــة وعش ـرين مــن بعــد الثالثمائــة
وآالف ووصــولنا إلــى جــدة فــي عصــر الجمعــة مــن اليــوم الثــاني مــن ســفرنا ،فأقمنــا فيهــا

نحو ثالثة ايام ثم ركبنا البحر متـوجهين إلـى اربـغ ،فوقـف بنـاء السـنبوك فـي البحـر لفقـد
الـ ـريح لم ــدة خمس ــة اي ــام ،وفيه ــا ق ــد ه ــل ش ــهر المحـ ـرم وك ــان معن ــا يومئ ــذ كثي ــر م ــن
الحجاج ،وقد حصل لهم مـع بعضـهم شـقاق ونـزاع ،ولـوال حضـورنا لثـارت الفتنـة بيـنهم،
ثم من بعد إسكات الفريقين قد أنشأت مـن نفسـي قصـيدة فـي مـدح سـيد المرسـلين صـلى
هللا عليــه وســلم وأنشــدتها لكــن ضــمنت فيهــا شــيئا مــن أحـوال المــذكورين وتربيــة تخصــهم
لمزيد التحبب واألدب مع بعضهم.
ويـذكر الشــيخ عبــدالمحمود أنــه أدار حـوار مــع الشــيعة فــي طريقــه إلــى المدينــة

وضــح فيــه رأي أهــل الســنة فــي الرافضــة قــائال" :ثــم لمــا أوقــع هللا المحبــة بــين المــذكورين

والم ارعــاة مــنهم لبعضــهم قــد اريــت جماعــة مــن أهــل صــنعاء الــيمن وهــم يكثررررون مرررن

الص ــالة عل ــى النب ــي ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم إال أن ــه ال ي ــذكرون أص ــحابه ف ــي ص ــالتهم
عليه ،فقلت ألحدهم – حين رأيته معظما من بينـه وأيضـا علـى معرفـة – لـم ال تـذكرون
األصــحاب فــي صــالتكم علــى النبــي صــلى هللا عليــه وســلم قــال :مــذهبنا يــأبي ذلــك،

فقلت له :ما مذهبكم .قال :مـذهب زيـد بـن علـى بـن اإلمـام الحسـين ،فعلمـت بـذلك انـه
مــن الشــيعة والرافضــة ،ثــم قلــت لــه :إذا وصــلت المدينــة المنــورة وســلمت علــى رســول هللا
صلى هللا عليه وسلم مثال هل تسلم على صاحبيه قال :ال ولكن مـن بعـده فـإني أسـلم
علـى علــي كـرم الــه وجهــه ،فقلـت لــه :أيـن هــو قــال :مـع النبــي صـلى هللا عليــه وســلم،

واستدل على ذلك بمـا يعتمـده أصـل مـذهبهم قلـت لـه هـال علمـت أن الخليفـة بعـد رسـول
هللا صـلى هللا عليـه وسـلم هـو أبـوبكر ،ثـم عمــر قـال :ال أعلـم ذلـك وإنمـا الخليفـة علــى
بن ابي طالب كرم هللا وجهه.

توقف السنبوك في البحر:

ولنرجــع إلــى مــا نحــن بصــدده ومــن بعــد وقــوف الســنبوك عــن المســير بنــا فــي األيــام

المــذكورة بأســباب انقطــاع ال ـريح قــد ضــجت النــاس بالــدعاء ،وتكــدرت مــنهم الخ ـواطر،
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وكثــر الخــوف ،فــاخبرت حينئــذ التالمــذة بقـراءة مولــدنا الفــيض الســحري والبيــان الســحري
فلمــا ختمــوه بــالقراءة ودعـوا هللا تعــالي تيســير بعــض ريــح ثــم أنــي اســتغثت بهــذين البيتــين

وهما من إنشائي:

عن المسير بنا السنبوك ففي اللجج

ياسيدي يارسول هللا قد وقفت

في روضة نورها أضوا من السرج

غث بريح سريع كي نزوركم

فازداد الريح في الحال ولم يزل في ازدياد إلى أن وصلنا رابغ.
أيام في رابغ:

ومــن بعــد خروجنــا مــن البحــر مــن الســفن الصــغيرة جــاءت الجمــال وحلمتنــا

إلـى مــدن ذلـك البلــد ،فنزلنــا قريبـا مــن سـوقه ،وهــذا البلــد وهـو ينســب لحـرب وهــم طوائــف

اليحصون عددا ،ورئيسهم القاطن فيه والقائم بأحكامه يسمى الشـيخ حسـين ولـد سـبيريك
وهــو رجــل فصــيح شــجاع صــاحب بــأس وقــوة ومــال كثيــر ،وهــو أحــد أيــادي علــى باشــا

ســيد مكــة اآلن وشـ ـريفها ،بــل وأظن ــه مــن أعظ ــم اياديــه ،وف ــي البلــد ه ــذا موضــع بق ــرب

السوق فيه عساكر من جهة سلطان اإلسالم عبدالحميد خـان ،وأسـلحة ناريـة مـن مـدافع

وبنــادق وغيرهــا ،والعســاكر المــذكورون فهــم تــابعون للش ـريف المــذكور فــي أم ـره ونهيــه،
وال يخرج ـوا مــن يــد رئــيس البلــد فــي أمــر مــا ،وقــد اجتمعنــا بــه وهــو فاضــل وفيــه نفــع

للحجــاج وبلــده مشــتمل علــى ســوق وتجــارة وجــامع فقــام فيــه الجمعــة وهــو خصــب كثيــر
المياه والنخل والزرع والخضر ،والسيما البطـيخ فإنـه كثيـر جـدا وأيضـا الحـوت ،وهـو بلـد

آمــن كثيــر الثم ـرات وفيــه مســيل كأنــه النيــل فــي العــرض ،تجــري بــه ميــاه األمطــار عنــد

نزولها من الجبال إلى البحر ولها دوي عند نزولهـا كـدوي الرعـد ،وحولـه زرع كأنـه زراع

ج ازئــر النيــل لكــن مــع مــا ذكــر مــن األمــن فعلــى العاقــل أن ال يغفــل هنــاك عــن نفســه،

وكانت إقامتنا في هذه المدن إثني عشر يوما لفقر الجمال وقتئذ.
منازل طريق المدينة:

ثــم جــاءت الجمــال وحملــت القافلــة بــالبر إلــى المدينــة المنــورة وذلــك كــان فــي

ظهر الجمعة بعد صالة الفرض سادس عشر يوم مـن محـرم ،فبتنـا قريبـا مـن البلـد ثـم

أصبحنا وأقمنا إلى أن انتصف النهـار مـن يـوم السـبت ،ثـم سـافرنا وذلـك كـان بـالطريق

المسمي بالفرع بفتح الفاء وسكون الـراء ثـم عـين مهملـة ،وهـو مشـهور فـي الطـرق ،وهـو
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أسهلها وأكثرها ماء ،وفيه عيون متفجرة نحو السبع أو الثمان ماؤها كأنـه مـاء النيـل فـي
العذوب ــة ،وح ــول تل ــك العي ــون نخ ــل كثي ــر وزرع إال أن ــه م ــن جه ــة المخاف ــة كغيـ ـره م ــن

الطرق ،والمطلوب في هذا الطريـق وغيـره صـحبة الـزاد واألسـلحة الناريـة والرجـال وإتقـاء
الكلمة فمن غفل عن ذلك فهالكه أقرب من سالمته.

وقــد ســافرنا فــي هــذا الطريــق بالنهــار دون الليــل إلــى أن وصــلنا المدينــة المنــورة

على ساكنها أفضل الصالة وأزكي السالم.
وقــد نظم ــت المن ــازل الت ــي ين ــزل فيه ــا الحج ــاج ف ــي ه ــذا الطري ــق ،إال أن مب ــدأ

نظمي لها مـن جـدة لكونهـا مبـدأ سـفرنا بـالبحر إلـى اربـغ ،وفـي البحـر لـم نعـرف المنـازل
إال مــن اربــغ إلــى المدينــة المنــورة فإنهــا ظــاهرة وقــد ســألنا مــن هنــاك عــن المســافة البريــة
التي بين جدة ورابغ فقال ثالثة أيام وهذا هو النظام المذكور:
من جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة الغراء فكان السفر

ل اربـ ـ ــغ فـ ـ ــي فلـ ـ ــك لـ ـ ــه أذكـ ـ ــروا

منها أبوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـباع وهو المنهل

والـ ــبعض فـ ــي أم العيـ ــال ينـ ــزل

وذا وذاك فهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـما عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـينان

بمـ ــاء مـ ــدى األوقـ ــات تجريـ ــان

ف ــي بئ ــر رضـ ـوان دع المغافل ــة

ومنه ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان نزول القـ ـ ـ ـ ـافلة

ومن هنا فالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنزل الغجير

عـ ـ ـ ـ ــين ولكـ ـ ـ ـ ــن لهـ ـ ـ ـ ــا تفجيـ ـ ـ ـ ــر

وبعده الغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجير كاسم األول

لك ــن ل ــه الش ــفا أض ــيف فأعق ــل

من بعدها مدينة النبي المصطفى

صـ ــلى عليـ ــه هللا مـ ــا دام الوفـ ــا

وبعـ ـ ــدها آبـ ـ ــار علـ ـ ــى األحـ ـ ــب

من بعده النزول بئر العـ ـ ـ ـ ـ ـضب

ولنـذكر بعــض مــا عثرنــا عليــه فــي الكتـب مــن بعــض هــذه المنــازل قــال فــي
الخالصة -:رابغ بموحدة بعـد األلـف ثـم غـين معجمـة واد مـن الجحفةاه ـ قـال فـي حـرف

األلــف منهــا دارة حجــارة جبــل كبيــر لمزينــة فــوق قــدس ممــا يلــى الفــرع يخــرج مــن جوانبــه
عيــون عليهــا قــري كــالفرع وأم العيــال صــدقة فاطمــة الزه ـراء رضــي هللا عنهــا والمضــيق

والمحضة والوبرة والخضرة والفعوة وأوديتها تصب في األبـواء ثـم بـواد يسـمى وادي حقـل

به قرية يقال له وبغان وخلف دارة واد فيه قري قاله عرام اهـ  -ثم قال من بعـد مـا ذكـر
هــذا فــي موضــع مــن الحــرف المــذكور -:أم العيــال عــين عليهــا ســاقية وســبق القــول فــي
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دارة :أنهــا صــدقة فاطمــة قالــه عـرام وقــال ابــن حــزم هــي لولــد طلحــة بــن عبيــدهللا انفــق
عليه ــا ثم ــانين أل ــف دين ــار وعل ــم خراجه ــا خاص ــة أربع ــة آالف دين ــار وتس ــقى أزي ــد م ــن

عش ـرين ألــف نخلــة اهـ ـ  -وأمــا اآلبــار المشــهورة بــين النــاس بآبــار علــى فلــم نقــف علــى

نسبتها عند العلماء لعلـي كـرم هللا وجهـه وقـد سـمعت بعـض أهـل الحجـاز يشـهرون ذلـك

المحل ببئر المآسي وبعضهم يقولون خالف ذلك.

وأعلــم أنــه عنــد مبيتنــا باآلبــار المــذكورة قــد أرى بعــض الحجــاج رســول هللا صــلى
هللا عليه وسلم وهو قبل عنقي ويقول لي جئت أيها الحبيب قد قبلناك وجميـع مـن معـك

من الحجاج.

لقاء الشيخ محمد حسن السمان:

وكان دخولنا المدينة من الطريق الشرقي ألن ورودنـا عليهـا كـان مـن جهتـه ثـم

من بعد دخولنا في السـور األول قـد جاءنـا رسـول فخـر األزمـان ،ونـادرة االقـران ،ونخبـة
أهل الشرف والشأن ،سيدي واستاذي الشـيخ محمـد حسـن السـمان رضـى هللا تعـالي عنـه
وعن أبنائه وطلب أن اليكـون نزولنـا إال عنـده ،وكـان يومئـذ حكـم الكرنتينـة شـهير بالبلـد
فمـا مـن حـاج إال وهـو ينـزل خـارج البلـد فـي تلـك األيـام ،وإذا أراد زيـارة رسـول هللا صــلى

هللا عليه وسلم أو الصالة في مسجده فال يكون ذلك منه إال بنفسه فقط دون أمتعته.

ثــم إن هــذا األســتاذ العظــيم ،اللــوذعي الفخــيم ،مــن اعتنائــه بنــا وكرمــه لنــا قــد أنزلنــا

رضــى هللا عنــه فــي بــالده وفــي ســاحة واســعة مشــتملة علــى بســان وســاقية وفيهــا قصــر
عظ ــيم ،فأقمن ــا في ــه وحول ــه خ ــيم للتالمي ــذ والحج ــاج ال ــذين معن ــا ،وذل ــك خ ــارج الس ــور
الــداخلي ،فمــا كانــت مــن إقامتنــا فــي هــذا المحــل إال نحــو ســاعة حتــى جاءنــا االســتاذ
فنفســه ونقلنــا مــع وجــود الكرنتينــة اعتمــادا منــه علــى هللا تعــالى إلــى بيتــه المكــرم وســوحه

المعظــم ،ومعــي ســاعتئذ العابــد الفاضــل الصــفي الكامــل الشــيخ محمــد التــوم بــن الشــيخ
طلحة الفوالني أدام هللا علينا وعليه رضوانه وأمانه ،وأيضا خدامنا من التالميذ.
في بيت أبي بكر الصديق:
فأنزلنا االستاذ فـي بيـت أبـي بكـر الصـديق ودار خالفتـه إلـى أن تـوفي وأنـزل

الشـيخ محمـد التـوم فـي موضـع آخـر الئــق بـه ،وأعلـم أن بيـت ابـي بكـر الصـديق رضــي
هللا عنــه هــذا هــو المشــهور اليــوم بزاويــة الســمان ،وقــد دخــل هــو فيــه قــدس س ـره الخلــوة
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عشــر ســنين ،وســبحته التــي كــان يــذكر هللا تعــالى بهــا وهــي إلــى اليــوم فــي زاويتــه وقــد
أريناها وتبركنا بها ،وكانت الزاويـة المـذكورة مـن قبـل وجـود سـيدي للشـيخ محمـد السـمان
رضى هللا عنـه وظهـوره تنسـب لسـيدي الشـيخ عبـدالقادر الجيالنـي رضـي هللا عنـه ألنـه

كان مقيما بها ،ويقال لهـا أيضـا المدرسـة السـنجارية كمـا فـي سـلك الـدرر ،وكـان سـيدي

مص ــطفي ب ــن كم ــال ال ــدين البك ــري رض ــي هللا عن ــه إذا ورد المدين ــة فإن ــه الين ــزل ف ــي
غيرها ،ويقول :إني أشم رائحة جدي أبي بكر الصديق رضي هللا عنه في هذه الزاوية.
وكــان جــدنا األســتاذ الشــهير ،والقطــب الكبيــر ،ســيدي الشــيخ أحمــد الطيــب

بن سيدي البشير الشـريف العباسـي رضـي هللا عنـه قـد جلـس فيهـا سـبع سـنين مـن بعـد
أخـ ــذه الطريقـ ــة الصـ ــوفية علـ ــى صـ ــاحبها نفعنـ ــا هللا بـ ــه ،وجميـ ــع مـ ــا حصـ ــل لـ ــه مـ ــن
الفيوضــات واألس ـرار ،والعلــوم واألن ـوار ،والرتــب العليــة ،والمكاشــفات القدســية ،فــي هــذا
الموضــع وهــو محلنــا قــديما وقــد أكرمنــا االســتاذ بــالنزول فيــه لبركتــه وخي ـره ومزيــد نفعــه

على غيره ،وكفى شـرفا أنـه بيـت أبـي بكـر الصـديق رضـي هللا عنـه ودار خالفتـه إلـى
أن توفي وقد أنشدت عند دخولي فيه هذه األبيات فرحا مسرو ار:
هن ـ ـ ــو لعب ـ ـ ــدى م ـ ـ ــذنب بنزول ـ ـ ــه

ف ـ ــي بي ـ ــت ص ـ ــديق النب ـ ــي أب ـ ــي بك ـ ــر

فـ ــي ذا النـ ــزول إشـ ــارة تبـ ــدو لمـ ــن

بمعـ ـ ـ ــاني أس ـ ـ ـ ـرار المعـ ـ ـ ــارف قـ ـ ـ ــد ظفـ ـ ـ ــر

لـ ـ ــو مـ ـ ــا أراد بـ ـ ــه اإللـ ـ ــه سـ ـ ــعادة
هي من يرى عند الرفيق نزوله

م ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ــان ف ـ ـ ـ ــي دار الخالف ـ ـ ـ ــة يس ـ ـ ـ ــتقر
الشك مقبول ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدى الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادي المبر

زيارة النبي صلي هللا عليه وسلم:

ثــم مــن بعــد نزولــي فــي الزاويــة المباركــة قــد توضــأت ودخلــت المســجد النبــي

وصليت فيه تحيـة المسـجد ويسـتحب أن تكـون فـي محـراب النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم

أو في غيره مما قرب من الروضة ،ثم من بعـد التحيـة والـدعاء الـذي يكـون بعـدها وهـو

هذا :اللهم إن هذا حرم رسولك صلى هللا عليه وسـلم الـذي حرمتـه علـى لسـانه ،ودعـاك
أن تجعــل فيــه مــن الخيــر والبركــة مثلــى مــا هــو فــي حــرم مكــة الح ـرام ،فحرمنــي علــى
النـار ،وأمنــي مـن عــذابك يــوم تبعــث عبـادك ،وارزقنــي فيــه حســن األدب وفعــل الخيـرات
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وترك المنكرات ،قد بادرت إلى استقبال الوجه الشريف خاشعا خاضعا ،فلما فرغـت مـن
السالم عليه صلى هللا عليه وسلم ألهمت من البيتين وأنا في المحل فأنشدتهما وهما-:
فـي حــال بعـدي نــاظر لجمــالكم

والي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم إن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي واق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف بالب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب

انظ ـ ــر إل ـ ــى بنظـ ـ ـرة أحيـ ـ ـا به ـ ــا

وأفـ ـ ـ ـ ـ ــوز فـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدنيا ويـ ـ ـ ـ ـ ــوم مـ ـ ـ ـ ـ ــآبي

فحصلت منه لي صلى هللا عليه وسلم عند ذلـك نفحـات وبركـات ،ثـم سـلمت
على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي هللا عنهما ،وتوسلت بهما إلى هللا ورسوله فيمـا لـه
طلبت وقتئذ ثم رجعت إلى محل الوقوف األول فأنشدت أيضا:
يأيه ــا المقص ــود م ــن ك ــل ال ــوري
وترك ـ ــت أوالدي وحاشـ ـ ــتي ومـ ـ ــن
وأتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتكم بمحب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة قلبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

أن ــا ض ــيفكم ونـ ـزيلكم أن ــا عب ــدكم

وأك ــون ف ــي ال ــدنيا به ــا وك ــذا غ ــد

أن ـ ـ ـ ـ ـ ــي وقف ـ ـ ـ ـ ـ ــت بب ـ ـ ـ ـ ـ ــابكم أرج ـ ـ ـ ـ ـ ــو الق ـ ـ ـ ـ ـ ــرى

يع ـ ـ ـ ـ ـ ــزي إل ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــورى ك ـ ـ ـ ـ ـ ــال و ار
وبه ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــدمع الع ـ ـ ـ ــين جه ـ ـ ـ ـ ـ ار ق ـ ـ ـ ــد جـ ـ ـ ـ ــرى
أرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفاعتكم وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز أكب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

ف ـ ــي الق ـ ــرب عن ـ ــدك مث ـ ــل م ـ ــن ل ـ ــك أبصـ ـ ـ ار

ثم انصرفت مراقبا الحجرة ،فجلست في موضع من المسجد مالحظـا للروضـة
الشـريفة وكـذلك حياتـه المكرمـة فــي قبـره المكـرم صـلى هللا عليــه وسـلم يعلـم بزائريـه علــى
اختالف درجاتهم وأحوالهم وقلوبهم وأعمالهم.
أخيار المدينة وعساكر السلطان في موكب الوداع
ثــم مــن بعــد الخــروج المــذكور قــد أحضــر ألينــا تلميــذنا الصــالح الصــفي الكامــل

الــوفي الشــيخ محمــود بــن عبــدالقادر بــن عبــدالجواد المــدني فرســا فركبنــا عليهــا لــداء بنــا،
ولوال ذلك لما ركبنا عليها فـي هـذا الموضـع الشـريف ،وقـد جاءنـا للـوداع عنـد ذلـك كثيـر

من أهل المدينة نفعنا هللا بهم مـن علمـاء وأخيـار وأشـراف ،ولـم ي ازلـوا يمشـون معنـا وقـد

الححــت فــي رجــوعهم فلــم يطــب خــاطرهم بــذلك وذلــك لشــدة محبــتهم ،فســلك بنــا الخبيــر
طريــق ســيدي عبــدهللا والــد رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،ومالــك ابــن ســنان والــد ابــي

سعيد الخدري ،فودعناهم ومر بنا أيضا بزاوية سـيدي الشـيخ عبـدالقادر الجيالنـي رضـي
هللا عنه.
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ث ـ ــم ج ـ ــاءت العس ـ ــاكر الس ـ ــلطانية ومش ـ ــت أمامن ـ ــا باألس ـ ــلحة الناري ـ ــة تعظيم ـ ــا

وإجــالالت ،ولــم يخطــر لنــا أن ذلــك يكــون لنــا ولــم نــر لــه طريقــة مطلقــا إال أن نقــول إنــه
إكـرام مــن رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،ولــم يتفــق ألحــد قبلنــا وال معنــا مثــل هــذا مــع
كثـ ـرة األخي ــار والعلم ــاء والص ــالحين (ذل ــك فض ــل هللا يؤتي ــه م ــن يش ــاء هللا ذو الفض ــل

العظيم)

وشاهد ما ذكرناه من أن هذا إكرام من رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ،وأن
بعــض الحجــاج المــذكورين بــالخير قــال لــي :قــد أريــت عنــد وداعــك لرســول هللا صــلى هللا
عليه وسلم أنه صـلى هللا عليـه وسـلم خـرج إليـك مـن بـاب فاطمـة الزهـراء عليهـا السـالم
وضــمك إليــه وقــد أعطــاك ثــالث قطــع إحــداها خض ـراء واالثنــين حمــر وكــل واحــد مــن
الثالثة فيها شيء ولكن لم أطلع عليه ،فحمـدت هللا تعـالى علـى ذلـك وأرجـو منـه الزيـادة

لــي بجــاه هــذا النبــي الكـريم ،ومصــداق هــذا أيضــا أن بعــض المجــاورين بالمســجد النبــوي

قــال ل ـي :قــد ســمعوا فــي هــذه الليلــة فــي جهــة الحج ـرة صــوت رســول هللا صــلى هللا عليــه
وسلم وهو يقول وكأنه يتحدث مـع شـخص آخـر :اليـوم سـفر السـودانيين ولـم تكـن يومئـذ
بالمدينة قافلة غير قافلتنا.

ثم إن العسـاكر السـلطانية المـذكورة لـم تـزل معنـا إلـى أن وصـلنا المناحـة التـي

به ــا القافلـ ـة ،وق ــد نبه ــت اإلعـ ـراب الح ــاملين لن ــا عل ــى إكرامن ــا وإكـ ـرام م ــن معن ــا م ــن
األصحاب والحجاج فامتثلوا أمرهم وما فعلوا معنا إال خي ار ،ثم رجعت العساكر وهـم فـي
غاية المحبـة حتـى وأن الـبعض قـد أخـذ الطريقـة عنـا ،وذلـك كخيـر هللا عبـدهللا ،وجعفـر
موسي الكاتب ،فبتنا هناك.

اهل المدينة انتمو اسيادي

فلما أصبح هللا بالصباح لحقنا أهل المدينة أفواجا أفواجا ومن بينهم ما لنـا فيهـا

مــن الخلفــاء والتالمــذة ،وأيضــا الســيد أحمــد الســماني أطــال هللا عم ـره للــوداع ،ثــم جاءنــا

ونح ــن هن ــاك محتس ــب الس ــوق وحاكم ــه يوس ــف شص ــلي بش ــين ث ــم ص ــاد وبع ــدها الم،

والمذكور من أخيار األتراك ،وبيته بقرب مسجد سيدنا عمر رضـي هللا عنـه وكـان قبـل
مجيئـه هـذا للــوداع قـد جاءنـا ازئـ ار فـي زاويـة اإلمــام إبـي عبـدالكريم القطــب السـمان قــدس
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سره بما يحتاج إليه الفقراء في سفرهم هذا من دقيق القمـح ،فجـزاه هللا تعـالى خيـ ار علـى
ذلك ولم يزل دقيقه معنا إلى أن وصلنا محلنا طابت.
رحلة العودة من المدينة إلى سواكن:

ثم من بعد ذلك قد سافرنا وذلك كان يوم األحد الواقع تاسع يوم من صفر

وقد سلكنا الطريقة التي سلكناها أوال وهي طريقة الفرع وهي أحسن الطرق يومئذ وما
زلنا مسافرين على أمن وراحة نفس إلى أن وصلنا رابغ ،وقد حبب هللا تعالي فينا ا

لعرب الذين معنا وهم كثيرون ،كبتال وهو رئيسهم ،وعلوش ،وظبيب بالظاء

المشالة ،وعايش ،وسمران ،ونومان ،وغيرهم ،وقد رأيت رجاال كحال التالمذة من
صدق النية وحسن األدب حتى ولو تعدي عليهم من الحجاج أحد في شيء أو أذي

أحدا منهم فال يردون ،وما ذلك إال من لطف هللا تعالي بنا ،وبركة رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،ولوال ذلك لفعلوا بنا من األذي والقتل ما فعل في غيرنا من قوافل

الحجاج.
ثـم مــن بعـد وصــولنا إلـى اربــغ واجتماعنـا بالشــيخ حسـين ولــد مبيريـك قــد دخلنــا

في السفن إلـى جـدة ،وعنـد خروجنـا منهـا تلقانـا تلميـذنا وخليفتنـا الصـادق الصـالح الشـيخ
عبدالقادر دورة ابن الشيخ محمـد صـالح عبـدهللا وأنزلنـا عنـده وأكرمنـا ،ولـم يـزل معتنيـا
بنا إلى أن جاءت الوابور وفيها صـار توجهنـا وذلـك ليلـة الثالثـاء تسـع عشـرة ليلـة خلـت

من صفر.
وســافرنا فــي لجــج البحــر نحــو أربــع عشـرة أو خمــس عشـرة ســاعة ،ومنهــا صــار
خروجنا ثم دخولنا الكرينتينة بأمر الحكام ،وقد حصل لنا فيها إكرام كثير من حكامهـا،

وهــم كالســيد احمــد افنــدي عثمــان األزهــري معــاون بالصــحة البحريــة ،وأيضــا عبدالــدائم

أفندي وفيروز أفندي ،ولم يزالون معنا كذلك إلى أن تمت أيام الكرنتينة العشرة.
في الرحلة من سواكن إلى أم مرحي:

ثم من بعد خروجنا من الكرنتينة قد توجهنـا مـن السـفاين إلـى موضـع الجمـارك

وهو بالبر بخالف محل الكرنتينة فإنـه فـي جزيـرة مـن ج ازئـر البحـر فلمـا فرغنـا مـن ذلـك

الموضع المذكور وكان قد حصل من أهله لنا خاصـة بعـض أكـرام وهـو تـركهم لـبعض
األمتعة من الجمرك سافرنا إلى موضع الوابور وبه صار سفرنا إلى بالدنا.
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فلم ــا وص ــلنا كبوشـ ــية تلقن ــا الفاضـ ــل أحم ــد افنـ ــدي مي ــرف والمـ ــذكور م ــن التالمـ ــذة
المبــاركين ،فاخرجنــا مــن الوابــور بــالحلف ،وأقامنــا فــي بيتــه بكبوشــية فــي إك ـرام وإجــالل
وقد حضرنا عنده ليلة المولد الشريف أثنتي عشرة من ربيع األول.

ولنرتــب مــن هنــا مــن صــار نزولنــا عنــدهم مــن الفضــالء إلــى طابــت المحميــة،

وأن ه ـؤالء الــذين ســنذكرهم بأســمائهم قــد بــالغوا جميعــا فــي إكرامنــا وإجاللنــا ،كــل واحــد
مــنهم بمــا اســتطاع مــن ذلــك ،ومــنهم مــن زاد علــى غي ـره بالهديــة وبــذل المــال ،نســأل هللا
تعـالي لهــم الجميـع رضــاءه ورضـاء رســوله والحشــر فـي زمرتـه الناجيـة يــوم القيامــة ،وأن
يكــرمهم بــالفوز العظــيم وجنــات النعــيم وأن يــديم علــيهم إصــالح الحــال وأن يــبلغهم حســن

اآلمال.
فأول نزولنا كان عند الفاضل أحمد أفنـدي كمـا ذكرنـا ثـم مـن بعـده عنـد الرجـل
الصــالح تلميــذنا الشــيخ عبــدالباقي بــن الرضــي بحلــة الشــيخ مــن المســيكتاب ،وقــد أخــذ

علين ــا الطري ــق ف ــي ه ــذا الموض ــع جماع ــة اليحص ــون ع ــددا وق ــد خلفن ــا هن ــاك تلمي ــذنا
الص ــادق الفاض ــل الع ــالم الش ــيخ نورالمدين ــة حس ــن) وه ــو اب ــن اخ ــت الش ــيخ عب ــدالباقي
المذكور وتلميذه في القرآن.

ثم دخلنا في الوابور من شـندي وذلـك عنـد صـالة الظهـر وعنـد غـروب الشـمس

او بعدها يسير نزلنا منها فصار مبيتنا عند األخ الصالح الكامل والتقـى الفاضـل الشـيخ
عب ــدالقادر ب ــن وال ــدنا الش ــيخ عب ــدالرحمن ث ــم عن ــد الش ــيخ الفاض ــل الشـ ـريف ب ــن الش ــيخ

محمد بن عبدالجبار الطيبي ثم بولد رملي عند الـذاكر الشـاكر اللمبـارك الشـيخ نو ارلـدائم
بن أخي الشيخ الصديق الطيبي.
زيارة القطب سيدي أحمد الطيب:

ثــم مــن بعــده ســلكنا طريــق الغــرب ألجــل زيــارة اآلبــاء والجــدود نفعنــا هللا بهــم،

فكــان نزولنــا عنــد المبــارك الك ـريم المعتقــد الشــيخ ال ـريح بــن الحــاج أحمــد الســنهوري ()
ومنــه توجهنــا فــي جمــع كبيــر مــن فق ـراء الطريقــة إلــى ض ـريح القطــب الربــاني ،والغــوث

الرحماني ،سيدي واستاذي وجدي الشيخ احمـد الطيـب بـن الشـيخ البشـير السـماني قـدس
سـره ،فلمـا وصـلنا سـاحته ذكــر هنـاك الفقـراء ذكـ ار كثيـ ار ونــالوا مـددا كبيـ ار ثـم دخلنـا القبــة
فزرنا األستاذ األعظم أوال ،ثم الوالد رضي هللا عنه ،ثم بقية األعمام وقد أنشدت
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قد جئتكم من خير من وطيء الثرى

م نو عـ ـ ــلينا باإلفاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والق ار

إرشادكم مشـ ـ ـ ـ ــهور من بين الوري

انتم ملوك الصالحين وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة

الصلحاء ط ار في األراضي بال امت ار

وابوكم االستاذ قطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب دوائر

في الرحلة من أم مرحي إلى طابت المحمية:

ثــم مــن بعــد زيــارة ه ـؤالء الســادة الك ـرام واألوليــاء العظــام زرنــا الفاضــل والشــيخ

الكامــل الش ـريف ابــن االســتاذ الوالــد رضــي هللا عنــه ،وقــد وجــدناه حينئــذ مريضــا ،ثــم
بقيــة األعمــام واألجــداد ،وقــد دعونــا لمــن هنــاك مــن اإلخــوة والخــالن والجي ـران رحمــة هللا
عليهم أجمعين.

ونزولنا في هذا المحل كان عند الورع التقي الشيخ زين العابـدين بـن الشـيخ أبـي

الصــالح الطيبــي ألنــه أول مــن بادرنــا هنــاك وإنشــرح صــدره لقــدومنا ،ثــم مــن بعــده عنــد

الفاضــل الفقيــه أحمــد بــن محمــد بــن الــولي الكامــل الحــاج أحمــد الشــهير بالبقــاري تلميــذ
القطــب العــارف ســيدي الشــيخ محمــد الســمان رضــي هللا عنــه ،ثــم عنــد خليفتنــا الفاضــل
الش ــيخ الص ــديق اب ــن خليفتن ــا الش ــيخ محم ــد ع ــوض الس ــيد الس ــرورابي رحم ــه هللا تع ــالي

بجزيـ ـرة أم طريفـ ــي ،ثـ ــم عنـ ــد ولـ ــدنا المبـ ــارك محمـ ــد بـ ــن مقبـ ــول ولـ ــد أحمـ ــد ابـ ــن الـ ــولي
السروراي ثم عند الحبيب بن الحبيب الفاضل الفقيه محمد بـن الفقيـه عبـدالمحمود ولـد
الطيب ولم يكن نزولنا عند من ذكرناهم ومن سنذكرهم إال عن طلب منهم ومحبة.

ثــم مــن بعــده صــار نزولنــا عنــد الكامــل الصــالح العفيــف الك ـريم مربــي المريــدين
وملجـأ القاصــدين حبيبنــا وصــديقنا الشـيخ عبــدهللا بــن الفقيــه االمـين ولــد أم حقــين نفــع هللا
بــه عبــاده ،والمــذكور قــد أهــدي لنــا هديــة واســعة هــو ومــن معــه مــن بيــنهم أخيــه الــولي
الكامل الفقيه المصطفي رحمه هللا ،والفقيه محمد المبارك ،والشيخ الصادق ،وابـن العمـم
الفاضــل الفقيــه احمــد بــن الفقيــه ناصــر الجمــوعي ،ثــم مــن بعــده قــد قصــدنا زيــارة أبيــه

والشيخ عبدالمحمود أبي شيبة العركي وتوجهنا إلـى أن كـان نزولنـا عنـد الشـيخ العبـاس

الدعيته) خليفة الشيخ عبدهللا المذكور.

ث ــم دخلن ــا البقع ــة وص ــار نزولن ــا فيه ــا عن ــد تلمي ــذنا الفاض ــل العاق ــب ول ــد نع ــيم،
والفاضل الحاج حسن ولد حضـرة ،والحاجـة السـارة بنـت عبدالـدائم ،كـل واحـد مـن هـؤالء
في منزله جماعة من التالمذة وأنه قائم بما فيه كفايتهم من أوجه اإلكرام ،وقد أرسل لنـا
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ونحـن هنـا بعـض مـن الفضـالء واألدبـاء قصــائد مشـتملة علـى تهنئـة وثنـاء منهـا قصــيدة
األخ الصــالح الحــاج مــدثر بــن إب ـراهيم الحجــاز وهــي طويلــة ونــذكر بعضــا منهــا علــى

سبيل االختصار وزيادة ففي المحبة في قلوب األحرار واألخيار:
يا يها المحمود جاء حديثكم

عندي فطاب ولم يكن أم ار سدي

ثم من بعد ذلك جاءنا ذو المآثر الجليلة والفضـائل الجميلـة الزبيـر رحمـة باشـا،

فطلب قدومنا إلى محله ،فذهبنا إليه ومـن معنـا مـن التالمـذة ،وقـد أكرمنـا غايـة اإلكـرام،

وقــد جاءنــا ونحــن عنــده شــيخ اإلســالم وبهجــة األنــام الشــيخ محمــد البــدوي حمــى هللا بــه

الدين ،ونفـع بـه سـائر المـؤمنين ازئـ ار فأخـذ معنـا جلسـة مباركـة كلهـا فـي هللا تعـالى ،وقـد
سمع بعض دواوينا فلذ له ذلك وأثني بما ال مزيد عليه من الثناء.
ثــم مــن بعــد ذلــك قــد خرجنــا مــن مدينــة امــدرمان وفيهــا قــد أخــذ علينــا الطريــق
جماعة وخلفنـا فيهـا خلفـاء ومـن بعـد خروجنـا المـذكور صـار نزولنـا عنـد تالمـذتنا الكـرام

الحاج محمـد بـن الحـاج صـغيرون العـودي وأوالده الشـيخ عبدالمجيـد والشـيخ عثمـان ،ثـم
إلــى الفاضــل الشــيخ يوســف بــن أحمــد بــن الشــيخ مطيــع ،ثــم إلــى الشــيخ محمــد بــن أحمــد
ولدا الداقريس المقدابي ،والمذكور هو وبنـو عمـه قـد أهـدوا لنـا هديـة واسـعة ،ثـم توجهنـا

إلى خليفتنا الصالح العالم العالمة الشيخ حامد بن عطا هللا فأكرمنا وأهدي لنا ،ثـم إلـى
منزلنا بجار النبي فأقمنا فيه شه ار ،ثم إلى الخشـوماب الـذي فيـه أحبانـا بولـد حسـن ،ثـم

إلى الفاضل النور وله عبدالقادر والمذكور وهو أحد التالمذة المبـاركين ،ثـم إلـى ولـدنا
في الطريق عبدالقادر ولد محمد ولد مضوي بهزار النائم ،ثم إلى الفاضـل التقـي العـالم

المبارك خليفتنا الشـيخ عبدالـدافع ولـد مضـوي بـن الفقيـه محمـد األغـبش ،ثـم إلـي تلميـذنا
محمد ولد على ولد سليمان ثم إلى فضل السيد محمد بروق وهـؤالء الثالثـة قـريتهم التـي
هم فيها واحـدة وتسـمي الخيـران ،ثـم إلـى تلميـذنا الـوفي الصـفي الكـريم الشـيخ عبدالماجـد
بـن الطيـب ومنـه صـار نزولنــا عنـد الحبيـب المبـارك الشــيخ تـاي هللا ولـد الفقيـه عبــدهللا

النفيدي ومنه إلى طابت المحميـة ،وعنـد قربنـا منهـا قـد تلقانـا سـكانها وأوالدنـا فـي جمـع
كبير على حالة محبة وإجالل كبير مـن التالميـذ وغيـرهم ،وقـد دعونـا للجميـع بالـدعوات
الصــالحات المباركــات والتــي نرجــو مــن هللا عــز وجــل قبولهمــا ودوام نفعهــم وغيــرهم مــن
إخ ـوانهم فــي الحيــاة وبعــد الممــات ،ثــم مــن بعــد ذلــك قــد كــان نزولنــا بموقعنــا علــى حالــة
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سرورية وخيرات متواترة سرية وجهرية وقد اجتهد جميع سكان طابت من أوالدنا وغيـرهم
من األحباب والتالمذة في إكرامنـا ومـا تـأخر عـن ذلـك أحـد إال لعـذر ،ونسـأل هللا تعـالى
أن يكرمهم في الدنيا واآلخرة بمـا فيـه رضـاه أنـه علـى مـا يشـاء قـدير وهـو المجيـب لمـن

دعاه(.انتهى النص).
نتائج الدراسة:

يتضــح مــن عــرض الشــيخ عبــدالمحمود فــي القســم األول والــذي يشــير فيــه إلــى

خروجــه مــن قريتــه وإك ـرام القــرى المجــاورة لــه والــذين رافقــوه مــن قريــة إلــى قريــة إلــى مــا
عرف حينها بزفة الحج وهي تظاهرة كبـرى تبلـغ اآلالف عنـد ذوي المكانـة ،حيـث يخـرج

الناس مودعين الحاج في موكب كبير رجاال ونساء وأطفاال ،يعبرون عـن أشـواقهم لهـذه
الشعيرة بكاء ومدحا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ينتقلون مـن قريـة إلـى قريـة وينـزل

الحج ــاج به ــا فيكرم ــون ويه ــدي له ــم ش ــيء م ــن الم ــال والـ ـزاد وع ــرض التج ــارة كالس ــمن
والعس ــل م ــا يبيعون ــه ف ــي الحج ــاز ويته ــادون ببعض ــه ويتب ــادلون المن ــافع ،وه ــذه مظ ــاهر

اختفت فـي زمـان النـاس هـذا ،وبـالطبع فـي زماننـا هـذا زهـد فـي إشـهار الحـج وفيـه فائـدة

إال أن الفائــدة فــي إشــهاره أعظــم فــإن تعظــيم شــعائره هللا مــن تقــوي القلــوب ،كمــا تعمــل
علــى تعلــق أفئــدة المســلمين بالشــعيرة ،ويــتعلم منهــا الصــبية عظــم الشــعيرة وركنيتهــا فــي

اإلسالم ،كما يتضح ايضا إكرام أولي األمر والسياسيين لهذه الشعيرة وذلـك عنـدما قابـل
الشيخ عبدالمحمود الزبير باشا والحاكم العام رغم أن االخير على غير دين اإلسالم.
فــي القســم الثــاني يصــف الشــيخ عبــدالمحمود الطريــق ويســمى ق ـراه ومحطاتــه مــن
الخرطــوم إلــى عطبـرة ومــن عطبـرة إلــى سـواكن ويلتقــي فــي سـواكن عليـة القــوم وهنــا يــرد
ذكر آمونة بت عبود وكيف إنها تأثرت بدعوة الشيخ االسـتاذ احمـد الطيـب البشـير ومـن
خالل سيرة الشيخة امونـة بـت عبـود يتضـح لنـا انهـا قامـت بز ارعـة القطـن بـوادي بشـارة

ب ــالقرب م ــن ش ــندي ونس ــجت إح ارم ــات الح ــج وأقام ــت الخ ــالوي ولم ــا كب ــرت مق ــدراتها
وعلمت ان جميع حجاج السودان وغـرب إفريقيـا يتجمعـون فـي سـواكن ذهبـت إلـى شـرق
السودان وزرعت القطـن واقامـت محالجـه ونسـجت اإلح ارمـات وهـي تجـارة رائجـة .وبنـت

الخــالوي فاســتفاد ابنــاء الســودان مــن علــم حجــاج -غــرب إفريقيــا وأمونــة المــذكورة مــن
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ســوراب الشــايقية وزوجهــا محمــد أزيــرق قامــا بنشــاط ز ارعــي وصــناعي وتجــاري وتعليمــي
يجسد فوائد رحلة الحج.

فـي القسـم الثالـث يصــف الشـيخ عبـدالمحمود الرحلـة مــن سـواكن إلـى بورتســودان

إلى جدة حيث قدم وصفا دقيقا لألبنية والعمران في جـدة والطـرق الصـوفية والتكايـا التـي
نـزل بهـا خاصــة تكيـة الســيد أإحمـد بــن إدريـس الفاسـي ،وذكــر أن مدينـة جــدة ومنـذ ذلــك

الت ــاريخ به ــا أبني ــة عالي ــة ذات طواب ــق متع ــددة وفيه ــا س ــوق رائج ــة وأجن ــاس م ــن البش ــر
متع ــددة كم ــا وص ــف حاراته ــا وذل ــك باإلض ــافة إل ــى ماس ــبقت اإلش ــارة إلي ــه م ــن وص ــف

سـواكن وبواباتهــا وأبنيتهـا وقــد ضــم هـذا القســم اإلحـرام بــالحج إلــى مكـة ووصــف الطريــق
إليهــا وقــد عــج هــذا الجــزء بالفقــه ووصــف المشــاعر وخطـوات الحــج ،فــالواقف عليــه ال
يحتاج لفقـه الحـج وال لكيـف يؤديـه ،فـالمطلع عليـه كأنـه حضـر دورة تدريبيـة فـي مناشـط
الح ــج ،فق ــد ك ــان الوص ــف ممتزج ــا بالترجيح ــات الفقهي ــة ف ــي أرك ــان الح ــج ومندوبات ــه،
الطواف والسعي والمبيت بمنـي والوقـوف بعرفـة والـذهاب إلـى مزدلفـة والجمـرات وطـواف

الوداع وغيرها.
وفــي القســم ال اربــع يصــف الشــيخ عبــدالمحمود الطريــق إلــى المدينــة .وقــد كــان

وقتئذ بح ار وفي هذه الرحلة تجلت حكمة الحج فـي التواصـل واالتصـال حيـث قـام الشـيخ
بإص ــالح ذات الب ــين وف ــض الن ازع ــات ب ــين الحج ــاج األفارق ــة ،كم ــا أن ــه ح ــاور الحج ــاج

اليمنيــين فــي م ــذهبهم الزيــدي الش ــيعي وأظهــر ب ارع ــة فــي االس ــتدراج والقــدرة عل ــى إدارة

الحوار وهي فائدة مـن فوائـد الطـرق القديمـة التـي تتـيح التواصـل والتـدامج بـين المسـلمين
والتع ــرف عل ــى م ــذاهب المس ــلمين المختلف ــة .وف ــي ه ــذا القس ــم ت ــدفقت ش ــاعرية الح ــاج

عبـدالمحمود الحفيـان بالشـوق والوجـد فـأظهر قـدرة علـى غـرض الشـعر وال سـما بـه لفظـا
ومعنـى وحســن مبنــى .وفــي القسـم الخــامس والــذي تضــمن رحلـة األوبــة مــن المدينــة إلــى

سواكن يستخلص القاريء مـن خـالل روايـة الشـيخ تقـدير العـرب ،السـعوديين للسـودانيين

من ذلك العهـد ،وتقـدير السـعوديين للسـودان مـن دون الشـعوب األخـرى باإلضـافة ألدب

الســعوديين الجــم يقــول وقــد أريــت رجــاال كحــال التالمــذة مــن صــدق النيــة وحســن األدب،
ولو تعدي عليهم من الحجاج في شيء أو أذى أحدا منهم فال يردون "
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ولــم تكــن للشــيخ عبــدالمحمود ذكريــات فــي رحلــة األدب إال فــي س ـواكن حيــث
عفـاه أهــل الجمـارك مــن جمركــة بعـض بضــائعه ،ثــم عنـدما نــزل فــي شـندي أكـرم النــاس
وفادت ــه وأه ــدوه الم ــال والمت ــاع إل ــى أن وص ــل دي ــار نش ــأته ف ــي ود رمل ــي حي ــث عم ــه

الصــديق وأبن ــاؤه ومنه ــا إل ــى أم مرح ــي كم ــا قابــل ف ــي الخرط ــوم الزبي ــر باش ــا مـ ـرة ثاني ــة

وقابلته قبل دخول طابت زفة التهنئة بالقدوم من جميع أهل القرى والتالميذ.

وإجماال وفي ختام هذه السياحة فإننا نستشف من هذه الرحلـة أن الحـج مناسـبة
ديني ــة عظيم ــة عن ــد الس ــودايين وعن ــد اإلفـ ـريقيين عام ــة وأن الحج ــاج بم ــا ف ــيهم الش ــيخ

عبــدالمحمود كــانوا أعلــم النــاس وأقــدرهم علــى اإلنفــاق لــذلك اســتفاد النــاس مــنهم فــي
طريــق حجهــم الــدين علمــا وروح تــدين ،وتبــادل عــروض التجــارة فعرف ـوا منتجــات أرض

اإلسالم وتعرفوا فيها على عقائد الناس وطبائعهم .ولقد كانت لطرق الحج هذه دور فـي
التواصل بين أجزاء السودان والقارة قاطبة وساهمت في اإلندماج الثقـافي بـين المسـلمين
وعرفــت المســلمين علــى عــادات وطبــائع الــبعض وســاهمت فــي تعلــم اللغــات واللهجــات

المختلفة وخلقت نوعاً من التواصل الوجداني بين المسلمين.
ومــن ناحيــة أخــرى فقــد ســاهمت وســائل المواصــالت الحديثــة فــي تســهيل الحــج
لكنها حرمت المسلمين من التواصل بين األقـاليم المختلفـة ،فـاآلن أصـبحت فوائـد شـعيرة
الحـج الزمـة لشــخص الحـاج فـي الوقــت التـي كانــت فيـه هـذه الفوائــد متعـددة للمجتمعــات

المســلمة فــي كافــة إفريقيــا خاصــة بعــد تــدخل الدولــة الحديثــة واالقتصــاد الحــديث فــي
تنظيم الحجاج وتأطيرهم حجاج كل بلد وكل والية وكل قرية على انفراد.
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الهوامش والمراجع


إب ـراهيم الكب ــري :أدب الرحلــة عن ــد الشــيخ ابـ ـراهيم اليــاس الك ــولخي رســالة ماجس ــتير جامع ــة



أحمــد الص ـافي :حاشــية الصــافي علــى شــرح الجاللــين .نســخة يدويــة فــي مكتبــة الســادة آل



جـالل الــدين الســيوطي :تنــوير الحوالـك بشــرح اإلمــام مالــك .نسـخة خطيــة ،مكتبــة الســادة آل



حسن محمد حسن :التالكي وشخصيته األديبة ،بحث ماجستير غير منشور.

بايرو 2007م.

الحجاز مدثر.

الحجاز مدثر.



الشيخ عبدالمحمود الحفيان :الدرة الثمينة في أخبـار الرحلـة إلـى مكـة والمدينـة ،نشـر مشـيخة



صــالح أحمــد اب ـوالفتح :كتــاب الرحلــة الحجازيــة للشــيخ إب ـراهيم اليــاس الكــولخي ورقــة بحثيــة



عبدالرحمن أحمد عثمان :الطرق الصوفية بالسودان ،الذكر والذاكرين 2007م.

الطريقة السمانية سلسلة المطبوعات ( )17دار جامعة القرآن الكريم للنشر 1996م.

أعدت لمؤتمر الحج بجامعة إفريقيا 2016م.،



عبــدهللا حمــد الحقي ــل :أدب الــرحالت فــن متمي ــز :نقــال عــن آدم عب ــدهللا أدب الــرحالت ف ــي



عبـ ــدهللا موسـ ــي دسـ ــتو :لـ ــب اللـ ــب فـ ــي شـ ــرح منظومـ ــة روح األدب :شـ ــركة أبنـ ــاء الش ـ ـريف



عبدالمحمود نورالدائم :أزاهير الرياض.

مناسك الحج ورقة لمؤتمر الحج بجامعة إفريقيا العالمية ( 2016م)

األنصاري 2010م.






عبدالمحمود نورالدائم :العرف العطير في مدح جناب البشير النذير.
عبدالمحمود نورالدائم ،نفيس القصب في شرح جالبة الكرب.

غازيتة جمهورية السودان الدار القومية للوثائق 1906م 1907 /م.

مجذوب مدثر الحجاز ،مسور الرقيم في سيرة مدثر إبراهيم.



محمــد المس ــعودي :بن ــاء الرحل ــة الحجازي ــة ف ــي كت ــاب الح ــج إل ــى بي ــت هللا الحـ ـرام ،مؤسس ــة



محمد غبريم الداغري :النوافح العطرية المختصرة في النفحة العنبرية.

مؤمنون بال حدود (.)2016




محمد كامل حقة .الرحلة الحجازية ومدح خير البرية،في طرق الحج اإلفريقية1976 ،م

محمد نور ودضيف هللا :الطبقات في خصوص األولياء والصالحين.
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الصعاليك في روايات الرحَّالين المغاربة خالل القرنين
طريق ّ
ُ
11و12هر17/و18م

أ.د .أحمد بوسعيد

الملخص

طر ُق الحج المغاربية في العهد العثمانيَّ ،
أكثرها ذك اًر في
ْ
لكن َ
تباينت ُ
يت "طريق الصعاليك" من طرف رحالة مغاربة كثيرين،
المصادر طريق برية أفقيةُ ،سم ْ

على غرار :ابن أبي محلي السجلماسي في رحلته الحجية األولى سنة
1000هـ1592/م ،وأبي سالم العياشي في رو ِّ
حجة سنة 1072هـ1661/م،
احه من َّ
وأبي علي اليوسي في رحلة 1095هـ1684/م ،واألمر ذاته بالنسبة ألحمد بن ناصر

الدرعي

سنة

1121هـ1709/م،

وأبي

العباس

الهاللي

السجلماسي

سنة

1150هـ1737/م وغيرهم ،وتربط تلك الطريق أربع َة أقطار مغاربية هي :المغرب
مسالكها
األقصى ،إياالت :الجزائر ،تونس وطرابلس الغرب .ومرد تلك التسمية ليس
َ

الطبيعية الوعرة فحسب ،ولكن بسبب كثرة النهب واالعتداءات التي كان يتعرض لها
الحجاج المغاربة ،من طرف الصعاليك اللصوص من األعراب (العرب البدو الرحل)،

الذين ُيقيمون أو يظعنون قريباً من مسار ركب الحج ،وقطاع الطرق المتحكمين في

تلك المفازات ،فضالً عن وجود فئة "الصعاليك الحجاج" ،المستنكفين عن أداء مهامهم
ضمن الركب ،الذين يتوسطون القافلة ،ويتمردون على نظام رحلة الحج وضوابطه،
خالل تلك الفترة .وتسعى هذه الورقة البحثية
خل منهم ركب الحاج المغاربي
َ
والذين لم َي ُ
إلى رصد محطات تلكم الطريق ،وتبيان ماهيتها وحقيقتها ،واستقراء آراء أشهر
الرحالين المغاربة بشأنها ،وكشف أساليب االعتداء والسلب من ِّقبل األعراب
الصعاليك المتغلبين على مسارها ،ومظاهر الحيطة والحذر منها ،والجهود المتخذة
قصد تأمين رحلة الحجاج المغاربة.
َ
الكلمات المفتاحية :طريق الحج ،الصعاليك ،الحجاج ،الرحالة المغاربة ،إقليم برقة،
بالد المغرب ،المحطات.
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Roads of Tramps (Saalik) in the novels of Moroccans travellers
through 11-12 H
Prof: Ahmed Boussaid
Abstract
There were varied Maghreb pilgrimage routes during the
Ottoman period، the most frequently cited one in sources was a
horizontal land route that was named as "the road of tramps/Saalik" by
many maghriban travellers، such us: the Sijilmassi Ibn Abi mahali، in
his first trip to pilgrimage in 1000 H / 1592 AD، Abu Salim Ayachi in
his way back from pilgrimage in the year of 1072 H / 1661 AD، Abu
Ali Aliossi in the trip of 1095 AH / 1684، Ahmed bin Nasser Al Darie
in the year of 1121 H / 1709 AD، and the Sijilmassi Abu Abbas alHilali in 1150 H / 1737 AD and others. That road connected four
countries of the Maghreb which are: Maghrib al-Aqsa( Farthest West)،
Ayalat: Algiers، Tunis and West Tripoli. The reason for that label is
not only the natural rough paths. But also the large number of looting
and attacks that the Moroccan pilgrims were exposed to by tramps،
thieves from the Bedouins (Arab nomads)، who resided close to the
paths of the pilgrims، and by bandits/ muggers that had their grip on
those roads. As well as having another category of "pilgrims tramps"،
who abstained from fulfilling their duties in the convoy، and rebelled
against the regulations and systems of the pilgrimage. And these latter
(pilgrims tramps) always found their places in the Maghriban
pilgrimage convoys during that period. This paper seeks to monitor the
stations of that road، and show how they were، what they included.
And to extrapolate the views of well-known Moroccans travellers
about them. As well as to reveal the methods of attacks and looting by
Bedouins Tramps who dominated that track، what precautions and
security measures were made، and what efforts taken in order to ensure
a safe Moroccan pilgrimage trip.
Key words: the pilgrimage route/road، tramps، pilgrims، Moroccan
Travellers، Cyrenaica region، the Maghreb، the stations.

:المقدمة

الحج إلى بيت هللا الحرام مؤم َل المغاربة ُم ْذ هداهم هللاُ إلى دينه الحنيف
ظل
ُّ
َّ
ِّ ئب نحو مطلعه
كاب
ُّ  وتشر، تتو ُق إليه النفوس واألشواق،م7/هـ1 في القرن
ُ الر
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غير آبهين ُببعد الديار ،أو ضيق اليد من الدرهم والدينار ،متجرئين على
واألعناقَ ،
ِّ
ِّ
حاجهم(:)1
قال ُّ
المخوفة األكناف ،حتى َ
المفاوز والقفار المتناهية األطرافَ ،
واألَم ُن ِفي َّ
الط ِ
وج ُد فكم وكم نفس هناك تفقد
س ُي َ
ريق ْلي َ
ْ
ِ
ال
ال َح ٌّج إ َذا َما َص َاد َم األ ْ
هم ْ
َح َتى أ ََتى َع ْن بعض ْ
َه َو َ
أن َز َ
ِّ
سلك الحجاج المغاربة واألندلسيون في
سبيل ذلك المقصد طرقاً ودروباً
َ
يق البحر انطالقاً من بالد األندلس كما
متباينة ،ولعل أقصاها عن القارة اإلفريقية طر ُ

ابن جبير سنة 578هـ1182/م ،والقلصادي سنة 840هـ1436/م مرو اًر بوهران
فعل ُ
َ
وتلمسان وتونس...وصوالً إلى مصر .أو انطالقاً من السواحل المغاربية سواء
المتوسطية أو األطلسية ،فقد أَ
تجر على ركوب البحر رحالة كثيرون ،منهم العالمة ابن

خلدون انطالقاً من ميناء تونس سنة 784هـ1382/م ،والمقري التلمساني صاحب

"نفح الطيب" بدءًا من ميناء تطوان سنة 1027هـ1617/م ،حيث ركب السفينة التي
عرجت به على مدن :الجزائر وتونس ثم سوسة وصوالً إلى اإلسكندرية ومنها إلى

أي الشاعر الجزائري ابن رشيق المسيلي في ركوب
القاهرة ،مستذك ًار
أثناءها ر َ
َ
البحر(:)2
ِ
حاج ِتي إَلْي ِه
الم ار ِم ِجّدا
ال ُجعَل ْت َ
َ
الب ُ
حر َص ْع ُب َ
َفما عسى صبرَنا عَليهِ
ِ
أليس ماء وَن ْح ُن طين
ْ
َ ََ َ ُ
َ
أما الطرق البرية فتكاد تكون متتالية ومتشابكة ،من غرب بالد المغرب

المطلة على البحر
اإلسالمي إلى شرقها ،أشهرها :طريق التل بمحاذاة جبال األطلس ُ
عبرها الرحالة العبدري سنة 688هـ1289/م ،والورِّثالني سنة
األبيض المتوسط ،وقد َ

يق الهضا ب أو السهوب الداخلية بين األطلسين التلي
ود َ
1179هـ1765/مُ .
ونها طر ُ
والصحراوي ،ذات المراعي والكأل الوافرة ،وهي مسار رحالة مغاربة كثيرين ،اتفق

ودونها جنوباً
ذكره ـ باسم طريق الصعاليك َ .
معظمهم على تسميتها ـ رغم ما سَلف ُ

 )1محمد المختار السوسي :أصفى الموارد في تهذيب نظم الرحلة الحجازية للشيخ الوالد ،الرباط1959 :م،
ص.32
ِّ
 )2أحمد بن محمد المقري التلمساني :نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،تحقيق :إحسان عباس ،دار
صادر ،بيروت1988:م ،ج ،1ص.33
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عب َرها أبو سالم العياشي في رحلته ذهاباً سنة
طريق شبه صحراويةَ ،
موغلة في الفيافي و ِّ
1072هـ1661/م ،وأخي اًر طريق صحراوية ِّ
مسار كل
القفار ،كانت
َ
من :ابن مليح القيسي سنة 1040هـ1630/م ،وعبد الرحمن التنالني التواتي سنة
1188هـ1774/م ،والحاج البشير البرتلي الوالتي سنة 1204هــ1789 /م.

وتأتي هذه المداخلة المتواضعة في سياق البحث عن ماهية طريق الصعاليك،

ما أخطارها وما ميزاتها ومزاياها وما مواقف وروايات الرحالة المغاربة عنها ثم َلم
اإلصرار على اختراقها ِّتباعاً وأخي ًار هل كانت هذه الطريق ُّ
كلها صعاليك
ُ
01رر ماهي ُة الطريق وصعاليكها؟:

بطت هذه الطريق خالل الفترة العثمانية أقطا اًر مغاربية هي :المغرب
ر ْ
األقصى ،اإليالة الجزائرية ،إيالة تونس ،إيالة طرابلس الغرب ،وأول من َو َسمها باسم

طريق الصعاليك والمصاعب والمتاعب هو الرحالة ابن أبي محّلي السجلماسي في

رحلته الحجية األولى سنة 1000هـ1592/م ( ...)"1فكانت الحجة مع طريق
ِّ
أي الرحال ُة أبو سالم
الصعاليك ،لفقد الركب يومئذ مع هجوم الحال ،"...و َ
شاطره الر َ
العياشي في رو ِّ
ال
احه من َّ
حجة سنة 1072هـ1661/م ،وفي تحذيره منها قائ ً
(")2واحذروا من السرقة بالليل من هنالك إلى برقة ،وال تأمنوا في خالء وال في عمارة،

وتناوبوا على الحراسة" ،واألمر ذاته بالنسبة ألبي علي اليوسي في رحلة

1095هـ1684/م .وسار على ُخطاهم آخرون منهم :ابن ناصر الدرعي سنة
1121هـ1709/م ،وابن الطيب الشرقي الفاسي سنة 1139هـ1727/م ،وأبو
الح َضْيكي السوسي سنة
العباس الهاللي السجلماسي سنة 1150هـ1737/م ،ثم ُ
ومن هم صعاليكها
1152هـ1739/م .فما هي منازل الطريق ومحطاتها
ْ

 )1عبد المجيد القدوري :ابن أبي محلي الفقيه الثائر ورحلته اإلصليت الخريت ،منشورات عكاظ ،الرباط:
1991م ،ص.94

 )2أبو سالم عبد هللا بن محمد العياشي :الرحلة الصغرى (تعداد المنازل الحجازية) ،ط ،01تحقيق:عبد هللا
حمادي اإلدريسي ،دار الكتب العلمية ،بيروت2013 :م ،ص.60
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منازل الطريق وغلب ُة األعراب عليها(:)1
أ رر
ُ
الركبان المغربي والجزائري ،على أن الركب
طات البالد الجزائرية :يلتقي بها َّ
1رر مح ّ

يعبر معظمه
المغربي في حد ذاته موزع بين الفاسي والمراكشي والسجلماسيُ ،
المحطات التالية ِّتباع ًا:

فجيج :إقليم صحراوي جنوب المغرب األقصىُ ،متاخم لحدوده مع الجزائر ،وهو
وذكر بعض
مجموعة كبرى من الواحات والقصور ،منها سبعة قصور كبرى(.)2
َ
الرحالة أن أول سرقة تعرض لها الحجاج كانت فيه ،إ ْذ ُسرقت للركب أَْب ِّعرة من طرف
بعض ُسراق أوالد خليفة من قبيلة العمور البدوية (.)3

وردت في كتب الرحالت باسم "العوينة" ،وهي أول قرى بشار ذات النخل
القنادسة:
ْ
اب (القبائل العربية من البدو الرحل) غالبة عليهم غلب ًة ال يطيب
والتمر ،لكن األعر َ
(.)4
معها مقام ،رغم ِّقرى ضيوف الرحمن
ِّ
اس ْمغون" على
بوسمغون :تقع
َ
جنوب غرب الجزائر ،وهي بالد ذات أشجار ُسميت َ"ب َ
اسم شيخ صالح حل فيها ،وهناك قبره ُيزار من طرف بعض الحجاج المغاربة (.)5

الغاسول :تلي محطة بوسمغون ،وهي من ُقرى الجنوب الغربي الجزائري ،وليس بعيداً
يعبر الركب المغربي الفاسي ،ليتفق مسيره مع مسير الركب السجلماسي(( )6أو
عنها ُ

الفياللي الحقاً).

عين ماضي :من بالد األغواط ،تقع بمحاذاة جبال العمور الجزائرية ،اشتهرت لدى
اء.
معظم الرحالة المغاربة كونها محطة رئيسية في طريق الحج ُمثاقف ًة وبيعاً وشر ً

1
فق مسير ركب الحج ،من الغرب إلى الشرق.
) محطات الطريق اآلتي ذكرها مرتبة جغرافياً ِّو َ
)2الصديق بن العربي :كتاب المغرب ،ط ،03دار الغرب اإلسالمي ،بيروت1984 :م ،ص.214

 )3أبو العباس أحمد الهاللي السجلماسي :التوجه لبيت هللا الحرام وزيارة قبره عليه الصالة والسالم ،دراسة

وتحقيق :محمد بوزيان بنعلي ،مطبعة الجسور ،وجدة2012 :م ،ص.148

 )4الهاللي السجلماسي ،المصدر نفسه ،ص.146

5
ض ْيكي السوسي :الرحلة الحجازية ،ط ،01تحقيق :عبد العالي لمدبر ،مركز
الح َ
) أبو عبد هللا محمد بن أحمد ُ
الدراسات واألبحاث وإحياء التراث ،الرباط2011 :م ،ص.83

 )6أبو عبد هللا محمد بن الطيب الشرقي الفاسي :الرحلة الحجازية ،مخطوطة جامعة اليبزيك ،فيينا ،رقم،746 :
ورقة.31
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تاجموت :قرية جزائرية يجتازها الركب ،تقع على ضفاف وادي مزي ،ليس بعيدًا عن
األغواط.

األغواط :بوابة صحراء الجزائر ،مدينة خيرة عامرة على يمين طريق الحاج ،لكن أهل
قرية دمد القريبة منها ـ كما روى الشرقي ـ
معروفون بسرقة الحجاج بين تلك السهاب".

()"1

مشهورون بالتلصص واالنتهاب،

بالد الزاب :بالد واسعة كثيرة النخيل واألشجار ،على أطراف الصحراء ،بها مدن كثيرة
منها  :بسكرة وهي قاعدتها ،سيدي خالد ،أوالد جالل ،سيدي عقبة ،المسيلة ،طولقة،
نقاوس ،تهودة ،طبنة وغيرها( .)2أما القاعدة الشهيرة بسكرة فعاصمة الزاب ،بلدة ذات

سلع رخيصة للحاج ،وهي أول عمالة الترك العثمانيين جنوباً (.)3

(إفريقية قديما):
2رر محطات تونس وطرابلس الغرب
ّ
توزر :مدينة في أقصى إفريقية (تونس حالياً) ،من نواحي الزاب الكبير ،قاعدة بالد

وصفها ابن ناصر
الجريد ،لها سور عظيم حصين ،معمورة وبها نخل كثير(.)4
َ
الدرعي بأنها (..)"5أكثر بالد هللا سرقة وخطفاً ،يسرقون بالليل ويخطفون بالنهار "،

إن لم ُيصادف ذلك حجهم ،ومما
أهل الرحل وتوارثوه ،و ْ
وهذه النظرة مما درَج عليه ُ
ُيعضد ذلك رأي الشرقي الحقاً ( ..")6وقد قال الرحالون أن توزر أكثر بالد هللا سرقة
وخطفاً".

قابس :مدينة كبيرة من َعمالة تونس ،بين طرابلس شرقاً وصفاقس غرباً ،وهي ذات
مياه جارية (.)7
 )1ابن الطيب الشرقي ،المصدر السابق ،ورقة.33

 )2محمد بن عبد المنعم ِّ
الح ْمَيري :الروض المعطار في خبر األقطار ،ط ،02تحقيق :إحسان عباس ،مطابع
هيدلبرغ ،بيروت1984 :م ،ص.281
 )3العياشي ،الرحلة الصغرى ،مصدر سابق ،ص.65
ِّ )4
الحميري ،المصدر نفسه ،ص.144

 )5أحمد بن ناصر الدرعي :الرحلة الناصرية ،مخطوط  ،ACAD.LUGO.BAT.BIBLIOرقم،61004 :
ج ،01ص.54

 )6ابن الطيب الشرقي ،المصدر السابق ،ورقة.41

 )7ياقوت الحموي :معجم البلدان ،دار صادر ،بيروت1977 :م ،ج  ،04ص.289
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طرابلس :مدينة كبيرة على ساحل البحر المتوسط ،من أهم مدن إفريقية ،بينها وبين

سرت شرق ًا عشر مراحل من السير ،ومنها إلى جبل نفوسة ثالثة أيام ( .)1كان
الحجاج المغاربة يمكثون فيها شه اًر استراح ًة ،ومن ثَ َّم استعداداً لدخول مفازة برقة

الم ِّ
وحشة( .)2ورغم أن روايات الرحالين تواترت بشأن أمن المدينة وحصانتها ،إال أنهم
ُ
ِّ
أعمال طرابلس(.)3
حذروا من السرقة في أنحاء

تاجو ار :موضع من أحواز طرابلس ،وهو المدخل الغربي ِّلقفار برقة ،ينزل في ُر ٍ
كن

فسمي ذلك الموضع منزل الركب(.)4
منه ركب الحاجُ ،
برقة :إقليم كبير لمدينة قديمة بين اإلسكندرية شرقاً وإفريقية غرباً ،وهو في المنتصف
بينهما وتربته حمراء ،يضم مواقع منها :الجبل األخضر ،سرت ،الجابية...الخ (.)5

وإقليم برقة هو ُمنتهى طريق الصعاليك ،لكنه أخطر محطاتها على اإلطالق ،بسبب
ِّ
حيث يسود عامل ِّ
الخالية المرعبة على أعمال
القفار
ازدواجية المشاق والمخاطر،
ُ
ُ
اجتيازها بسال ٍم مضرب المَثل
اللصوص والسراق ،لذلك أضحى الوصول إلى برقة و ُ
َّ
وج ْاز ْعَلى َبرقة " .ويكفي
"ح ْج َ
للحاج الموفقُ ،فيقال بالعامية الدارجة في بالد المغرب َ
للداللة على ذلك المشهد الذي رسمه العياشي في رحلته عن سبخة الهايشة مدخل

برقة قائالً ( ...)"6وهي سبخة مستطيلة وعلى جوانبها بناء وقصور خالية ،وفيها نخيل
أثقل طلع ًة على الحاج في
متفرق كأنه رؤوس الشياطين ،ال ترى أوحش منه وال َ
ذهابهِّ ،لما يستشعر بعده من المهامه والمفاوز والمعاطش التي يحار فيها الدليل" .فال
غرو حينئذ أن تُنسب طريق الحج ُّ
كلها إلى إقليم برقة (: )7
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ال ُبَّد من َج ْو ِب ق َف ِار َبْرَقه في َن ِ
عام َم َع ُب ْعد ُّ
الشّقه
حو ٍ

ِّ )1
الحميري ،المصدر نفسه ،ص.389

 )2أبو سالم العياشي :الرحلة العياشية الكبرى (ماء الموائد) ،تحقيق :سعيد الفاضلي وسليمان القرشي ،دار
السويدي للنشر والتوزيع ،أبو ظبي 2006 :م ،ج  ،01ص.135

 )3العياشي ،الرحلة الصغرى ،مصدر سابق ،ص.73
 )4الدرعي ،المصدر السابق ،ج ،01ص.75
ِّ )5
الحميري ،المصدر نفسه ،ص.91

 )6العياشي ،الرحلة الكبرى ،مصدر سابق ،ج ،01ص.195
 )7محمد المختار السوسي ،المصدر السابق ،ص .32
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الركب:
صعاليك( )1الطريق
ب رر
ُ
ُ
وصعاليك ّ
اء شجعان متمردين على سلطة القبيلة
صعاليك طريق الحج ليسوا شعر َ

وواجباتها ،من َقبيل :السليك والشنفرى وعروة وتأبط ش اًر وغيرهم ،لكنهم بعض األعراب

سلب ونهب أركاب الحج ،طمعاً أو
العربان) ممن
(وأحيان ًا ُ
َ
امتهن َ
يرد ذكرهم بلفظ ُ
خشية إمالق ،وإمعاناً في عادة التعرض للركب وإذاية الحجاج في غدوهم ورواحهم،
يع ْد الحاج يأمن من الوقوع في المهالك(.)2
فأُغلقت بسبب ذلك المسالك ،ولم ُ
لقد اتفق معظم الرحالين المغاربة على كشف ممارسات أولئك الصعاليك،

()"3
والتحذير من كيدهم ومكرهم في الطريق ،يقول العياشي في رحلته الصغرى
إن
وْ
لقيتم األعراب فاحذروهم فإنهم ال أَْيمان لهم ،بل وال ِّإيمان " ،وفي موضع آخر (...")4

وال تأمنوا األعراب على إبلكم في مسارحها في غياب عسكر طرابلس" .بل نجد أحياناً
سكان المدن والُقرى التي يعبرها الركب ُيحذرون الحجاج من األعراب ،وَي ْش ُكون إليهم

غَلبتهم وكثرة عددهم وشدة إذايتهم( ،)5واألدهى واألغرب في نظر الرحالين أنهم وجدوا
األعراب بعضهم ُيحذر من بعض( ،)6وهذا دليل على تشعب بطون تلك القبائل،
واستحكام العداوة والبغضاء فيما بينها.

والالفت للنظر فيما رواه الرحالون أن هؤالء الصعاليك يتجنبون المدن

واألمصار الكبرى ،ويتحينون فرص مرور ركب الحج بالوديان والوهاد التي ال مناص

لهم من اجتيازها ،ويستغلون فترة حلول الظالم ومعرفتهم بالمداخل والشعاب لإلقدام

ُ )1ينظر معاني هذه الكلمة لغ ًة واصطالحاً في :ابن منظور :لسان العرب ،تحقيق :عبد هللا علي الكبير
وآخرون ،دار المعارف ،القاهرة ،ج  ،04مادة :صعلك ،ص.2452

 )2العياشي ،المصدر نفسه ،ج ،02ص.544

 )3العياشي ،الرحلة الصغرى ،مصدر سابق ،ص.82
 )4المصدر نفسه ،ص.81

 )5من ذلك ما حكاهُ السجلماسي عن أهل األغواط قائالً "ولما رأى أهل األغواط ركبنا استقلوه ،فخوفونا غاية من
األعراب ،وقالوا :إما أن تصبروا هنا إلى أن يقدم الركب الفاسي فتجتمعوا معه ،وإما أن ترجعوا من هنا بال حج،
فإنا نخاف عليكم األعراب ،لكثرة عددهم وشدة إذايتهم ،وال تمكن النجاة منهم عادة".
ُينظر :الهاللي السجلماسي ،المصدر السابق ،ص.185

 )6لهاللي السجلماسي ،المصدر نفسه ،ص.199
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والهجوم .ورغم أن مضارَبهم تتبدل حسب الفصول ووفرة المرعى والماء ،والخصب
والرخاء ،إال أن الثابت هو أنهم يملؤون الترهات والطرق لغرض واحد ،كما يقول

السوسي(:)1

باللص ِ
و ُّ
ض
ض
هات
له ْم ُه َو ال َغَر ْ
عتر ْ
أنت َ
و َ
التُر ُ
وحد َك ُ
وص ُت َ
ُ
ركب الحج
حمل ُ
وفضالً عن صعاليك الطريق الذين ُيتقى شرهم قدر اإلمكانَ ،
في ذاته صعاليك من نوٍع آخر .إنهم حجاج يقصدون البيت الحرام ،لكنهم عالة على

احتماء بظهور َمن معهم ليأمنوا على متاعهم ،ال ينفعون الركب
طه
الركب ،ينزلون وس َ
ً
ٍ
صاحبتهم شرذمة ضالة ،تحج
بل
ٍ
بمدفع وال حراسة بالليل ،وال يحضرون الجماعةْ ،
َ
فصدق فيهم قول الشاعر(:)3
الكتساب الفلس والدينار ،وال تميز الحالل عن الحرام(،)2
َ
الح ِ
الل َل َما حجَّا
الح ار ِم َف َح َّج ُه
وَلو َ
دعى ِب َ
كان ُي َ
دعى ِب َ
البْي َت ُي َ
أرَى َ

أضحت هذه الفئة من الحجاج عبئاً ثقيالً على الركب طيلة الرحلة ،ال تتقيد
وقد
ْ
بأوامر شيخ الركب ،وال تتحرى السالمة العامة أو التزام الطاعة ،وتقوم بأعمال

وتصرفات تعود على الركب بالضرر ،من ذلك ُمفارقة الجماعة دون استئذان في
بعض المدن .يذكر العياشي مثاالً على ذلك قائالً ( ")4وأردنا المبيت بالمسجد فوجدناه
غاصاً بالصعاليك من الحجاج ،وأكثَروا فيه اللغط" ،وفي تصرف آخر منهم ينم عن
()"5

ولما كان المطر حفر بعض صعاليك الركب بيتاً

المباالة وأنانية وعدم مسؤولية
ٍ
جرفَ ،ف َكُّنوا فيه من المطر ،فسقط عليهم ودفنهم ،فبادر الناس بالحفر عنهم
تحت

أن أصبح هؤالء الحجاج الصعاليك
فأخرجوهم سالمين" .ولعل من لطائف األقدار ْ
يقعون في شر أعمالهم ،إ ْذ يذكر العياشي أن بعض الصعاليك تقدم أول الركب دون

فبلغ الخبر إلى أمير الركب فتدخل(.)6
إذن ،فخرج عليهم لصوص وسلبوهمَ ،
 )1محمد المختار السوسي ،المصدر السابق ،ص .07

 )2الهاللي السجلماسي ،المصدر السابق ،ص.196
 )3بن الطيب الشرقي ،المصدر السابق ،ورقة.19

 )4العياشي ،الرحلة الكبرى ،مصدر سابق ،ج ،02ص.499
 )5الهاللي السجلماسي ،المصدر نفسه ،ص.488

 )6العياشي ،المصدر نفسه ،ج ،01ص.129
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وبالنظر إلى تهور أولئك الصعاليك من الحجاج وتمردهم على ضوابط الرحلة،
أصبح الجميع يرتاب من تصرفاتهم ،ويحتاط لسرقة ِّ
ماله وأمالكه ،خاصة إذا تعلق
األمر بأشياء صغيرة يمكن إخفاؤها عن صاحبهاِّ ،من ذلك مثالً سرقة دلو ألحد
زمن البرد( .)1ويبدو أن خطر هؤالء
الحجاج ،كان يستخدمه في تسخين الماء للطهارة َ
الصعاليك على الركب ال يقل عن خطر الصعاليك قطاع الطرق ،ألنه بإمكانهم سلب
صغر حجمه ،وبصفة خاصة ماُل ُه الذي حصله بعد
إن ُ
أثمن ما يحمله معه الحاج و ْ
ُجهد وتدبير من أجل أداء مناسك الحج ،لذلك جاءت النصيحة للحاج بشأن محفظته،
من طرف الرحالة العياشي الخبير ِّ
بمثل هذه األحداث قائالً (...")2وإياك أن تنزعها من

أردت االغتسال فال تطرحها جانباً .ولفها في قميصك الذي
رقبتك عند ِّ
فلي ثوبك ،وإن َ
فحطها في صدرية ،وال تنزعها إلرادة
ال يمكن أن تنساه ،و ْ
إن لم تقدر على تعليقها ُ

النوم".

ذلكم َقد ُر
الخارج وسندان

المضنية بين مطرقة صعاليك
الحاجْ ،
أن َ
يقع في رحلته الطويلة ُ
صعاليك الداخل ،من أقوا ٍم ليس لهم من حجهم سوى المشقة

صب ،وفي أمثالهم ينقل الشرقي(:)3
والمخمصة والن َ
البْي َت ْلي َت َك الَ َت ُح ُّج
َ
حج ْج َت َ
ِ
ور ْح َت ِب َح ِ
قال
مل ْأوز ٍار ث ٍ
ُ

ِ
اآلفاق َض ُّجوا
كب في
َ
ومنك ّ
الر ُ
الحم ِل َخْر ُج
َف ُع َ
دت وَفو َق َ
ذاك ْ

أساليب االعتداء:
أعمال الصعاليك و
02رر
ُ
ُ
أ رر مظاهر االعتداء والسرقة والسطو على الركب:

تخل طريق الصعاليك (من فجيج إلى برقة) من مظاهر السلب والنهب
ْلم ُ
خالل القرنين  11و12هـ ،ويرى معظم الرحالة أن تلك اآلفة قديمة ِّقدم توافد وتواجد
القبائل العربية في بالد المغرب اإلسالمي ،بل يربط بعضهم خراب إقليم برقة الحد
)1المصدر نفسه ،ج ،02ص.500

)2العياشي ،الرحلة الصغرى ،مصدر سابق ،ص.51
 )3ابن الطيب الشرقي ،المصدر السابق ،ورقة.19
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الفاصل بين مصر والمغرب ،وهي مسافة شهرين ،بخروج قبائل عرب بني هالل

()1

الشهيرة من مصر ،في بداية القرن 05هـ11/م ،فخربوا البالد واستولوا على القرى
فأفسدوها وخلت البالد من يومئذ

()2

 .لكن ال يمكن التسليم بأن تلك القبائل وفروعها

هي المسبب الوحيد ألحداث السلب التي شهدتها طريق الحج ،بدليل وجود قبائل
ِّ
سليلة بني هالل في حد ذاتها
متباينة ومتنافرة فيما بينها ،وشكوى بعض القبائل العربية
من اعتداء األعراب عليها ،واستقبال معظمها للحجاج المغاربة في محطات العبور،

بل وفي الطريق أحياناً من أجل التسوق مع الركب.
ْ
إنكار حاالت االعتداء المتكررة على ركب ضيوف
سبق ال يمكن
غم ما
ُ
َ
رَ

ٍ
ِّ
المتنامي
الرحمن ،وال يمكن تبر ُيرها بحال من األحوال ،بغض النظر عن حجمها ُ
وجغرافيتها المتباينة .ولطالما اشتكى الرحالون من أعراب األماكن القاصية وشدة
أذيتهم ،على غرار :عرب الجبل األخضر فهم ( ")3من أشد العرب كف اًر ونفاقاً ،ال
يعلمون حدود ما أنزل هللا على رسوله ...ال حرف َة لهم بعد تنمية مواشيهم إال النهب
والغارة ،قل ما مر بهم ركب سلم من أنشاب الحرب بينهم وبينه ،بسبب غدرهم وفتكهم

()4
"سراق
عند اشتغال الناس بالسوق معهم" ،وأعراب وادي الناموس من بالد الزاب فهم ُ

ُقطاع يكمنون في الوادي ،وينتهبون الحجاج كثي اًر" ،أما عرب سيدي خالد فقد جمعوا
()5

.

قصد الوثوب على الركب إذا توسطهم
نحو ثالثمائة فارس ،ونزلوا أعلى الوادي َ
وفضالً عن تجهيز عدد كبير من الفرسان ،لجأ قطاع الطرق في بعض
النواحي إلى استخدام نوع خاص من البنادق أو المدافع ـ تُذكر بهذا اللفظ في كتب

 )1لمزيد التفاصيل عن قبائل بني هالل العربية وهجرتها الواسعة إلى بالد الغرب اإلسالمي وتأثيراتها المختلفة
ُينظر:
عبد الحميد بوسماحة :رحلة بني هالل إلى الغرب وخصائصها التاريخية االجتماعية واالقتصادية ،ط ،01دار
السبيل للنشر والتوزيع ،الجزائر2008 :م.

 )2العياشي ،الرحلة الكبرى ،مصدر سابق ،ج ،01ص.197
 )3العياشي ،المصدر السابق ،ج ،01ص.202

 )4الحضيكي السوسي ،المصدر السابق ،ص.86
 )5العياشي ،المصدر نفسه ،ج ،02ص.544
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الرحالت ـ ُيسمى "بوفتيلة" ،ألنها ال زناد لها ،وإنما تُضرم ٍ
بنار في فتيلة( .)1وغالب ًا ما
تُحقق إغاراتُهم أهدافها ،ويستولون بصفة خاصة على ما أمكن من الدواب بأحمالها،

فقد أخذوا نحواً من عشرين بعي اًر في غارة بالجبل األخضر( ،)2واستولوا على فرسين
()3
بل يفرح الحجاج ،وال يكون حظ
أثناء السقاية قه اًر  ،وفي الحاالت النادرة يسلم ْ
اللصوص إال ما ُذكر في الواقعة التالية ( ...)"4فارتحلنا عنهم ،ونجانا هللا تعالى بلطفه
من شرهم ،ولم ي ِّ
ض ْع للركب إال بغلة وجمل ُسرقا" .
َ
إعمال المكر والحيلة في قطع الطريق:
ب رر
ُ
ضرر االعتداء كيفما كان بليغ على ركب الحج ،ولكن بعض الشر أهون
إن
َ
من بعض ،وغالباً ما تكون االعتداءات بقصد السرقة َّ
أشد في رحلة األوبة من رحلة

يجلبه الحجاج معهم من نفائس وهدايا ،وبسبب وجود القوافل
الذهاب ،بسبب ما
ُ
المصاحبة في رحلة الحج .وحينما يقطع الركب مسافة يوم كامل دونما سرقة
التجارية ُ

أو اعتداء فذلك مدعاة للفخر والغرابة ،كما يروي السجلماسي في رحلته الحجية متند اًر
(ِّ ...)"5
جميع النهار فلم َن َر سارقاً بحمد هللا ،جزاهم هللا خي اًر فإن هذا الزمان
وس ْرنا
َ

أولى بإنشاد قول أبي الطيب:
ِ ِ
ِم ْن أَك َث ِر الّن ِ
مال"
القبيح ِب ِه
زم ٍن َتْر ُك َ
اس ِإفضال وإ ْ
ِج ُ
إَّنا َلفي َ
لكن اجتناب المواجهة المباشرة مع الركب ال يعني ِّب ٍ
السراق،
حال
انتفاء خطر ُ
ُ
َ
كأن ُيجبروا الحجاج على منحهم فرساً لشيخ
بل إنهم يلجؤون إلى الحيلة والمكرْ ،
القبيلة كلما مر ركب ِّبإزائهم ،بدعوى أنها عادة قديمة من زمن أجدادهم

()6

أو

الهجوم على مؤخرة الركب ،والتمكن من سرقة حاج ،سلبوه ثيابه وبضاعته ،وشجوه

)1الهاللي السجلماسي ،المصدر السابق ،ص.207
 )2العياشي ،المصدر نفسه ،ج ،02ص.495

)3الدرعي ،المصدر السابق ،ج ،01ص.34

 )4الهاللي السجلماسي ،المصدر نفسه ،ص.225

 )5المصدر نفسه ،ص.170

)6العياشي ،المصدر السابق ،ج ،01ص.198
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بحجر( ،)1أو التسلل ُخفية أثناء نزول الركب ،حيث َسرق أحد المتلصصة فرس ًا لحاج،
()2
ِّ
أصابته غفوة ـ إ ْذ
الجرأة على الحاج الحارس ـ وقد
َ
ُ
ركضها من فناء الخيام  ،أو ُ
()3
وسلبه ُبرُن َسه ،ثم احتمى بالجبل ...الخ.
سر َق اللص بندقيتَه َ
سلع كثيرة
بعضهم جاء للحجاج ِّب ٍ
ومن طرائف الوقائع مع صعاليك الطريق ،أن َ

للبيع ،فيها ُكتُب قيمة ،منه ا مصحف بخط مشرقي وكتاب في فقه الحنفية ،لكنهم كانوا
()4
يب في األمر أن
قد نهبوها من سفينة تكس ْ
رت في بعض سواحل المتوسط  .والغر ُ
لهؤالء األعراب جرًأة كبيرة على سرقة الحجاج بأي شكل ،مردها األول واألخير الجهل
وصل بهم األمر في إحدى المرات إلى أنهم (" )5يتبايعون مع الحجاج،
والطمع ،حيث
َ
ثم ِّ
غسل
يخطفون من أيديهم المبيع ويذهبون به فقليل من يلحقهم لكثرة االزدحام .وقد
َ
الحجاج ثيابهم ونشروها وجلسوا عليها يحفظونها ،فإذا رأى أحدهم غفلة من صاحبها

فاختطفها وفر هارباً ،وال غراب َة في ذلك ،حتى إنهم ـ في نظر
وثب عليها كالسن ْور
َ
َ
()6
السجلماسي ـ قد يختلِّسون القدور وهي تغلي ! .
ِ
طريق الصعاليك:
اختيار الركب
امل
َ
03رر عو ُ
رغم تلكم الصعوبات واالعتداءات التي اعترضت الحجاج في هذه الطريق ،إال
دأبت على عبورها سنوياً ِّتباعاً ،والسؤال المحير هو َلم
أن معظم األركاب المغاربية ْ
اإلصرار على اختراقها رغم التحذير والتنويه باستمرار إلى مخاطرها لعل مرد ذلك

جملة من العوامل واألسباب المنطقية ،أبرزها ما يلي:
أ رر عامل جغرافي:

يتمثل في كون هذه الطريق موائم ًة كأقرب الطرق وأقصرها مسافة ،وكما ُيقال
في ُعرف أهل الرياضيات فإن أقرب خط بين نقطتين هو الخط المستقيم ،فرغم وجود
 )1الهاللي السجلماسي ،المصدر السابق ،ص.174
 )2العياشي ،المصدر نفسه ،ج ،02ص.489

 )3الهاللي السجلماسي ،المصدر نفسه ،ص.163
)4العياشي ،المصدر نفسه ،ج ،02ص.491

 )5الدرعي ،المصدر السابق ،ج ،01ص.54

)6الهاللي السجلماسي ،المصدر نفسه ،ص.197
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أقل مقارن ًة مع الطريق العليا أو الطريق الجنوبية البعيدة
بعض المنعرجات إال أنها ُّ
ِّ
الموغلة في الصحراء .إضاف ًة إلى وفرة المراعي والكأل وعيون الماء ،خاصة في مقطع

أنفس ما يبحث عنه الركب ،وأكثر األشياء إدخاالً للسرور في
السهوب الجزائرية ،وهي ُ
نالت من المرعى عيشاً رغدًا
نفوس الحجاج ،وقد عبر الرحالة عن ذلك بأن الدواب ْ
( .)1كما أنها تخلو في معظم محطاتها من عروض الح اررة الحامية ،ومن عروق
أن
المثبطة لعزائم الحجاج في سيرهم ،والتي من شأنها ْ
الرمال العالية ،والرياح العاتيةُ ،
تؤدي بهم إلى التيه والضياع.
ب رر عامل سياسي:

يتجلى في أن معظم محطات الطريق هي بمثابة "نقاط تماس" مع النفوذ

التركي العثماني ،بعيداً عن المراكز والمدن الكبرى ،حيث السيطرة والهيمنة على حركة

القوافل والبضائع ،مما ُيتيح قد اًر من الحرية للحجاج .على أن الركب المغربي الرسمي
منذ انبعاث الدولة العلوية منتصف القرن 11هـ17/م اعتاد المسير عبر هذه

الطريق( ،)2مما شأنه توفير هامش من الحماية لبقية األركاب المغاربية المتجزئة،

ويصبغ على الطريق نوعاً من الهالة والمهابة ،فقد يكون له صدى في نفوس
الصعاليك اللصوص .

وسالحهم:
الحجاج
04رر زُاد
ّ
ُ
الزاد المادي:
الزاد الروحي و ّ
أ رر ّ

أن يتزود به الحاج المسافر هو التقوى ،مصداقاً لقوله تعالى
إن
أعظم ما يمكن ْ
َ
الزِاد َّ
("َ )3وَت َزَّودوا َفِإ َّن َخْيَر َّ
التْقوى" ،و ُمالزمة ضرورياتها من إخالص العمل هلل،
واللجوء إليه عند طلب التيسير ،واإلكثار من الذكر المأثور ،وقد أسهم الرحالون
َ

 )1الهاللي السجلماسي ،المصدر السابق ،ص.166

 )2لمزيد التفاصيل عن أشهر األمراء واألميرات من دولة العلويين الذين مروا بهذه الطريق خالل الفترة المدروسة
ُينظر:
عبد الرحمن بن زيدان :إتحاف أعالم الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس ،ط ،01تحقيق :علي عمر ،مكتبة

الثقافة الدينية ،القاهرة2008 :م ،ج ،03ص ص.26،32

ُ )3سورة البقرة ،اآلية .197
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ِّ
جملة األذكار
المغاربة ـ في نصائحهم للحجاج ولِّمن يأتي بعدهم ـ في التوجيه إلى
نقل العياشي في
واألدعية المتعلقة بالحفظ والمعافاة من آفات الطريق وصعاليكها ،فقد َ
أفرد مقدمة وافي ًة في رحلته
رحلته الصغرى كثي اًر من تلك األدعية ،أما الشرقي فقد َ

لذلك األمر.

()1
إله جبريل وميكائيل
الفقيه الدعاء التالي
نقل العياشي
"اللهم َ
ُ
من أمثلة ما َ
ط علينا أحداً من خلقك بشيء ال
وإسرافيل وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ،عافينا وال تسل ْ

الحاج إلى اإلكثار من قول "حسبنا هللا
طاقة لنا به" ،بينما وجه السجلماسي المسافر
َّ
نظم في الدعاء للحفظ أرجوزة ،من أبياتها(:)2
ونعم الوكيل" ،و َ
المحي ْط
افيةِ ..بَنا ُتحي ْط
الحفي ُ
الم ُ
َ
أنت َ
فه ْب َلَنا َع َ
َ
قيت و ُ
ظو ُ
حوم َح ْوَل ُه ..وال َح َذْر
الرْك ِب ُل ْطفا ال َي َذْر
ط ْف ِبهذا َّ
أُل ُ
ُسوءا َي ُ

وبما َّ
أكبر خطر ُيهدد ركب الحج المغاربي،
أن وجود األعراب الصعاليك كان َ
فقد اهتدى الحجاج إلى أخذ الحيطة والحذر فيما يتعلق بالمؤونة والغذاء ،من أجل

المستطاع ،وذلك بالتزود الشامل في المدن
اجتناب مضارب تلك القبائل وأسواقها قدر ُ

والمحطات الكبرى فقط ،وألجل ذلك ينصح العياشي قائالً ( ...)"3وخذ من الزاد من
ٍ
شهر تزيد قليالً" ،واألمر ذاتُه بين
سجلماسة ما يبلغك إلى بسكرة ،وهي مسافة
محطتين أخريين هامتين ،هما طرابلس وبرقة( ،)4تحقيقاً لالكتفاء واحتياطاً لعوائق
الطريق .وال يتم األمر إال باستصحاب الدليل الماهر ِّ
الخ ِّريت ،الخبير بالطريق
يظل من هللا ـ وحده ـ التوفيق (.)5
أنفع رفيق ،و ُّ
وغوائلها ،فهو ُ
الحجاج المغاربة:
ب رر ردود أفعال
ّ
ٍ
حماية رسمية ألركاب الحج ،بسبب طبيعة الطريق والسلطات
في ظل غياب

يقف الحجاج المغاربة مكتوفي
القائمة المتحكمة حينئذ ،وتباين أقاليمها سياسي ًا ،لم ْ
 )1العياشي ،الرحلة الصغرى ،مصدر سابق ،ص.55

 )2الهاللي السجلماسي ،المصدر نفسه ،ص.185
)3العياشي ،المصدر السابق ،ص.51

)4المصدر نفسه ،ص.74

)5الهاللي السجلماسي ،المصدر السابق ،ص.166
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ِّ
اب الصعاليك ،بل تحلوا بالحيطة والحذر،
أمام تلك التحرشات التي ألَفها األعر ُ
األيدي َ
وباتوا مستعدين ألي طارئ أو طارق ،لِّما اعتادوا في الطريق من النهب والسرقة (.)1

ينقسم أصحاب الخيل والبغال إلى قسمين :قسم
أن
ومن األساليب الناجعة
حيال ذلك ْ
َ
َ
تطرف من الركب سابق ًا أو الحقاً (.)2
أمام الركب وقسم وراءه ،ليحرسوا من َّ
وال يمكن أن تنجح عمليات الحراسة دون امتالك سالح رادع مهيب ـ وقتئذ ـ
اصطحب الحجاج
يتأتى امتالكه وحمُله ُبيسر للمشاة والخيالة على حد السواء ،لذلك
َ
معهم في أول األمر البنادق البارودية ،المعروفة محلياً باسم المكاحل( ،)3فإنها ـ في

نظر العياشي خالل القرن 11هـ17/م ـ ( )"4هيب ُة الطريق وأي هيبة وهي نعم السالح
لمن هو في تلك الطريق" ،والحقاً (القرن 12هـ18/م) تم استخدام البنادق (المدافع)
المزودة بالرصاص الحي في الحراسة ،حيث يذكر السجلماسي أن لصاً تمكن من
سرقة بندقية من بعض الركب ،وحين تبعوه رماهم برصاصة ،لكنه لم ي ِّ
ص ْب أحداً(.)5
ُ
ونظ اًر لِّما ُعرفت به الطريق فقد أصبح الحراس من أعوان الركب الرئيسيين ،ومكون ًا
هاماً ال يعدو أن يكون من ضمن الحجاج ِّ
أنفسهم ،شريط َة التحلي باليقظة والخفة
ْ
اس في إحدى المرات من سارق خطير
المقارعة والمناورة .وقد تمكن الحر ُ
والقدرة على ُ

فأمر بخنقه إ ْذ
تسلل ليالً ،وأوثقوه إلى الصباح ،ثم سلموه إلى أمير المدينة المجاورةَ ،
كان مشهو اًر بالتلصص عندهم(.)6

إعالن النفير العام داخل
ومن أساليب الحراسة والحماية من خطر الصعاليك
ْ
ُ
ليستكشف الطريق
الركب ،وذلك أن تُنصب الراية الكبرى من طرف فارس يتقدم الركب
َ

)1ابن الطيب الشرقي ،المصدر السابق ،ورقة.32
)2الهاللي السجلماسي ،المصدر نفسه ،ص.173

ِّ
المستخدمة للبارود.
 )3المكاحل :كلمة عامية شائعة ببالد المغرب ،مفردها المكحلة ،والمقصود بها هنا البندقية
ومن معانيها اللغوية الوعاء ،ولعلها سميت بذلك الحتوائها البارود وحشوه في الوعاء.

ُينظر :ابن منظور ،المصدر السابق ،مادة :كحل.

 )4العياشي ،المصدر نفسه ،ص.51

)5الهاللي السجلماسي ،المصدر نفسه ،ص.163

 )6العياشي ،الرحلة الكبرى ،مصدر سابق ،ج ،01ص.177
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()1
نقر الطبل من طرف حاج
"العالم  ،وإثر ذلك يتم ُ
والتأكد من سالمتها ُيسمى َ
متخصص ،حيث يسمعه جميع من في الركب ،فيجتمعون ويتهيئون لمدافعتهم(.)2

وقصد إرهاب األعراب وتخويفهم بالليل ـ خاصة إذا كانوا كثيري العدد ـ ُيلجأُ أحياناً
إلى إيقاد النار خارج األخبية والمنازل ،ومن ثم ضرب المتربصين بالركب بالبنادق(.)3
وفي حاالت نادرة يكون رد فعل الحجاج على اعتداءات األعراب الصعاليك من
اإلنصاف
إن هم توسموا فيه
يشتكوا إلى شيخ العرب ـ ْ
َ
ُمنتسبو قبيلته ،فقد ُيجدي ذلك أحيان ًا ،مقابل كسوة أو

أن
نوع خاص ،من ذلك مثالً ْ
سلبه
واإلغاثة ـ ليرد إليهم ما
ُ
هدية ِّ
يعدونه بها( . )4وفي حالة أخرى انتقامية لحظ َة غضب ،قام أحد الحجاج من
ثيابهما في
الركب باالعتداء على أعرابي تمك َن منه ،فسَل ُ
ثوبه ثأ اًر لحاجين ُسلبت ُ
به َ
المسلوبين ،معتقداً من جهله جو َاز ذلك(. )5
نفس المكان ،فأعطى الثوب ألحد الرجلين
َ

الطريق ليست ُّ
كلها صعاليك؟:
05رر
ُ
إن المطلع على حجم االعتداءات التي تعرض لها الحجاج في ظعِّنهم و ِّ
إقامتهم
َ
َ
ٍ
ٍ
يكاد يعتقد أن
ببعض المحطات ،من ترهيب ونهب وسلب وسرقة وابتزاز وخديعةُ ،
َّ
مجال للقيم اإلنسانية أو األبعاد الحضارية
أن ال
الطريق كلها لصوص وصعاليك و ْ
َ
يق مكتبات وكتب
فيها ،غير أن الواقع الذي أثبتَه الرحالون ُيفند ذلك االعتقاد .فالطر ُ
وعلوم يحرص الحجاج على ُمدارستها ،وأعالم وعلماء يبتغون زيارتهم ،ورجال ونساء
ويكرمون ِّوفادته .الخ.
وصبيان يتلقون الركب بصدر رحب ُ

فكتب الرحالت الحجازية ال تخلو من عبارات الثناء والعرفان
وعلى ذكر الكرم
ُ
على أهل القرى والمدن ،وعلى بعض أعراب البوادي ،الذين ُيكرمون الركب غاية

وركباناً
اإلكرام ،فمنهم من أتى الركب أفواجاً ُفرادى وأزواجاً شيوخاً وكهوالً وشباناً رجاالً ُ

1
الحضيكي ،المصدر السابق ،ص.85
) ُ
)2الهاللي السجلماسي ،المصدر السابق ،ص.197

)3العياشي ،المصدر نفسه ،ج ،01ص.177
 )4المصدر نفسه ،ج ،02ص.489

)5الهاللي السجلماسي ،المصدر نفسه ،ص.169
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بفواكه كثيرة ،بعنب وبسر وخوخ ،)1(..وفي محطة بسكرة عاصمة الزاب ،التي سار
الحجاج بإزائها ،خرج أهل البلد ُّ
جلهم للقاء الركب بالترحيب والتحبيب ،فأحاطوا به من

جميع الجهات ،وشرعوا يلعبون بالخيل والبغال في زينتهم إلظهار السرور والترفيه عن

الحجاج ( ،)2والحفاوة ذاتها وجدها الحجاج في طرابلس الظريفة ذات الفواكه المنوعة
والظالل الوريفة ـ كما وصفها الشرقي ـ فقد بالغ أهلها في اإلكرام بأنواع الطعام

والشراب( .)3وفي بلدة صغيرة بالطريق تم استقبال الحجاج بأواني من الطعام ،على
َ
الواحد منها نصف شاة لحماً ( ...)4ومن أمثال هذه الحاالت كثير.
وما يميز هذه الطريق أيضاً وجود عشرات الزوايا والمدارس والمساجد العتيقة،

من أشهرها زاوية سيدي عبد الرحمن األخضري ،صاحب التأليف المشهور ببالد

()5
ِّ
نقل معظم
المغرب ،األرجوزة الموسومة بـ "السلم المرونق في علم المنطق"  ،وقد َ
أبان عن قبر سيدي
الرحالين ـ وعلى رأسهم العياشي ـ بأن األخضري المذكور هو من َ

النبي خالد بن سنان العبسي ،من حكماء العرب في
خالد (نواحي بسكرة) ،وأكد أنه
ُّ
وشأن ِّ
ِّ
مدفن ِّه بالمغرب األوسط ( . )6ومن
إن كان االختالف حاصل بشأنه
الجاهلية ،و ْ
ِّ
عبق التاريخ في طريق الصعاليك بإقليم الزاب أيضاً مدينة سيدي عقبة ،التي يحرص
القائد الفاتح الشهير "عقبة بن
الحجاج المغاربة أيما حرص على زيارتها ،حيث ُقِّبر
ُ

فاتح إفريقية وباني مدينة القيروان( ،)7إضافة إلى زيارة ضريح
نافع الفهري األموي"ُ ،

 )1الدرعي ،المصدر السابق ،ج ،01ص.28
2
الحضيكي ،المصدر السابق ،ص.86
) ُ
 )3ابن الطيب الشرقي ،المصدر السابق ،ورقة.43

)4الدرعي ،المصدر السابق ،ج ،01ص.30

 )5عبد الرحمن األخضري (ت953هـ1546/م) من أعالم الجزائر المتصوفة في بداية العهد العثمانيُ ،ينظر
ترجمته في:

بوزياني الدراجي :عبد الرحمن األخضري العالم الصوفي الذي تفوق في عصره ،ط ،02البالد للنشر ،الجزائر:
2009م.

)6العياشي ،المصدر نفسه ،ج ،02ص.543
7
الحضيكي ،المصدر نفسه ،ص.86
) ُ
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الصحابي أبي ُلبابة األنصاريِّ ،
أحد صحابة النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ في

قابس(.)1

ومن لطائف رحلة الركب المغاربي في هذه الطريق ،مرورهم في محطة قابس

ِّب َر َحى لطحن الحبوب غريبة الصنعة ،يتم تشغيلها بالماء من وادي المدينة الجاري ،إال
()2
تعبر هضاب الجزائر العليا شديدة
أنها
ْ
أصبحت تتعطل كثي اًر  .وبما أن هذه الطريق ُ

نزول الثلج
البرودة ،فقد عانى فيها الحجاج كثي اًر في موسم الشتاء ،وصادفهم أحياناً
ُ
بكميات كبيرة لم يألفوها ،إ ْذ يروي الدرعي في رحلته المشهد التالي ...)3( :ونزل بنا

ظهور اإلبل والدواب ،و ْلم
كثر وثُقلت به األخبية ،و ُغطيت الطر ُق و ُ
ليالً من الثلج ما َ
الظاهر أن
عج الناس إلى هللا بالدعاء واالبتهال والتضرع" .و
يزل كذلك إلى الظهر ،و َّ
ْ
ُ
شدة البرودة كانت مما يتخوف منه الركب كثي اًر ،رغم انعكاس ذلك إيجاباً على المرعى
تقصر األيام وتكثر المراحل للمبيت ،وتتسع األمعاء لألكل
ومناهل الماء ،ففي الشتاء ُ
اإلنسان ما يحمله من الزاد ،خصوصاً في المقاطع الخالية من
فال يكاد يكفي
َ

الطريق(.)4

يق الصعاليك ـ فضالً عما سبق ذكره ـ فضاء للتواصل بين الحجاج
وطر ُ
ِّ
اء ،لكن االحتياط في ذلك واجب ،ألن
وساكنة القرى والمداشر واألمصار بيعاً وشر ً
()5
حيث إن
الشراء في الغالب إنما هو من عند النساء والصبيان وضعفة الرجال
ُ
بعض النساء يتسوقن مع الحجاج ،ومن دخل إليهن يتسوق معهن في ُّ
الدور دون

حجاب( .)6وبعض البالد خصها الرحالون بالتنبيه والتحذير من فتنة النساء ،على

)1الدرعي ،المصدر نفسه ،ج ،01ص.55
)2العياشي ،الرحلة الصغرى ،مصدر سابق ،ص.69
)3الدرعي ،المصدر نفسه ،ج ،01ص.31

)4العياشي ،الرحلة الكبرى ،مصدر سابق ،ج ،02ص.491

 )5العياشي ،الرحلة الصغرى ،مصدر سابق ،ص.48
 )6الهاللي السجلماسي ،المصدر السابق ،ص.165
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غرار قرية عين ماضي ،فـنساؤها(ُ ")1يرْع َن بالحسن والجمال ،من أز ِّ
سناء
هر النساء
ً
وأزهاها ،و ِّ
أبهرها َسناً وأبهاها ،عيون فواتر أمضى في القلوب من السيوف البواتر:
ِ
يوف المو ِ
الس ِ
ِ
اضي
اض
عل ُّ
َعْي ُن َماضي ِبها ُعيون َم َو ٍ
َفاعالت ف َ
َ
ِ
الر ِ
ِ
األغصان ْبي َن ِّ
ياض"
هاء
لب
قد ِت َ
وُقدود ْتزهو إذا ّ
الق َ
ازد َ

دأب الرحالون المغاربة على إسداء
وكي ال تصيب تلك
السهام الحجاجَ ،
ُ
النصح لِّعابر هذه الطريق عام ًة وللحاج خاصة ...)"2( :إياك ثم إياك يا أخي أن
ِّ
تدخل القرية! واْل َزم ِّ
رمقهن..ولقد
باءك ،و
منزَلك َ
ْ
اغضض بصرك ،فإنهن يفت َّن من ْ
َ ْ
وخ َ
افتتن بهن عام ُة الحجاج والعياذ باهلل من فتنة األهواء واتباع الشهوات".
َ

الخاتمة:

اه من يوميات حجاجها ،ما هو إال جزء يسير من
إن "طريق الصعاليك" َّ
وكل ما بين ُ
ِّ
َز َخم ركب الحج المغاربي،
العامر بأبعاد وجوانب اجتماعية ،ثقافية ،اقتصادية...وأيضاً
وجدانية .فالطريق تحتاج إلى دراسات أخرى جادة من أجل استنطاق تلك األبعاد .

ان ارتحال
وعلى ذكر الوجدان فإنه رغم تلك المخاطر المتباينة والبينة ،ال يأتي أو ُ
الركب ،إال أطاعت الجفو ُن داعي السكب ،و َّ
الوالِّه ،إلى معاهد
َّ
حن ْت َح َ
نين الث ْكَلى َ
َ
3
المشاعر ِّ
ِّ ِّ
الر ِّ
دبيب َّ
ِّ
العظام .
تلك
سول وآلِّه ،و َّ
الشوق إلى َ
دب بين الجلد والعظامُ ِّ ،
ولسان حالها يقول:
ُ
َيا مزِم َع االرِت ِ
حال َّ
هللا في ْارِت َح ِال ْك
عنا
َس َع َ
أْ
دك ُ
ُ
ِ
الم َسال ْك
اق
أ َّ
هللا َخ َير و ٍ
كان َ
َ
َمَن َك ُ
لك ُ
هللا في َ

 )1ابن الطيب الشرقي ،المصدر السابق ،ورقة.32
2
الحضيكي ،المصدر السابق ،ص.84
) ُ

 )3العياشي ،الرحلة الكبرى ،مصدر سابق ،ج ،01ص.53
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المالحق
رسم توضيحي لمسار الطريق (طريق الصعاليك .خاص)

من رحلة ابن ناصر الدرعي سنة 1121هر1709/م (مخطوطة المكتبة الوطنية.
الجزائر)
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كتاب "الرحلة الحجازية األولى " للشيخ إبراهيم إنياس الكولخي
د .صالح أحمد أبوالفتح
مستخلص

هناك عدة شخصيات رحالة عربية وأوربية اهتمت بتسجيل رحالتها شع اًر

ونث ًار .وسجلها التاريخ في سجل الرحلة أو ما يعرف اليوم بأدب الرحلة وهناك بعض
الشخصيات التي طافت األقطار وسجلت لنا ما وقع تحت أبصارها ولمس شعورها،

إال أنها تشتهر في سجل الرحل ،ومن هذه الشخصيات شخصية شيخ اإلسالم الشيخ
إبراهيم أنياس الكولخي األفريقي ،فدواوينه مليئة بتسجيل المشاهد التي شاهدها في

رحالته،إذ أنه القائل عند زيارته للروضة الشريفة ".وردت على هناك أدعية نظماً
وشع اًر......،ومن الشعر:

ياربنا بالمصطفى واآلل *** وبالعتيق الندب ذي الجالل

فهذه المقالة عبارة عن محاولة تسجيل رحلته الحجازية األولى ،قام بها الشيخ

من مدينة كولخ بالسنغال إلى أرض الحجاز لزيارة الحرمين وهي بحرية.حيث نجد
التصوير الفني لمشاهد الرحلة مرة ،والرؤية والرسالة لمناسك الحج والعمرة لدى الشيح

مرة أخرى.

An analysis of Sheikh Ibrahim Inyass al-kaulahis arrihalal
)Hijaziyal ula (the first Hajj journey
Dr. Saleh Ahmad Abulfathi
Abstract
There are famous travelers from among the Arab and European
who were concerned with recording their travels poetically and
historically in a travelogue.There are others who traveled around and
recorded what they saw and felt but what they saw is neither known
nor recorded in a travelogue.Sheikh Ibrahim Inyass alkaulakhi falls
within this second category.His collection of poetry are full of
Accounts of his travel in which he recorded most of what he saw. He
once said on a visit to the honored al-Raudah” I got inspired therein،
with supplication in verse and prose. Some of the poems are:

59

مؤتمر طرق الحج في إفريقيا

الكتاب الخامس

Our Lord through al-Mustafa and his family
And through loyal and esteemed company
This article is an attempt to study Sheikh Ibrahim’s the first
Hajj journey “which is through sea. The travelogue is full of imagery،
a vivid description of the journey، his vision and his mission regarding
the performance of Hajj and Umrah.

مدخل:

إن الرحلة الحجا زية نوع من أنواع أدب الرحلة العربية التي تهدف إلى وصف

رحالت المسلمين إلى مكة والمدينة ،وإلقاء الضوء على شعائر الحج وأشواق الحجاج

إلى المقامات المقدسة.وقد ازدهر هذا النوع من النصوص في األدب العربي ازدها اًر
كبي اًر وذاع صيته وانتشر عبر القرون .ويتميز هذا النوع من األدب بنقل مشاهدات
الرحالة لما حوله من ظواهر اجتماعية وعمرانية ومعرفية وثقافية خالل رحلة العبور

اإلنتقال من بين األمكنة

)1(.

التعريف بصاحب الرحلة:

إن صاحب هذه الرحلة شخصية عظيمة في العالم اإلسالمي في القرن

العشرين ،فهو شيخ اإلسالم الشيخ إبراهيم إنياس الكولخي الذي شهد نور الحياة بعد
عصر الخميس الخامس عشر من شهر رجب سنة 1318ه ( / )2الموافق بـ :السابع

عشر من شهر أكتوبر1900/م -.وكان الميالد المبارك بقرية "طيبة نيسين" في إقليم
"سين سالوم" في جمهورية السنغال بغربي

أفريقيا".

3

نشأ في بيت علم ودين ،وحفظ القرآن الكريم قبل بلوغه العاشرة من العمر،
فنبغ في العلوم الشرعية واللغوية ،من فقه ،وتصوف ،وأصول ،وقواعد ،ومغاز ،وأدب،
نبوغا قد تحيرت منه العقول؛ وأصيبت بالذهول حتى
وسير ،ونحو ،وصرف الخ – ً
قال

عنه أحد الكتاب" :والحقيقة إن ظروف دراسة الشيخ ال تخلو من بعض

الغم وض ،فقد توفي عنه والده وعمره ال يزيد على العشرين ،بينما نجده قد نص على
 )1محمد المسعودي ،بناء الرحلة الحجازية في كتاب " الحج إلى بيت هللا الحرام.
 )2مولود.محمد سالم .د .ت..ص.10:
 )3عبدهللا موسى .2010 ،ص.27 :
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عموما مع
أنه لم يتعلم على غير والده ،بيد أنه تصدر لإلفتاء في النوازل والتعليم
ً
وجود األخ األكبر وخليفة والده الحاج محمد على علمه وجاللته ،وهذه الفترة الزمنية

التي سبقت وفاة والده ال تكف ي لتهيئة شاب حدث خاصة في بالد السودان ( الغربي)–

لمثل هذا المنصب ،وقد ذكر الشيخ – رضي هللا عنه – في إجابته للحسن بن السيد
أنه ما ق أر إال على والده ،وأن والده لم يق أر إال على والده السيد محمد ،وأنه حفظه

القرآن وليس عندهما – أي السيد محمد والحاج عبد هللا – مصحف.

()1

تاركا وراءه ثالثة شواهد دالة على مكانته الدينية والدنيوية .أما
وقدرحل الشيخ ً
الشواهد فهم:
 رجال أ ْكفاء يحملون مشعل الدعوة اإلسالمية في جميع زوايا العالم ،جزاهم هللاعن الدين والعلم خير الجزاء(.)2

 -وإنتاجات علمية ومعرفية خدمة للدين والعلم والمعرفة من نحو :كاشف

اإللباس ،ومطرب السامعين الناظرين ،ووجه التحقيق في كون جامع المدينة هو

العتيق ،ورفع المالم عمن رفع وقبض اقتداء بسيد األنام ،وتحفة األطفال في
الصرف ،وروح األدب في السيرة والسلوك ،وغيرها الكثير الكثير.

 - وإنتاجات أدبية رائعة وظفها كلها في خدمة رسول هللا صلى هللا عليه وآله
وسلم.

()3

 - ورحالت رائعة ومن بينها رحلته هذه التي نحن بصدد الحديث عنها.
رحالته:

يعد الشيخ إبراهيم من أشهر فطاحلة العلماء في أفريقيا الغربية الذين كرسوا

جهدهم واهتموا بشد الرحال من مكان إلى مكان ،ومن مدينة ألخرى بل من قارة إلى

قارة أخرى.وقد طاف جميع القارات ونزل في بعض مدائنها وأمصارها زائ اًر وداعياً إلى

هللا.فقد رحل إلى الدول العربية م ار اًر وتك ار اًر ،ونزل في بالد أوربا كثي اًر ،وسافر إلى
آسيا عدة مرات ،وطاف كما طاف في بالد أفريقية سيما أفريقيا الغربية.وقد خاض

 )1محمد ،ولد الشيخ عبد هللا .2012 ،ص.385 :
2
3

) إبراهيم علي كويري .2007 ،ص.40 :

) محمد ،ولد الشيخ عبد هللا ،مصدر سابق .ص.385 :
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الشيخ غمار الرحالت واستخدم جميع أنواعها ب اًر وبح ًار وجواً.وسجل أحداثها نظم ًا
ونث ًار.وجمعت أهم هذه الرحالت في كتاب وأطلق عليها " مجموع رحالت الشيخ إبراهيم

إنياس " وهي على النحو التالي:
الرحلة الحجازية األولى:

نيل المفاز بالعود إلى الحجاز

الرحلة الكناكرية والكماشية
الرحلة الكناكرية.

()1

تصنيف الرحلة:

تُعزى رحلة الشيخ إنياس إلى نوع الرحلة الحجازية كما يتبين من عنوانها إذ
إنها رحلة تمت إلى الديار المقدسة ( بيت هللا الحرام) .وهي تدون جوانب تتعلق
بالسفر إلى الحج وتسجل مراحل هذا السفر وماالقاه الرحالة من ترحيب وتيسير عند

دخول ا ألراضي الحجازية لمكانتيه الدينية والدنيوية.على نقيض بعض الحجاج الذين
يعانون في أسفارهم.

تاريخ الرحلة:

وقعت هذه الرحلة سنة 1355ه الموافق 1935م،

()2

و كانت مدينة كولخ

بالسنغال منطلق الرحل ة حيث غادر يوم الخميس التاسع من شوال بعد أن صلى
ركعتين وق أر بعض األدعية المأثورة وودع أهله و أقاربه وجيرانه ودعا لهم ودعوا
له،كما طلب الوصية من أخويه .ثم ركب فرسه إلى المحطة حيث ركب سيارة متوجهة

إلى العاصمة دكار ومنها استقل الباخرة المسماة ب كناد.متوجهاً صوب الحجاز يرافقه
اثنان من تالمذته معبد محمد األمين و استغرقت الرحلة من خروجه من كولخ إلى

وصوله إلى ميناء جدة شه اًر وأربعة أيام زار في أثنائها عدداً من المدن مثل فاس
وصفر وطنجة كما مر بالسويس وبورت سعيد.

 )1إبراهيم علي كويري ،ص.40 :
 )2المصدر نفسه.
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القصدية:

ترتبط قصدية هذه الرحلة برغبة الشيخ في زيارة الديار المقدسة وأداء شعائر

الحج .وقد صرح عن هذه الرغبة في مطلع رحلته حيث يقول " ففي انتصاف رمضان
قوي عزمي على السفر إلى الحرمين الشريفين ألداء فريضة الحج وحرز زيارة الوسيلة

العظمى سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم" وقد عبر عن

هذا الشوق في األبيات التالية فور وصوله إلى المدينة المنورة:

لقد عادني الشوق المبرح إذ دنا * مزار حبيب هللا والجسم أعلنا
مزار أمين هللا مركز سره

*

مزار لنا منه العلوم تفجرت *

عليك سالم بالتأدب مقرنا

وجبريل فيه خادم فله الهنا

وأنشد أيضا:

خديداً لدى أعتاب بابك معس ار
أتاك رسول هللا زور معف ار *
()1
ويطلب منك البسط والقبض والجدى * أتاك محباً في الحقوق مقص ار

وهذا الحنين والشوق إلى لقاء المصطفى صلى هللا عليه وسلم هو الذي دفعه إلى قطع

المسافة الشاسعة وتحمل مشقة السفر للوصول إلى المبتغى.

القانون الخطابي:

يتشكل القانون الخطابي لهذه الرحلة من أطراف خطاب ،يمكن تحديدها في العناصر

الثالثة اآلتية:

 -1المرسل  /السارد وهو كاتب الرحلة
 -2الرسالة  /السرد ،وتتشكل من متن الرحلة و محتواها بما تضمنته من وقائع و

أحداث وأوصاف ومشاهدات.

 -3المرسل إليه  /المسرود له ،ويتعلق بالمتلقي المفترض للرحلة وهو القارئ.

 ) 1الشيخ ابراهيم الياس ،د.ت .ص.25 :
 )2محمد المسعودى ،مصدر سابق.
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تقاليد كتابة الرحلة:

هذه الرحلة على غرار الرحالت العربية صاغها قلم علم من أعالم أفريقيا ،حيث
ذكرها بكل دقائقها وتفاصيلها .وعلى الرغم من خلو الرحلة من عناوين تحدد مسار

الرحلة مثل وضع الفصول واألبواب.

إال أنه يمكن إدراك أن الرحلة تتكون من مشاهد عدة؛ بدءاً بمغادرة الشيخ

ميناء دكار وتوجهه إلى الدار البيضاء عن طريق بلسمالس عاصمة أسبانيا التي
امتنع عن دخولها ألسباب أمنية.مرو اًر بطنجة وفاس وصفر حيث استقبله أهاليها بكل

حفاوة وأكرموه غاية اإلكرام.وصوالً إلى جدة ومنها إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة

عن طريق االسكندرية وبورت سعيد والسويس.وانتهاء برجوعه إلى وطنه سالكاً الطريق

نفسه.

ولم نلحظ في رحلته هذا ما يدل على المعانات التي يكابدها الحجيج على

متن البواخر وفي دخول األراضي المقدسة وفي التنقل بين أرجائها.فقد ذكر عن
انسيابية حركة ناقلته عند تحركه من دكار حيث يقول" وسرنا في لطف هللا ما تحرك

البابور وال ماد بنا ........ولم نزل بحمد هللا نسير في صحة وعافية ونعم من هللا
ضافية والبحر رهو والجو صحو.

()1

وذكر أنه ركب باخرة أخرى وهي هولت في مدينة طنجة.استمع إليه في قوله"

ورحنا معهم بعد صالة العصر إلى السفينة االنجليزية المسماة ب " هولت" وهي
صاحبة المدخنة الزرقاء وهي بابور صغير مليح مستعد لنقل الحجاج كل سنة من
مرسى طنجة إلى جدة ،وعينوا لها ذباحين وطباخين من المسلمين وهيئوا فيها محالً
الجتماع الحجاج للصلوات الخمس وقراءة الوظيفة والحزب ،ولهم مؤذن يؤذن ،والماء

مهيأ بارداً وسخينا"

)2( .

ويقول عن تعامل المالحين معهم في طريق رجوعهم " ويوم

الخميس ضحوة وصلنا الطور فاستقبلنا الطبيب وصعد ودخل في السفينة ،وبعد ساعة

استقبلتنا السنابك ونقلتنا جميعاً إلى " الكرانتينة" وأدخلونا في الحمام وألبسونا بعد

الغسل جالبيب معدة للحجاج وأجلسونا نحو ساعتين في دار نظيفة فيها كراسي معدة

 ) 1الشيخ ابراهم الياس ،مصدر سابق .ص.18:

2

) المصدر نفسه .ص.24:
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لذلك .وبخروا مالبسنا ببخور عندهم وسرحونا ورجعنا إلى السفينة وسارت بنا".
وباإلضافة إلى ذلك فقد لمسنا سالسة في تعامله مع
األراضي المقدسة.

()1

الجمرك وسائر موظفي

خصائص الرحلة:

تتميز هذه الرحلة – كغيرها من الرحالت األدبية – بطابع سردي حواري

توظف فيه أنماطاً متعددة من الخطابات األدبية والمعرفية.وتحضر هذه األشكال بنوع
من التفاوت في النص الرحلي .وتسهم إسهاماً فعاالً في بناء دالالته و أبعاده الفنية .و
يتبين أن رحلتنا استثمرت الخطابات التالية:

التاريخ:

يبدو أن الشيخ يستحضر في رحلته معطيات تاريخية ترتبط بعصره وخاصة

في بعض البالد التي مر بها.وقد قام بها سنة 1355ه الموافق 1935م و كشف
النقاب عن تردي األوضاع األمنية في أسبانيا آنذاك حيث قال "ألقت كناد مراسيها

بلسبالماس عاصمة أسبانيا بعد طلوع الشمس......ولم ننزل فيها ألنا تعرضنا للنزول
فيها فقال لنا صاحب السفينة :إن أردتم النزول فال يصحبكم من الدراهم ما يزيد على
مائة فرنك ألن الغصب هنا كثير فتركنا النزول بالكلية" 1وأشار إلى الحرب الدائرة في

قوله " ويوم الخميس مررنا ببالد إسبانيا التي فيها الحرب بينهم.

()2

ومع أنه لم يتعرض

لحكام تلك األراضي بالذكر فقد سلط الضوء على صورة المجتمعات في البالد التي
زارها حيث ذكر كرم أهلها وحفاوتهم السيما في تلك الفترة.
وباإلضافة إلى عناية الشيخ بالزمن واألحداث نجده يعتني بذكر بعض

الشخصيات التي قابلها كالسيد محمد بن محمد الكناني ناظر الزاوية التجانية والسيد

أحمد بن السائح باشا صفر والسيد محمد التازي باشا فاس وقاضي القضاة الشيخ

أحمد سكيرج وعبد هللا بن عباس أمير كنو والشيخ عبد هللا الشيبي حاجب الكعبة

والحاج األمين رئيس المجلس اإلسالمي بالقدس الشريف وغيرهم.

1

) المصدر نفسه .ص.38:

 ) 2المصدر نفسه .ص.18:
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السيرة النبوية:

إن صاحب الرحلة – إلى جانب وصفه الدقيق للبيت العتيق ومايجري في

ساحته وأطرافه من مناسك الحج كما أداها -يستحضر بعض مالمح السيرة النبوية
العطرة عند ما يشرح زيارته لبعض المعالم التاريخية في كل من مكة والمدينة.يقول

مثالً " :وذهبنا إلى مسجد قباء يوم السبت مرتين عمالً بحديث " من تطهر في بيته

وأتى قباء وصلى ركعتين كان كأجر عمرة" أو كما قال.وفيها رأينا طاقة الكشف التي

انكشفت له منها صلى هللا عليه وسلم الكعبة حين أراد تحويل القبلة .ومبرك الناقة
ومحل نزول اآلية كل ذلك معلم .وزرنا بئر الخاتم وهي بئر أريس التي وقع فيها
خاتمه صلى هللا عليه وسلم من يد عثمان وهي التي جلس عليها صلى هللا عليه وسلم

وأبوبكر وعمر وعثمان ".

()1

ويقول عند مازار اآلثار المكية " وفي يوم السبت خرجنا

لزيارة المآثر واآلثار أولها وأوالها دار األرقم التي بدأ فيها اإلسالم غريباً وهي

الخيزرانة ومنها إلى جبل أبي قبيس ومنه إلى مشق القمر ،ومنه إلى مولد سيدنا علي
بن أبي طالب كرم هللا وجهه ومنه إلى مولد سيد المرسلين".

بعضاً من مالمح السيرة النبوية في بناء رحلته بإحكام.

()2

وقد رأينا أنه وظف

السيرة الذاتية  /الجماعية:

يتبين من خالل نص الرحلة أن صاحبها يقف عند تفاصيل مهمة تتعلق به

وبمن رافقه في حجه وبذلك يرصد مالمح من سيرة ذاتية  /جماعية ،وبما أن الحج
منسك جماعي وركن مهم في التواصل ومد الجسور.والمالحظ أن ضمير المتكلم
الجمع هو الضمير السائد في أغلب األوقات.وإن كان يتخللها ضمير المتكلم المفرد

أحيانا .يقول " ولما طلعت الشمس على ثبير ذهبنا إلى عرفة ضحوة يوم السبت
ونزلنا عند مسجد إبراهيم الخليل عليه السالم المسمى بنمرة وضربت خيمتنا ولما زالت

الشمس اغتسلنا غسالً بال دلك أو بدلك ضعيف وذهبنا وصلينا مع اإلمام قص ًار
()3

وجمعاً.

 ) 1المصدر نفسه.ص.38
 ) 2المصدر نفسه.ص .29
 ) 3المصدر نفسه .ص.33:
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ونجده يستعمل ضمير المفرد المتكلم عند حديثه عن األمور الخاصة .يقول "
وفي يوم األربعاء تالقيت بحبي الولي الصالح والنور الواضح الشريف المنيف سيدي

أحمد التبر وفرحت به فرحه بي .....وُفتحت الكعبة وازدحمت مع الناس حتى دخلت
وقال لي الشيخ حاجب الكعبة عبد هللا الشيبي :مالك لم تعلمني أفتح لك في وقت ما

فيه أنت ومن تحب ( )1(.وقد فتحها له بعد ذلك).
مالمح جغرافية:

لشدة اعتناء الرحالة بتفاصيل رحلته فإننا نجده يضع كشافة جغرافية للطرق

القديمة يقول "والمحطات بين المدينة المنورة ومكة المكرمة أربع عشرة أولها بئر علي

وهي ذوالحليفة والثانية الفريش......والثانية عشرة بحرة.والثالثة عشرة الشميس"

()2

وهذه

الخريطة تقدم رسماً واضحاً للمحطات الرئيسة بين مكة والمدينة في تلك الحقبة.

الخبر العمراني:

إن ما يفيده مفهوم الخبر العمراني هو ما يذكره الرحالة من مؤشرات تتعلق

بأشكال البناء والعمران .وهذا الجانب حاضر بقوة عند وصفه للحرمين الشريفين فيقول
ال
في شأن الحرم المكي مث ً

طول المسجد المكي من الداخل مائة وخمسة وستون

مت اًر وعرضه مائة وثمانية وعد سواريه خمسمائة وخمسة وأربعون وفي وسطه هيكل

الكعبة المشرفة زادها هللا شرفاً وتعظيماً ،وقد جاءت على شكل مربع بناؤه بالحجارة
الصلبة وارتفاعها خمسة عشر مت اًر )3(.و أما بالنسبة للمسجد النبوي فيقول ":ومسجد
النبي صلى هللا عليه وسلم وفي المدينة ستة عشر مسجداً ال غير هو في وسط

المدينة المنورة ومنظره الجميل يبهر العقول ويدهش الناظرين شكله البديع ويمأل

القلب فرح ًا وسرو ًار وحبو ًار وهو مستطيل طوله مائة وستة عشر مت ًار وعرضه من باب
()4
جبريل إلى باب السالم ستة وثمانون مترا".

 ) 1نفسه .ص:ص.32

2

) نفسه ،ص.31:

 )3نفسه .ص.54:
 )4نفسه.ص.55:
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هذه العبارات إن دلت على شيء فإنما تدل على إعجاب الشيخ بالمعمار
الحجازي.
المكونات السردية:
الحكي:

يستند النص الرحلي إلى بنية حكائية تؤدي المتواليات السردية والخبرية

التقريرية المباشرة والجمل اإليحائية فيها دو اًر كبي ًار )1(.و مابين حديث الذهاب واإلياب
ووصف مراحل السفر ومناسك الحج تتشكل أبعاد الرحلة .ومن هنا تتسم هذه الرحلة

ببعد سردي حكائي واضح .يقول الشيخ " وفي يوم األحد عشية إلحدى عشرة خلت من
ذي القعدة ركبنا إلى طيبة الغراء مدينة الرسول ودار الهجرة ومنبع العلوم والمعارف
والدين والصالح .وسارت بنا السيارة عند غروب الشمس ليلة االثنين وقطعنا مرحلتين
ونزلنا وصلينا العشائين وتعشينا وسرنا إلى انتصاف اليل وبتنا في منزل يسمى " رابغ

" والمنزلتان قبله " ذهبان " و " توله " وعند صالة الصبح ارتحلنا ولم تزل السيارة

تجري بنا ال تلوي على أحد حتى قطعنا مرحلتين ونزلنا لتناول الطعام وارتحلنا حتى
وصلنا ذا الحليفة المسمى اليوم ب بئر على كرم هللا وجهه".
الفعل:

()2

تعد األفعال محركات فاعلة لبناء الجملة السردية والمعمار الحكائي للرحلة،

( )3و من ثم يمكن تقسيم هذه االفعال في نص الرحلة إلى نوعين:
أ -بنية أفعال االنطالق

وهي أفعال ترد في مواضع مختلفة من الرحلة موظفة ضمير المتكلم الجمع

مرتبطاً بالفعل الماضي أو مسبوقاً به .وتتبين هذه االفعال جلية في مستهل هذا النص
" وسرنا في لطف من هللا ما تحرك البابور والماد بنا......ولم نزل بحمد هللا نسير في
صحة وعافية ونعم من هللا ضافية والبحر رهو والجو صحو......وبعد صالة الصبح

 )1محمد مسعود ،مصدر سابق .ص.21 :

)2المصدر نفسه.ص.34:

 )3المصدر نفسه .ص .34

68

مؤتمر طرق الحج في إفريقيا

الكتاب الخامس

ألقينا بها المراسي في هناء وسرور وظللنا يوم االثنين نتزه فيها وتلقانا بعض االحباب

التجانيين"(.)1

ب -بنية أفعال التجسير
وهي أفعال تربط بين السرد والوصف وتضم األحداث بعضها إلى بعض

وتنوء باألخبار عن حقائق الرحلة وعن أعمال الحج وأفعال الرحلة.

()2

واألفعال

التجسيرية الحاضرة في الرحلة من ذلك قوله" وتبدت طنجة في شكل من الحسن
عجب فكأن مصابيحها في الظالم شهب ولم يزايلها إال بعد العشاء لم تزل تشق بنا

حباب الماء حتى انكشف عن الصبح العشاء وتراءت لنا االسكندرية عشية يوم
الثالثاء".
الوصف:

( )3

يوظف الشيخ الوصف في رصد ما يشاهده أو بتدقيق المشاهد التي يمر بها

وتصويرها تصوي ار فنيا .وفي هذه الرحلة حرص الشيخ على وصف االمكنة وما يرتبط
بمشاهداته وما يمت إلى مناسك الحج وشعاره بحبل الصلة.فالوصف هنا يقوم بدور

فاعل في الرحلة.استمع إليه يصف أهل المغرب " مشى بنا السيد الحاج المصطفوى

إلى منزله الجميل الرحب وهذا الرجل هو قاطن الزاوية التي بطنجة وهو من أكابر
األغنياء وصنع لنا مأدبة جمع فيها جميع االلوان التي في المغرب" .ويصف مشهدا
آخر فيقول " وعند طلوع الشمس رأينا صفيرة السويس المسماة بكنال السويس فصارت

السفينة تمشي رويدا وظللنا ذلك اليوم نتنزه بالنظر إلى البراري واألشجار والتلول
والجبال"(  ..... .)4ويقول في وصف الروضة الشريفة" ومشينا إلى زيارة النبي صلى هللا
عليه وسلم حتى وقفنا أمام القبر الشريف عند باب المواجهة وهي صفحة الفضة وفيها

كوة تقابل وجهه صلى هللا عليه وسلم.......أما المسجد النبوي فيكل القلم عن وصفه

متسع با رك هللا فيه مزخرف مكتوب في جميع أركانه آيات وأحاديث نبوية وسور
 )1المصدر نفسه.

 )2الشيخ ابراهيم اناس ،مصدر سابق .ص.34:
 )3المصدر نفسه .ص.23:

 ) 4المصدر نفسه .ص.23 :
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مكتوب على جهة القبلة سطر فيه آل عمران وسطر فيه براءة وسطر فيه أسماؤه
صلى هللا عليه وسلم وسطر فيه سورة الفتح بماء الذهب والقباب قرأت فيها سورة

الجمعة والغاشية والمنافقون واإلخالص وسورة النصر وال ترى فيه من القباب إال وفيها
سورة القرآن......

()1

ويقف هذا النص الوصفي عند مشاهد متنوعة تتعلق بالرحلة.

ونلمس فيه دقته وبراعته في تصوير المشاهد وفي رسم لوحة فنية رائعة .وما هذا إال

غيض من فيض األوصاف الجميلة والدقيقة في الرحلة.
الخاتمة:

تناولت الورقة فن الرحلة الحجازية كنوع من أنواع أدب الرحلة العربية التي تعنى
بوصف رحالت المسلمين إلى المشاعر المقدسة.مشيرة إلى ازدهاره وانتشاره على مدى

السنين.وقد توقف الباحث عند رحالت الشيخ إبراهيم إنياس بصفة عامة ورحلته
الحجازية األولى بصفة خاصة .حيث درسها من الناحية التاريخية والجغرافية
والعمرانية

والقصدية وقانونها الخطابي كما تناول خصائصها ومكوناتها السردية

والوصفية إلى غير ذلك.

 )1المصدر نفسه .ص.24 :
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رحالت علماء برنو إلى الحج وأثره في تطوير أدب الرحلة
)(بعض علماء برنو نموذجا

 يعقوب يونس موسى.د

مستخلص

 وفرض على كل مسلم ومسلمة،الحج ركن من أركان اإلسالم الخمس
 ساهمت أمة برنو لتحقيق أداء هذا الركن بجميع الفرص المتاحة.استطاع إليه سبيال
.ًوبحر وجوا
 وخاصة العلماء عن طرق متعددة للوصول إلى أرض الحرمين ب اًر ًا،لديهم
 هذه التسجيالت التي دونت عن،وكان لعلماء اإلسالم تسجيل حي لرحالتهم إلى الحج
رحالت الحجاج نتج عنها والدة أدب الرحلة ويعد ذلك من ضمن عناصر األدب
 وتهدف الورقة إلى إلقاء الضوء على بعض تسجيالت علماء برنو في.اإلسالمي

رحالتهم إلى الحج في القرن العشرين وأورث ذلك تطوير اللغة العربية وثقافتها بين

.األمة

Abstract
Pilgrimage is one of the five pillars of Islam، and it requires
every Muslim man and woman who can afford physically financially
and religiously to perform the obligation. Borno as a state has over the
years contributed to the achievement of the performance of this pillar
with all the opportunities available they have، especially Ulama، from
multiple access road to the land of the Holy places، Mekkah and
Madina. The history traces that the Ulama of Islam documented their
trips to the pilgrimage through various roots; these recordings which
codified for pilgrim tours resulted in the birth of travel literature، and
is therefore among the elements of Islamic literature. The paper aims
to shed light on some of Borno Ulama documentations on their travels
to the Hajj and other places in the twentieth century and bequeathed it
to develop the Arabic Language and Culture of the Nation.

 ويسر،الحمد هلل الذي فرض الحج على األمة اإلسالمية إلى البيت العتيق

:المقدمة

 والصالة والسالم من خير معبود وإلي أعظم عابد.لقاصديه أسباب الرزق والتوفيق

سيدنا وموالنا وقائدنا وشفيعنا محمد بن عبدهللا وعلى آله وصحبه ومن واالهم بإحسان
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إلى يوم الدين .إن الحج ركن من أركان اإلسالم العظيمة ،وقد تقرر وجوبه وفرضيته
في نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء .فقد رأينا عبر تاريخ اإلسالم الطويل كيف

استجابت األمة رجاال ونساء إلى هذه الدعوة اإللهية للتحرك إلى أرض الحرمين ألداء
هذه المهمة الدينية العظيمة فأتوا من كل فج عميق إمتثاالً لقوله تعالى "وهلل على
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال" .وقال عليه الصالة والسالم [أيها الناس

قد فرض هللا عليكم الحج فحجوا].

فالمقالة تحاول إلقاء الضوء على فرضية الحج وكيف استجابت أمة برنو لهذا

القرار اإللهي من ضمن األمة على مر العصور والذهاب إليه ب اًر وبح اًر وجواً ،ودونوا
هذه الرحالت المباركة إلى أرض الحرمين بالشعر وبالنثر مما أدى إلى تطور أدب

الرحلة في المنطقة.
الحج في اإلسالم:
الحج ركن من أركان اإلسالم الخمس ،وقد فرض هللا الحج على أمة اإليمان
في السنة الخامسة من الهجرة النبوية" .وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيال ومن كفر فإن هللا غني عن العالمين") .(1وقوله "إن أول بيت وضع للناس

الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين)".(2

وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن ابن عمر رضي هللا

عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم [بني اإلسالم على خمس شهادة أن ال
إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج
البيت لمن استطاع إليه سبيال") .(3ورواية أخرى لمسلم من حديث أبي هريرة رضي
هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم [أيها الناس قد فرض هللا عليكم

الحج فحجوا").(4

 )1سورة آل عمران اآلية.97 :

2
3

) سورة آل عمران اآلية.96 :

) رواه البخاري حديث رقم .8 :ومسلم حديث رقم.16 :

 )4رواه مسلم حديث رقم.1337 :
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تلبية األمة لحج بيت هللا من إفريقيا:

أثبتت جل مصادر التاريخ أن اإلسالم دخل القارة اإلفريقية في القرن األول

الهجري بعد استق ارره في الجزيرة العربية وما يجاورها عبر البحر األحمر في أول

األمر حينما هاجر بعض الصحابة إلى الحبشة ف ار اًر بالدين واإليمان ،وتابع ذلك فتح
مصر ودخول المسلمين بعض مناطق شمال إفريقيا ومنها إلى غرب ووسط إفريقيا.

ومنذ ذلك الوقت إهتمت أمة اإلسالمية بأداء هذا الركن ،ولم تكن إفريقيا

منقطعة من هذا فسلكت دون تراجع أو تكاسل عبر مختلف الطرق في سبيل تحقيق

أداء هذه المهمة الدينية والروحية ،فبحثت عن طرق الوصول إليه في أول األمر مشيا

على األقدام أو بواسطة الدواب وخاصة اإلبل عن طريق الحبشة ومصر والسودان

والبحر األحمر ،ويستغرق ذلك سنين عديدة فتحركت بقوة إيمانها بمرور الزمن للذهاب

إلى أرض الحرمين ب اًر بالعربات وبح اًر بالشاحنات وجواً بالطائرات حسب المقدرة
والطاقة.

وقد أثر هذا التحرك الديني عن طريق الرحالت إلى الحج على حياة المجتمع

اإلفريقي روحيا وثقافيا واقتصاديا وعلميا ودبلوماسيا .ونتج عن ذلك وجود نشاطات
حركات تجارية بين افريقيا ،شمالها وغربها ووسطها مع عرب الحجاز والشام واكتسب
ذلك تغيير في المجتمع اإلفريقي المسلم والعرب في الحجاز.

رحالت المسلمين إلى الحج من نيجيريا ب ار وبح ار وجوا.

إن فترة ما قبل االستعمار قد شهدت رحالت وفود نيجيريا إلى الحج (مكة

والمدينة) تلبية ألمر ربها عن طريق السودان ب اًر وبح اًر مما ترتب عليه ونتج وجود

استقرار لجاليات نيجيرية في السودان وواصل ذلك حتى بعد االستقالل.

وفي خمسينيات وستينيات حتى تسعينات كان سفر حجاج نيجيريا إلى الحج

جوًا وارتفع حتى وصل إلى ستين بالمائة بالمقارنة إلى حجاج بقية دول غرب
إفريقيا.

)(1

 ) 1تقرير صحيفة الدول اليومية النيجيرية  28/4/1996 Punchصفحة 18
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وفي منتصف عام ألف وستمائة وأربعة وتسعين ارتفع سعر الحج إلى مائة
وخمسة وعشرين ألف ني ار بنيجيرية  000)،(N125مقابل خمسين ألف وخمس وثماين

ألف دوالر بدالً من خمسين ألف نيرة  000)،(N50المعتاد وهذا ما بين سنة -1991
1995م لظروف اقتصادية مما دفع الحاكم والمحكومة إلى التفكير للعودة إلى
استعمال طريق البر لحل أزمة ارتفاع األسعار الذي نتج عن تدهور االقتصاد في

الوطن آنذاك.

)(1

فقد قررت الحكومة بتصريحات

لحجاج نيجيريا السفر إلى الحج عن طريق

البر عبر تشاد والكميرون وإفريقيا الوسطى إلى السودان لمن ال يطيق اتباع طريق
الجو أو غيره لعامل االقتصاد.

فصدرت هذه التصريحات لبدء الرحلة فيما بين 1995-1991م ،ولكن

توقف المشروع لظروف أمنية في سنة 1996م).(2

رحالت علماء برنو إلى الحج وأثره في أدب الرحلة
رحالت جمع رحلة ومعناها التحرك بنية السفر من مكان إلى مكان آخر أو

من بلد آخر بأية طريقة ووسيلة ب اًر وبح اًر وجوًا.

وعلماء برنو هم قواد الفكر والعلم في المجتمع البرناوي وقاموا بدور األدباء

ألهداف دينية وكانت لهم تسجيالت وتدوينات في مختلف العلوم والفنون من ضمنها
أدب الرحلة.
التعريف بأدب الرحلة ومساهمات بعض علماء برنو في تطويره
أدب الرحلة وآداب الرحالت:

هي مجموعة اآلثار األدبية التي تناولت انطباعات المؤلف عن رحالته في

بالد مختلفة ،وقد يتعرض فيها لوصف ما يراه من عادات وسلوك وأخالق ولتسحيل
دقيق للمناظر الطبيعية التي يشاهدها أو يسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة أو يجمع

( 1المصدر نفسه.
 )2المصدر نفسهه
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بين كل هذا في آن واحد .وقد اشتهر العرب بأدب الرحالت ،ومن أهمها "رحلة ابن
بطوطة" (770ه).

()1

ويعتبر أدب الرحالت – إلى جانب قيمته الترفيهية أو األدبية ،أحياناً-

مصد اًر هاماً للدراسات التاريخية المقارنة ،وذلك بالنسبة للعصور الوسطى خاصة كما
()2
أن علماء األدب المقارن اعتبروه قسماً من أقسام هذا األدب في تصنيف الحديث.

أوال :أدب الرحلة في برنو:

عبارة عن مجموعة من القصص الفني يقص على القارئ ما شوهد في رحلة

من الرحالت بأسلوب أنيق إما أن يكون منظوما أو منثو ًار ،وساهم في هذا الموضوع
علماء من المسلمين حيث كتبوا عن رحالتهم إلى الحج أو إلى المدينة المنورة (.)3

وعن رحالتهم إلى الدعوة اإلسالمية وحضور الحفالت اإلسالمية وزيارة

المشايخ ،وقد شارك علماء برنو إخوانهم المسلمين باإلسهام في هذا المجال.

3

ثانيا :عرض النماذج:

قد كتب عدد كبير من علماء برنو الذين عاشوا في القرن العشرين عن

وشعر.
رحالتهم المختلفة نث اًر
اً
وإليك بعض النماذج منها:

النموذج األول :الرحلة المسماة بر"الدر المنثور بذكر العودة إلى زيارة كوالخ ومدينة
فاس والمدينة المنورة ومكة المكرمة للشيخ أحمد أبي الفتح

اليرواوي التجاني المولود سنة 1343هر والمتوفي سنة 1424هر

هذه الرحلة تحتوي على رحلة قام بها الشيخ إلى الحج ،ولكنها شملت مدن ًا

ودوالً كبيرة قبل الوصول إلى المقصد وكان التسجيل نث اًر.

فافتح تسجيل رحلته بالبسملة والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

حيث ذكر عزمه للخروج في هذه الرحلة الميمونة كما سماها ،وكان أول خروجه يوم
1
2

)

مجدي وهبة وكامل مهندي .ص.17:

) نفس المرجع والصفحة.

 )3عبد هللا غونى التيجانى.1984.

3

عبدهللا غوني التجاني (الدكتور) – المرجع السابق.
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االثنين من شهر رجب سنة 1401هـ زيارة مدينة كولخ ،ومدينة فاس بالمغرب والمدينة
المنورة ومكة المكرمة لزيارة الشيخ الفاضل الحاج إبراهيم إنياس ولخليفة خلفائه وأستاذ

أوالده وشيخ مريديه أبي الحسن سيدي الشيخ الحاج علي سيس إمام أعزه هللا وشرفه
نفعا للعباد أمين.

)(1

وفي بداية الرحلة ذكر الشيخ وداعه لبعض إخوانه العلماء العاملين

بقوله":وودعت بعض إخواني العلماء العاملين في الدار كإخينا في هللا الشيخ الحاج

أبي بكر المسكين البرناوي التجاني ،والسيد الماهر الصديق والسيد الماهر العالم آدم
طن كللوي والمحب الموافي السيد الحاج منذو ،والعالم الشهير صاحب دالئل الخيرات
الصهر المكرم الخادم األديب التاجر الرابح سعد ،واألخ الفاضل المحترم الحاج لوان
التجاني ،والسيد الفاضل العابد الناسك التجاني عقيد ،واألخ الفاضل والتاجر الرابح
الشريف محمد محمود الكنوي ،والسيد العالمة والمقدم الكبير الشريف أحمد التجاني

البرناوي والسيد األمين .وشيعني بعض اإلخوان إلى المطار البرناوية كسيدي الشريف
الشيخ إبراهيم صالح ،واألخ المبارك الحاج عمر محمد ،وصهري الحاج صالح النور

والولد البار الحاج محمد العربي والخديم األرضي عثمان بن عبدهللا الحاج أحمد

العسكري وعميد مدرستي العالم محمد ثالث ونائبه العالم محمد الصهر األديب،
وجماعة كثيرة من التالمذة والطلبة والمريدين والمحبين من الغرباء والجيران.
وبعد سرد الشيخ قصة قيامه من ميدغري:

وأتينا المطار المعروف وسألنا عن أخبار الطائرات اليومية والليلية وقال

خدام الطائرة الموظفون هناك ال تأتي اليوم إال طائرة واحدة مملوأة الكراسي وال يوجد
فيها مقعد ،ألي إنسان ألجل ذلك ودعت إخواني وأصحابي وأحبابي وأخبرتهم بما في

ضميري وطويتي بأني َن ٍاو السفر على سيارتي إلى كانو عاصمة الفيضة التجانية ذات
األسرار الربانية ،وقالوا بالسالم ،وركبنا السيارة الجديدة مع ولدي المبارك الحاج سكيرج
والمريد الصادق والطبيب الماهر حسين والسائق األديب محمد غالي في الساعة

الخامسة متوجهين إلى كانو).(2
1

مخطوط الرحلة بخط يدوي.

 2مخطوط الرحلة نفس المرجع.
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ثم ذكر وصوله إلى كانو وقيامه منها

ووصلناها في الساعة الحادية عشرة ليلة الثالثاء وذهبنا إلى منزلنا المعروف

بحارة سنك دار أستاذنا المرحوم أستاذ الشريعة المحمدية وشيخ الطريقة التجانية
األحمدية ذات األسرار الربانية العارف باهلل الشيخ أبي بكر عتيق بن خض ار أكرم بها

منزال واسعا وقرى ضيف واسعة ووجدت بها شريفين كريمين شقيقين الشريف أحمد
وهما من أهل نيجر ففرحا بنزولي في البيت التي نزلنا فيه وبت ليلة واحدة ومعهما،

ولما أصبحنا يوم الثالثاء قاما وذهبا إلى مستشفى لعيادة المريض المفروش الذي
يعالج هناك ،وبقيت في المنزل وحيدا ألسلم على أوالد أستاذي المذكور الخليفة أحمد
التجاني وإخوانه وأمهاتنا عيال الشيخ الحاج أبي بكر عتيق ،وبعد أداء ما يجب علي

من اإلكرام والتعظيم والتبجيل في جنابهم أرسلت غالمي إلى سليل الشيوخ الكرام

والعلماء العظام أال فهو السيد العارف باهلل العالمة الشيخ محمود سلغا ليسلم عليه

ويخبره بنزولنا ليلة الثالثاء ومقصودنا المرور إلى كوالخ بحول هللا وقوته وطلبنا منه
المساعدة لوجود توقيع الجوزات من سفير السعودية بكانو وقام بنفسه وتأهب وذهب

للمكتب وبذل جهده حتى حصلنا على التوقيع واإلمضاء فوق ما يرام بارك هللا فيه

وطول عمره وأبقاه نفعا للعباد أكرم به فتى كريما وبتنا في مدينة كانو ثالث ليال لعدم

وجود الطائرة التي تتوجه إلى ليغوس عاصمة اتحاد نيجيريا حاليا وفي كانو ذهبنا إلى
دار محبنا المكرم التاجر الرابح المقدم الكبير العالم العالمة الحاج عبد الرحمن عبار
نغم وتانسنا به سويعة يوم الثالثاء ،وقمنا منه مودعين له ورجعنا إلى منزلنا الواسع.

وفي يوم األربعاء زرنا السيد العالمة والقدوة الشهير الشيخ عمر فاروق ابن العالمة

عبدهللا سلغا بداره وفرح بنا وتآنسنا معه هنيهة قليلة ثم ودعناه ودعا لنا بالفاتحة

وصالة الفاتح وبالذهاب واإلياب بالخير العميم الحادي لراحة القلب والبدن ،وفي كانو
التقيت بولدي الكرمين الطالبين لجميع العلوم النافعة الحاج إبراهيم أحمد محمد

المرتضى أحمد .وفي كانو التقيت ببعض اإلخوان واألحباب واألصحاب كالعالم
الهادي عشر صهر الشيخ الشريف عبد المؤمن ،والحاج أحمد التجاني بن العالم علي
ياكاسي والحاج أحمد ميغورو الحاج يوسف صاحبي قديما ،والمحب الوافي العارف

79

مؤتمر طرق الحج في إفريقيا

الكتاب الخامس

باهلل محمد رابع داال ،والحاج حمزة ،وأمير موقف سيارة رنغم ،والمحب الوامي العالم
محمود منصور.

ثم القيام من كانو والنزول بليغوس (أغيغي) وذلك يوم الخميس بمرافقة السيد

محمود سلغا بسيارة خاصة إلى مطار كانو للسفر إلى ليغوس ،وفيها رحب بنا
المضيف وهو إمام الفيضة التجانية بأغيغي الغوس وإمام الجمعة والجماعة وخطيبها

وخليفة من خلفاء الشيخ اإلسالم الحاج إبراهيم إنياس ومكثنا مدة فيها وتبادلنا الزيارة،
ثم قمنا من أغيغي الغوس إلى ساحل العاج ،ومن ساحل العاج إلى دكار عاصمة
سنغال ونزلنا ببيت الشيخ هناك واتصلنا بنائب سفير نيجيريا هناك وأكرمنا غاية الكرم،

ثم قمنا إلى دكار وإلى مدينة كولخ.
وفي نفس اليوم الساعة الحادية عشرة قمنا من دكار متوجهين إلى كولخ
وكان وصولنا بعد فراغ المدينة من صالة الظهر بقليل وإذا بسيدي الخليفة علي سيس

منصرفا من المسجد الكبير الجامع مع جماعة كثيرة يذكرون هللا قياماً ال إله إال هللا ال

إله إال هللا ووصلنا إلى بيته وزرناه ودعا لنا وجهز لنا المأكوالت والمشروبات .ثم عدنا
إلى دار الضيافة من العصر حيث خرجنا إلى المسجد الجامع لصالة العصر ،وبعده

أمرنا الشيخ الخليفة لزيارة الشيخ عبدهللا إنياس ودعا لنا ثم بتنا ،وفي يوم التالي قمنا
من كولخ فعودة إلى دكار ثم إلى الدار البيضاء.

ثم من الدار البيضاء إلى مدينة فاس ووصلنا فاس اإلدريسية ليلة اإلثنين

وذهبنا إلى فاس الجديدة ،وقمنا صباح يوم اإلثنين إلى فاس القديمة لزيارة شيخ الشيوخ
أبي العباس الشيخ أحمد التجاني بالفرح والسرور والوقار لضيف المسالك حيث وجدنا

السيد خليل ولد الشريف محمود حيث أتى بالمفتاح وفتح لنا باب ضريح موالنا الشيخ
أحمد التجاني وزرناه وسلمنا عليه باألدب والوقار ،وخرجنا وودعنا مدينة فاس ،ومن
فاس إلى مراكش ومن مراكش عدنا إلى الدار البيضاء ثم إلى جده.

ومن جده إلى المدينة المنورة وقد وصلنا المدينة المنورة قرب صالة المغرب

ليلة الجمعة ونزلنا بفندق الحرم وذهبت بين المغرب والعشاء إلى الحرم لزيارة رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ووقفت عند ضريح روضة الرسول صلى هللا عليه وسلم،
وقرأت سر الزيارة المعروفة ،ومنها إلى مكة المكرمة.

80

مؤتمر طرق الحج في إفريقيا

الكتاب الخامس

ووصلنا مكة بعد انتصاف الليل بقليل وبمجرد نزولنا في فندق الرحاب وتركنا
امتعتنا فيه وذهبنا إلى الحرم المكي ألداء طواف العمرة والسعي بين الصفا والمروة،

وأحرمنا بالعمرة بذي الحليفة عند مسجد الشجرة المعروفة بمسجد رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وأدينا عمرتنا بليلة المعراج ليلة السابعة والعشرين وأتممنا مناسك عمرتنا هلل

في ليلة المعراج ودخلنا المسجد الحرام من باب بني شيبة ،وبدأنا الطواف من الحجر
األسود إليه سبع مرات ،وأتينا خلف مقام إبراهيم ودعونا هللا الكريم الوهاب بما نرجو
من هللا تعالى إجابته .ثم ذهبنا إلى السعي وسعينا بين الصفا والمروة سبع مرات،

واالبتداء من الصفا واالنتهاء بالمروة .وخرجنا من مكة المشرفة يوم اإلثنين بعد طواف
الوداع ،وطلبنا سيارة وسعة لتنقلنا كلنا إلى جدة فوجدناها وتوجهت بنا إلى فندق
الرحاب لنقل أمتعة بعض اإلخوان بها وقلت ارتجاال على الطريق ومنشدا باألبيات
الواردات:

ي ـ ـ ـ ــا كعب ـ ـ ـ ــة هللا إن ـ ـ ـ ــي في ـ ـ ـ ــك محت ـ ـ ـ ــرق

*

م ـ ـ ـ ـ ــن الفـ ـ ـ ـ ـ ـراق أج ـ ـ ـ ـ ــل ي ـ ـ ـ ـ ــا كعب ـ ـ ـ ـ ــة هللا

متـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع إليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك كعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة هللا

*

أم المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجد أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت كعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة هللا

بي ـ ـ ـ ــت اإلل ـ ـ ـ ــه إل ـ ـ ـ ــه الع ـ ـ ـ ــرش خالقن ـ ـ ـ ــا

*

في ـ ـ ـ ـ ــك المق ـ ـ ـ ـ ــام نع ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ـ ــا كعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة هللا

هللا يغفرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هللا يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترتنا

*

م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذنوب بس ـ ـ ـ ـ ـ ــر هللا عب ـ ـ ـ ـ ـ ــدهللا

وإلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحابه أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا

*

)(1

وقـ ــد رجعـ ــت إلـ ــى وطنـ ــي علـ ــى وجـ ــل
ي ـ ـ ـ ــا رب ص ـ ـ ـ ــل وس ـ ـ ـ ــلم دائم ـ ـ ـ ــا أب ـ ـ ـ ــدا

*
*

تائب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هلل ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهلل

علـ ـ ـ ـ ــى محمـ ـ ـ ـ ــد روح الكـ ـ ـ ـ ــون نـ ـ ـ ـ ــور هللا
م ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ــال منشـ ـ ـ ـ ــدنا ي ـ ـ ـ ــا كعبـ ـ ـ ـ ــة هللا

ومن مكة المكرمة انتقلنا إلى جدة ،وبعد وصولنا إلى فندق الرحاب وتنظيم
أمتعتنا وحملها على السيارة المستأجرة من مكة المشرفة وطوينا بساط المقام وأخذنا

عصا التسيار وكل واحد منا أخذ مكانه في السيارة وأمرنا بالمسير فخرجنا عند فندق
الرحاب مسرعين إلى مطار جدة الجديدة الواسعة العالمية ،ونحن أول راكبين في

 1نفس المرجع.
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الخطوط الجوية ثم أمرنا خدام الطائرة بالدخول الطائرة وطارت بنا نحو القاهرة يوم
اإلثنين.

ومن جدة إلى القاهرة ،حيث أتيناها قبل الغروب ومكثنا بالمطار قدر

اإلمضاء التأشيرة وصرف عملة الركاب بعملة القاهرة ،ثم طلبنا سيارة أجرة وحملتنا
إلى فندق خان الخليلي ونزلنا بها ليلة الثالثاء وبمجرد نزولنا بالفندق قام ولد أخينا في

هللا اإلمام أغيغي الولد البار الحاج محمد بدماصي الملقب ِّبَي ُارْن باب ،وذهب إلى
األخ الفاضل العالم أحمد العبد الوي إبن أستاذنا الشيخ أبي بكر عتيق وأخبره بزولنا
الليلة ليدله على دار ابني البار الحاج علي سمي والدي ،وبمجرد سمعهم بأتياننا قاما
وأتيا إلينا وسلما علينا وتأنسنا بهم قليال ثم أمرناهم بالرجوع إلى ديارهم.
ومن القا هرة إلى كانو ،حيث قمنا يوم االثنين في الساعة اثنى عشر وسبع
دقائق وطرنا فيالسماء متوجهين إلى كانو عاصمة الفيضة التجانية نيجيريا ،وقطعنا
هذه المساحة الشاسعة البعيدة الجوية في خمس ساعة ونصف ساعات ال تسل من

السحب المركومة فوصلنا مطار كانو في الساعة الخامسة وربع الساعة ،ووجدنا هناك
السيد العالم الحسين إمام شيخنا الشيخ أبي بكر عتيق منتظ اًر قدوم صنوه العالم يحيى
الكبوي فأخرجوا أمتعتنا بال تعب وال نصب وأتوا بسيارة أجرة ودخلناها إلى دارهم
ونزلنا بها لقربها من المطار وأكرموني جداً فأخبروا تالمذة أستاذنا الشيخ أبي بكر
عتيق كأخينا في هللا العالم معاذ والعالم طلحة والعالم نوح والعالم أبي بكر وغيرهم

فأتوني سريعا وسلموا علي وأنزلوني على قصرهم في مكان واسع تهب فيه رياح طيبة
من كل جهاتها أكرم بها دا ًار مباركة وبت هناك ليلة كاملة وقمنا لسفرنا على الخطوط

الجوية البرناوية وق منا من كانو في الساعة الثامنة نصف الساعة فوصلنا لعاصمة

برنو خروا ميدغري في الساعة التاسعة ونصف الساعة ونزلنا بخير وعافية وصحة
كاملة بفرح وسرور).(1

وسيرى الواقف في تفاصيل هذه الرحلة أن مقصدها األسمى هو زيارة شيخ

اإلسالم الشيخ إبراهيم إنياس الكولخي وزيارة أبي العباس الشيخ أحمد التجاني بفاس
 1نفس المرجع.
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وجدهم األعلى سيد الوجود صلى هللا عليه وسلم بالمدينة المنورة في أثناء أداء الحج
والعمرة.

ولكن قبل الوصول إلى ذلك هناك وقفات ببعض المدن والقرى ،ثم أشرنا

أثناء تحدثنا عن هذه الرحالت بالكلمات وفصلنا القول في رحلة الحج مع ذكر
األماكن المشرفة فيهما مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة واألعمال التي قدمت فيها

بعون هللا وقدرته.

وإذا أمعنا النظر في سرد قصة هذه الرحلة نجد أنها تؤرخ لنا عن المدن التي

وقف بها الشيخ وأهم األماكن التي زارها واألشخاص الذين ألتقى بهم وكان سرد هذه
الرحلة نث ًار بلغة عربية سهلة التناول وبأسلوب مألوف.
النموذج الثاني:

الرحلة إلى الحج لصاحبها الشيخ محمد بركوما المولود بقرية سمباره في

شمال مدينة انغروا وتوفي سنة 1400هـ 1979م .وفي أثناء حياته تتلمذ على يد

الشيخ أية سلولم بولوري ثم انتقل بعد وفاته إلى الشيخ غبريم بانغرو والزمه حتى أن
صار كاتب ًا له.

()1

عرض مؤجز لرحلته إلى الحج:

بدأ الشيخ بركوما سرد رحلته بمقدمة يقول:
الحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد للفاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن

*

كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا للكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوم ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروح

*

فـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ــدن الخلـ ـ ـ ـ ـ ــق إلـ ـ ـ ـ ـ ــى الفـ ـ ـ ـ ـ ــالح

وآلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحبه األخيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

*

الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالء السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة األب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار

أعانن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هللا عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أدائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

*

بحبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه إمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام أنبيائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلى وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى النبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
وبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فالقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد به ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنظم

1

*
*

محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورى المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدني
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذكرة لحجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا المعظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

عبدهللا غوني تجاني ،مخطوط رحلة الحج للشيخ محمد بركوما.
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ثم شرع يبين لنا وقت انطالق طائرتهم من مطار مدينة كانو ووقت هبوطها
على مطار جدة ،ومكثهم بجدة لثالثة أيام وسيرهم إلى مكة مع الحجاج كما يقول-:
س ـ ـ ـ ـرنا مـ ـ ـ ــع الحجـ ـ ـ ــاج وقـ ـ ـ ــت العتمـ ـ ـ ــة

*

لمك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اآلمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المكرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ثم استمر الشيخ يقص عن طوافهم للقدوم وعن خروجهم إلى منى يوم التروية
وعن ذهابهم إلى عرفات في التاسوعاء وعن رجوعهم من عرفات إلى المزدلفة وعن
رميهم للعقبة وعن إفاضتهم وعن إقامتهم بمنى لثالثة أيام متأخرين ال متعجلين،

ويذكر لنا أسماء رفقته في هذه المناسك ثم يخبرنا عن ارتحالهم إلى المدينة المنورة
وعن زياراتهم هنالك ،يقول مثال:
وبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدما زرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفيع الخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق

*

وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبيه معـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق

س ـ ـ ـ ـ ـ ـرنا إلـ ـ ـ ـ ـ ــى مضـ ـ ـ ـ ـ ــاجع السـ ـ ـ ـ ـ ــعداء

*

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهداء

م ـ ــن بع ـ ــد م ـ ــا زرن ـ ــا ص ـ ــحابة الش ـ ــفيع

*

فـ ـ ـ ـ ــي بقعـ ـ ـ ـ ــة ش ـ ـ ـ ـ ـريفة تـ ـ ـ ـ ــدعى البقيـ ـ ـ ـ ــع

فيواصل الحديث عن زياراتهم األخرى مثل مسجد القباء ومسجد القبلتين،

وستة المساجد ثم يدعو هللا متوسالً بأصحاب هذه األماكن المقدسة-:
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ربن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤالء

وزدنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي العلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع األرزاق

*
*

أعطن ـ ـ ـ ـ ــي من ـ ـ ـ ـ ــاي واس ـ ـ ـ ـ ــتجب دع ـ ـ ـ ـ ــائي
واعطن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارم األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالق

ثم يحن إلى المدينة المنورة ويود أن لو يعيش فيها مدى الحياة .ثم يخبرنا

عن ارتحالهم من المدينة إلى "جدة" ثم إلى الوطن ،ويختم الرحلة بالدعاء والصالة
على النبي صلى هللا عليه وسلم يقول-:
ي ـ ـ ـ ـ ــا رب يس ـ ـ ـ ـ ــر ك ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــا تعسـ ـ ـ ـ ـ ـ ار

ص ـ ـ ـ ــل عل ـ ـ ـ ــى خي ـ ـ ـ ــر الب اري ـ ـ ـ ــا أحم ـ ـ ـ ــد

1

*

لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ولهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وتنفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين الغي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار

*

وآل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحبه والمقتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى

نفس المرجع.
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نجد في عرض نموذجيين من رحالت علماء برنو إلى الحج وأماكن أخرى

سرداً لقصص فنية يقص الراحل على القارئ ما شوهد أو وقع أو ما قدم بنفسه في
رحلة من الرحالت بأسلوب أنيق إما منظوما أو منثو اًر كما رأينا في سرد رحلة الشيخ

أحمد أبو الفتح والشيخ محمد بركوما في رحلتيهما إلى الحج .ويحتوي هذا على ذخيرة
لغوية وتاريخية وفنية ،وإن مثل هذه الرحالت كان الغرض منها مطلوباً شرعاً مما
أكسبه أن يكون من ضمن أدب الرحالت الذي يضاف ضمن خصائص األدب

اإلسالمي.
الخاتمة:

في ختام هذا السرد يجد القارئ أن علماء برنو وشعبها قد ساهموا على مر

العصور منذ أن إعتنقت اإلسالم في أداء مهمة فريضة الحج بما لديهم من طاقة وقدرة

ألداء هذا الركن الديني المهم تلبية ألمر هللا .ولم يكتفوا عن أدائها فقط بل سجلوا
مشاهداتهم في طريق الذهاب واإلياب ،وفي أداء بنود أركانها وأماكنها ومواقعها وترتب

على ذلك وجود ديوان للرحالت إلى الحج وأماكن أخرى مقدسة ونتج عن ذلك تطوير
للغة واألدب والتاريخ تحت إطار أدب الرحلة.
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مجدي وهبة وكامل مهندي،

واألدب ،مكتبة لبنان.
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 الشيخ أحمد أبي الفتح  -مخطوط الرحلة بخط يدوي بخط الشيخ أبوبكر

المسكين بعنوان :الدرر المنثورة بذكر العودة إلى زيارة الكولخ ومدينة فاس

والمدينة المنورة ومكة المكرمة للشيخ أحمد أبي الفتح اليرواوي.

 الشيخ محمد بركوما – الرحلة إلى الحج.
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طريق الحاج من شمال إفريقيا عبر مصر()1883 - 1268
دراسة تاريخية  -جغرافية
الملخص

د .نزار علوان عبد هللا

مـر هـذا الطريـق بم ارحـل عـدة تبعـاً للظـروف السياسـية التـي ألمـت بمصـر

وبالد الشـام ،والتـي أسـهمت بـدورها فـي تغييـر مسـاراته الجغرافيـة علـى م ارحـل تاريخيـة
وحقب مختلفة ،حتى استقر به األمر في الحقبة المشار إليهـا فـي عنـوان البحـث ،التـي

تمتد إلى مايقرب من السبعة قرون .ويبدأ تاريخه مع اعتناق أغلـب المصـريين لإلسـالم،
وهنا يمكن عده الطريق األول للحج من شمال إفريقيا الذي كان ينطلـق مـن الفسـطاط
عاصمة مصـر األولـى ،ثـم يمـر بشـبه جزيـرة سـيناء حتـى أيلـة ،ومنهـا يتجـه إلـى غـرب

شبه الجزيرة العربية بمحـاذاة السـاحل الشـرقي للبحـر األحمـر ،إلـى أن يصـل الـى مـدين
فـي الحجـاز ،وبعـد م ارحـل متعـددة ينتهـي بمكـة المكرمـة ،غيـر ان حـروب الصـليبيين
التي تعرضت لها بالد الشام اوقفت هذا الطريق ،ودعت الى ايجاد بديل له عبر ميناء
عيذاب ،من خالل رحلة نهريـة تبـدا مـن ركـوب نهـر النيـل عنـد سـاحل مدينـة الفسـطاط

الى ان تنتهي بقوص ،ومـن ثـم رحلـة بريـة عبـر الصـحراء الشـرقية لمصـر لتنتهـي عنـد
عيـذاب ،ومنهـا يـتم عبـور البحـر األحمـر إلـى جـدة وصـوالً إلـى مكـة المكرمـة ،وقـد

اسـتمر طريـق عيـذاب يعمـل بـه لمـا يقـرب مـن القـرنين مـن الزمـان ،لكـن توقـف

الحـروب الصـليبية وزوال خطرهـا كـان سـبباً للعـودة إلـى الـدرب البـري ابتـدء مـن عـام
 1268م ،عنـدما سـمح السـلطان المملـوكي الظـاهر بيبـرس بمـرور قافلـة الحـج عبـر

أ ارضـيه ،وهـو الـدرب الـذي اصـطلح علـى تسـميته (بـدرب الحـاج المصـري القـديم)،
وكان من الطبيعي أن تتغيـر فيـه أسـماء بعـض المواضـع تبعـاً لتغيـر األزمنـة ،وانتقـال
مصـر مـن الحكـم المملـوكي إلـى الحكـم العثمـاني ،وهكـذا اسـتمرت مسـيرة الطريـق

المشار إليه حتى  1883م ثم توقف نتيجة لفتح قنـاة السـويس عـام 1869م ،ووصـول
السكك الحديديـة المصـرية إلـى السـويس قادمـة مـن القـاهرة وتحـول الحـج معـه إلـى هـذا
الطريق الجديد ،ومنه إلى ميناء جدة بطريق البحر ،فمكة المكرمة أخي اًر.
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Haj Road from North Africa across Egypt (1262 – 1883)
Historical & Geographical Study
Dr. Nazra Alwan Abdullah
Abstract
This road went through many stages in accordance with the
political conditions prevailing in Egypt and the Levant. These
conditions changed its geographical routes over various historical
periods and eras، until it ultimately took its final shape in the period
referred to in the title of this study. This period spanned over seven
centuries. The history of this Road started when the Egyptians
converted to Islam. Thus، the first road of this kind may be considered
the one stretching from Al-Fustas، Egypt’s first capital، through Sinai
Desert until Aila، then towards Western Arabia alongside the Red Sea
Eastern Coast، until it reaches the Sea in Hijaz، and finally from there
to Medina and Mecca. The Crusades in the Levant، however، caused
people to abandon this road and find an alternative across Aithab
Desert by boarding boats in the Nile at Al-Fistas City Coast till
Bakoos، then a land trip across the desert to Aithab Harbour and across
the Red Sea to Jedda and finally to Mecca. This Road continued to be
used for two centuries، but it made way for the land road after the
Crusades had ended.
1268 A.C. is considered the actual date of the return to the
latter، known as “Old Egyptian Haj Road”. In that year، Al-Mamluki
Sultan Al-Zahir Baibars sent a haj convoy across his lands. It was only
natural that some of the locations names have changed with time and
with the shift of power from Mamluks rule to Ottoman rule. Thus، this
road continued to be used until 1883، as the transformations
occasioned by opening Suez Channel in 1869 and the advent of
Egyptian railways to the said Channel from Cairo paved the way for a
new road to transport pilgrims across those railways to Suez and to
Jeddah therefrom by sea.

كانت ركائـب الحـج مـن األمصـار اإلسـالمية المختلفـة فـي اتجاهاتهـا الـى مكـة

:توطئة

 تس ــلك أرب ــع،-)2(م630  من ــذ أن ف ــرض الح ــج عل ــى المس ــلمين قاطب ــة ع ــام- المكرم ــة

 وهــي الطــرق،طــرق رئيس ـة تشــق الجزي ـرة العربيــة مــن شــرقها وغربهــا وشــمالها وجنوبهــا
 بعــد أن كانــت هــي نفســها طــرق التجــارة،التــي ظهــرت فــي فجــر اإلســالم كطــرق للحــج
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القديمــة المعروفــة لــدى العــرب فــي الجاهليــة( ،)3وهــي مســارات تعــارف المســافرون علــى
سلوكها تفادياً للعوائق التضاريسية والعدائيـة ،وبعضـها قديمـة يعـود وجودهـا إلـى مـا قبـل
اإلسالم مثل طريق الشام واليمن ،والبعض اآلخر مرت عليه أزمنة انتعشت فيهـا حركـة
الحجــاج لمــدد طويلــة ،ثــم عــادت إلــى الخفــوت ألســباب سياســية ،وإن لــم تتوقــف تمام ـاً
كطري ــق الح ــج الع ارق ــي ،أو ق ــد تك ــون له ــا مس ــالك ودروب ذات محط ــات ومناه ــل مي ــاه
معروفة ،لكـن قـد يطـ أر علـى مسـارها تعـديل طفيـف أو كبيـر فتتحـول الحركـة مـن احـدها
اع تت ـراوح بــين اخــتالف تــأثير الظ ـواهر الجويــة
إلــى اآلخــر لمــدد تطــول او تقصــر لــدو ٍ
عليه ــا ف ــي فص ــول الس ــنة إل ــى االعت ــداءات المس ــلحة لهجم ــات األعـ ـراب أو اعت ــداءات

الصليبيين الذي توقف بسببهم طريق الحج المصـري القـديم عبـر صـحراء سـيناء وتحـول
الى طريق عيذاب البحري ،انطالقـاً مـن بحـر القلـزم (البحـر األحمـر) ،حتـى تـم القضـاء
على الحركة الصليبية ليعود الى مساره األول(.)4

ولمــا كانــت هــذه الطــرق عامــل حســم فــي ربــط أقــاليم العــالم اإلســالمي الممتــدة

علــى مســاحة شاســعة ومتراميــة األط ـراف مــن أقصــى الشــرق إلــى أقصــى الغــرب ،فأنهــا
بالتأكيد لقيت العناية الخاصـة مـن الـدول اإلسـالمية المختلفـة منـذ عهـد الرسـول األعظـم

(ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم) وم ــا تل ــى ذل ــك م ــن العه ــود المتعاقب ــة خ ــالل الق ــرون الوس ــطى
وصوالً الى العصر الحديث(.)5

وعلــى امتــداد تلــك الــدروب شــيدت المســاجد والمنــازل والخانــات والقــالع وآبــار

الميــاه والبــرك ،كمــا أقيمــت األسـواق التجاريــة لتفــي بحاجــة الحجــاج مــن كــل المتطلبــات،

األم ــر الـ ــذي أدى إل ــى رواج المـ ــدن والق ــرى التـ ــي كان ــت تمـ ــر به ــا قوافـ ــل الح ــج حتـ ــى
أصبحت معالم بارزة في خارطة العالم اإلسالمي(.)6

وهكــذا اســتمرت طــرق الحــج بتأديــة وظيفتهــا الدينيــة منــذ فجــر اإلســالم ،وحتــى

بداي ــة ظه ــور وس ــائط النق ــل الحديث ــة ف ــي نهاي ــات الق ــرن التاس ــع عش ــر ،عن ــدها ان ــدثرت
ت ــدريجياً واختف ــت م ــع تق ــادم ال ــزمن وت ــأثير األحـ ـوال المناخي ــة والسياس ــية واالقتص ــادية،
وهجــرت مــن قبــل الســكان القــاطنين فــي المنــاطق التــي كانــت تجتازهــا ،ومــع ذلــك فــإن

المصــادر التاريخيــة والجغرافيــة حفظــت لنــا معلومــات مهمــة عنهــا ســاعدت البــاحثين فــي
التحقق من المواقع األثرية والمعالم الباقية عليها إلى يومنا هذا(.)7
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خريطة ( )1طرق الحج الرئيسة في البالد االسالمية

()8

طريق الحج المصري القديم نشأته وتطوره التاريخي:

حــين التح ــدث ع ــن طريــق الح ــج المص ــري الق ــديم وعــن ت ــأريخ نش ــأته كطري ــق

للحــج ،ال بــد ـأن نشــير إلــى تــأريخ الفــتح اإلســالمي لمصــر عــام 640م الــذي ابتــدأ معــه

ه ــذا الطري ــق بالعم ــل( ،)9حت ــى أص ــبح همـ ـزة وص ــل ب ــين الغ ــرب والش ــرق اإلس ــالميين،

والطري ــق اله ــام والـ ـرئيس لعب ــور قواف ــل الح ــج القادم ــة م ــن مص ــر وبلـ ـدان ش ــمال افريقي ــا
واألندلس( ،)10والمتجهة بعد ذلك إلـى الـديار المقدسـة فـي مكـة المكرمـة ،وممـا يزيـد مـن
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أهميتــه ارتباطــه بالعديــد مــن الطــرق والمســالك التــي تلتقــي بــه أو تتفــرع منــه ،فضـالً عــن
توفر الخدمات الالزمة على طول مراحله(.)11

وكانــت مســيرته تبــدأ مــن الفســطاط أولــى العواصــم اإلســالمية لمصــر ومــن ثــم

يتجه إلى جب عميرة ،وهو الموضع الذي تجتمـع بـه قافلتـا مصـر وشـمال إفريقيـا ،قبـل
االنط ــالق نح ــو البوي ــب ،وم ــن البوي ــب ال ــى من ــزل أم س ــعد ،وم ــن من ــزل أم س ــعد ال ــى

عج ــرود( ،)12وم ــن عج ــرود ال ــى جس ــر القل ــزم (الس ــويس)( ،)13وم ــن جس ــر القل ــزم ين ــزل
الدرب ست مراحل مرو اًر بصحراء سيناء ،حتى آيلة(العقبة) ،أو كمـا تعـرف بعقبـة ايلـة،
وهــي مدينــة علــى ســاحل بحــر القلــزم ( البحــر األحمــر) يلتقــي بهــا حجــاج الشــام ومصــر
وبالد المغرب ،وتقام فيها األسواق أثناء موسم الحج(.)14

بعد ذلك يواصل الدرب المسـير عبـر منـازل حقـل ووادي الغـراب وشـرف البغـل
(الشرف أو شرف بنـي عطيـة) ،علـي أن يتـابع تقدمـه الـى مـدين (مغـاير شـعيب) ،وهـي
مدينة عامرة فيها الكثير من العيون واألنهار العذبة وبساتين النخيل(.)15

وعند مدين ينشطر الطريق الـى شـطرين وكمـا هـو مشـار فـي خريطـة رقـم(،)2
فمــن أراد أن يــذهب إلــى مكــة المكرمــة مباشـرة ،أخــذ ســاحل البحــر األحمــر إلــى عينونــا،

ومــن عينونــا الــى المصــلى ،ومــن المصــلى الــى النبــك (المــويلح) ،ومــن النبــك الــى ضــبأ
ومــن ضــبأ إلــى المـرة ،ومــن المـرة إلــى عوينــد ،ومــن عوينــد إلــى الوجــه ،ومــن الوجــه إلــى

منخوس ،ومن منخوس إلى الحـوراء ،ومـن الحـوراء الـى قصـيبة ،ومـن قصـيبة إلـى ينبـع
البحــر،

()16

ومــن ينبــع البحــر إلــى الجــار ،ومــن الجــار إلــى الجحفــة ،ومــن الجحفــة إلــى

قديد ،ومن قديد إلى عسفان ،ثم إلى وادي فاطمة فمكة المكرمة(.)17

أمــا مــن أراد أن يــذهب إلــى المدينــة المنــورة أوالً ،ثــم إلــى مكــة المكرمــة ثاني ـاً،

فعلي ــه أن يأخ ــذ بع ــد م ــدين( مغ ــاير ش ــعيب) طري ــق ق ــالس م ــرو اًر ب ــاألغر ،ومنه ــا إل ــى

الكالبية وبدا والشغب والسرحتين حتى السقيا ،وبها يلتقي طريق الشام ومصر.

()18

ومــن الســقيا الــى عتــاب ،ومــن عتــاب الــى المــروة ،ومــن المــروة الــى المــر ومــن

المــر الــى الســويداء ،ومــن الســويداء الــى األراك ،ومــن األراك الــى ذي خشــب ،ومــن ذي
خشب الى المدينة المنورة(.)19
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خريطة ( )2الطريق الساحلي والطريق الداخلي لدرب الحج المصري
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وكان الطريق األول قد اصطلح على تسميته بالطريق الساحلي ،أما الطريق الثاني فقد
سمي بالطريق الداخلي ،واألخير كان أكثر استخداماً وشيوعاً خالل القرنين السابع
والثامن الميالديين ،ومع بدايات القرن التاسع الميالدي زاد استخدام طريق الساحل
حتى انتهى األمر إلى استم ارره وترك طريق الداخل(.)21

طريق الحج المصري القديم الهجر والتحول إلى طريق البحر:

وعل ــى ال ــرغم م ــن االهتم ــام المتب ــاين لطري ــق الح ــج المص ــري بش ــطريه األول

والثاني من قبل الدول اإلسالمية المتعاقبة ،اال أنه مر بم ارحـل مـن التعثـر واالضـطراب
ف ـ ــي النص ـ ــف الث ـ ــاني م ـ ــن العه ـ ــد الف ـ ــاطمي ح ت ـ ــى عط ـ ــل وهج ـ ــر بش ـ ــكل نه ـ ــائي ع ـ ــام

1058م( ،)22وغيــرت مســاراته مــن شــبه جزيـرة ســيناء إلــى الصــحراء الشــرقية فــي مصــر
وكمــا هــو مبــين فــي خريطــة رقــم ( ،)3وتبــدأ تلــك المســارات مــن مينــاء الفســطاط جنــوبي

القاهرة عبر نهر النيل ،مرو اًر بأسكر ومنية ابن الخصيب وانصـف ومرسـى جبـل المقلـة
أو المقــال ،ومــن المقــال تتجــه الم اركــب إلــى الســاحل الغربــي للنهــر حيــث تمــر بإســيوط
وبلــدة أبــي تــيح ،وأخــيم والبلينــا وهــي مــن مــدن الصــعيد ،ثــم يعــود المســار الــى الســاحل
الشــرقي عبــر بلــدة وشــنا وقنــا حتــى يصــل الــى قــوص آخــر المحطــات النهريــة

()23

وهــي

مدينة كبيرة على الدرب ،وملتقـى لحجـاج مصـر والمغـرب ،ومنهـا ينطلـق الطريـق البـري

إلى عيذاب على البحر االحمر عبر صحراء مصر الشرقية ،ومـن عيـذاب يكـون عبـور
البحر بواسطة السفن الشراعية نحو جدة الميناء المقابل لمصر في األ ارضـي الحجازيـة،

ومن جدة يستمر المسير الى مكة المكرمة(.)24

ويعزى ترك الطريق القديم الى المحنة التي ألمت بمصر أيام الخليفـة الفـاطمي

المستنصر باهلل معد بن الظاهر أبو تميم (1094 -1035م) ممثلة فـي المجاعـة التـي

عرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

(بالشدة العظمى) ،والتي استمرت سـبع سـنوات متتاليـة( ،)25وكـان مـن نتائجهـا عجـز

الفاطميين عن مواصلة دفع نفقات الطريق البري ،واإلشـراف علـى قافلـة الحـج المصـري

التـي تمـر بأ ارضــيه( ،)26فضـالً عمـا آل اليــه الوضـع فـي الــبالد أيـام وصـول الصــليبيين
إل ــى الش ــام أواخ ــر الق ــرن الح ــادي عش ــر الم ــيالدي ،وتأسيس ــهم ألرب ــع إم ــارات ص ــليبية،
أخطرهــا إمــارة بيــت المقــدس التــي أســهمت فــي وصــول النفــوذ الصــليبي الــى صــحراء
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النقــب ،والس ــيطرة عل ــى المنطق ــة الممت ــدة م ــن البح ــر األحم ــر إلــى خل ــيج آيل ــة( ،)27م ــن

خـالل تشـييد الحصـون والقــالع فـي آيلـة ذاتهــا ،األمـر الـذي شــكل تحـدياً أمـام اســتم اررية

الطريق البري ،مما اضطر الفاطميين الى إغالقه ،بعد أن عزلت مصر تماماً عـن بقيـة
العالم االسالمي في الشرق(.)28
وتحت وطأة تلك الظـروف أصـبح طريـق قـوص -عيـذاب البحـري هـو الطريـق

األمثل للحج ،بما يتالءم وطبيعة المرحلة التاريخية التي عاشتها مصر آنذاك ،وقد حـج
م ــن خالل ــه الرحال ــة الفارس ــي ناص ــر خس ــرو ع ــام 1050م( ،)29كم ــا اس ــتخدم م ــن قب ــل

الرحالة ابن جبير ،الذي يعطينا وصـفاً دقيقـاً لمسـالكه المختلفـة ،أثنـاء مـروره الـى الـديار
المقدسة عام 1183م(.)30

لكــن هــذا الطريــق كانــت تعتريــه الكثيــر مــن المشــاكل ،منهــا وعورتــه ،وطــول

مســافاته ،وقلــة المــاء فيــه( ،)31وســوء معاملــة الحجــاج مــن قبــل عــرب البجــاة

()32

الــذين

كـ ــانوا يتولـ ــون أمـ ــر نقلهـ ــم باإلبـ ــل مـ ــن قـ ــوص الـ ــى عيـ ــذاب( ،)33ناهيـ ــك عـ ــن الم اركـ ــب

المتهالكــة التــي تحملهــم الــى جــدة مقابــل رســوم باهظــة تفــرض علــيهم مــن أصــحابها(،)34

والــذين يشــحنونها بأعــداد كبي ـرة مــن الحجــاج تفــوق حمولتهــا ،ممــا يــؤدي فــي كثيــر مــن
االحيان الى غرقها وسط البحر ،وهالك أغلب من عليها(.)35
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خريطة ( )3طريق قوص  -عيذاب عبر الصحراء الشرقية لمصر

()36

اســتمر طريــق قــوص -عيــذاب -رغــم المصــاعب التــي جابهتــه -لق ـرنين مــن

الزمـ ــان خـ ــالل المـ ــدة الممتـ ــدة بـ ــين عـ ــامي ( 1262 -1059م) ،ومـ ــع نهايـ ــات العهـ ــد
االيوبي بدأت مالمح استخدامه تضعف تدريجياً ،وقلت مبررات مرور قوافل الحـج عبـر

أ ارضيه ،بسبب تطور األحداث السياسـية والحربيـة التـي شـهدتها المنطقـة ،والتـي أعـادت

األمــن واالســتقرار الــى المنــازل التــي كــان يمــر بهــا الطريــق البــري عبــر ســيناء ،بعــد أن
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تمكن صالح الـدين االيـوبي ( 1193 -1174م) مـن هزيمـة الفـرنج فـي موقعـة حطـين
عام 1187م وما ترتب على ذلك من سـقوط العديـد مـن المـدن والقـالع الصـليبية ،ومـن

ثم كسر شوكة الصليبيين في بالد الشام( ،)37األمر الذي مهـد الظـروف فـي العـودة الـى

طريـ ــق الحـ ــج المصـ ــري القـ ــديم ،وأول اسـ ــتخدام لـ ــه جـ ــاء مـ ــن قبـ ــل ركـ ــب شـ ــجرة الـ ــدر
عام 1247م عندما قررت الحج في تلك السنة(.)38

الحقبة المملوكية والعودة الى طريق الحج المصري القديم:

جــاءت البدايــة الحقيقيــة لفــتح طريــق الحــج المصــري القــديم مــن قبــل الســلطان

المملــوكي الظــاهر بيبــرس البندقــداري (1260-1277م) ،عنــدما كســا الكعبــة المشــرفة

ع ــام 1262م ،وعم ــل له ــا مفتاحـ ـاً (،)39ث ــم أخ ــرج قافل ــة الح ــج ال ــى الب ــر ع ــام 1267م،

وأرســل معهــا الكســوة الــى البي ـت المعظــم( ،)40ولمــا تمــت كــل تلــك الترتيبــات أقــدم عــام

 1268م عل ــى التوج ــه ال ــى مك ــة المكرم ــة ،وه ــو ف ــي طريق ــه الــى الح ــج ،لتأكي ــد ع ــودة

الدرب البري القديم في استقبال قوافل الحج المتجهة من القاهرة الى الـديار المقدسـة فـي

الحجاز(.)41

وهكذا بـدأت أهميـة طريـق قـوص -عيـذاب تتضـاءل وانتهـى أي دور لـه مطلـع

القــرن الخــامس عشــر ،نتيجــة تحــول الحــج عنــه بــالعودة الــى الطريــق القــديم ،فضـالً عــن
تنـامي الن ازعــات المحليـة بــين بعـض القبائــل المحيطـة بعيــذاب( ،)42والتـي أفقــدت المدينــة

األم ــن والس ــالم ،وجعل ــت اس ــتحالة م ــرور القواف ــل عب ــر أ ارض ــيها( ،)43وق ــد تح ــدث لن ــا

التجيبـ ــي عمـ ــا أصـ ــاب الطريـ ــق البحـ ــري مـ ــن مشـ ــاكل فـ ــي رحلتـ ــه الـ ــى الحجـ ــاز عـ ــام

1296م( ،)44كمــا لــم يســتطع أن يحــج خاللــه ابــن بطوطــة عــام 1325م ،قــائالً عنــه" :
لما وصلنا إلى عيذاب وجدنا الحدربي سلطان البجاة يحارب األتراك وقد خـرق الم اركـب
وهرب الترك أمامه فتعذر سفرنا في البحر.)45("...

وفي هذا الصـدد يمكـن أن نؤكـد بـأن ت ارجـع مينـاء عيـذاب عـن دوره الحضـاري

قد أفسح المجال لتنامي دور ميناء جدة ليصبح الميناء الرئيس على البحر األحمـر منـذ

آواخـر العهــد المملــوكي ،وقــد أتـاح ذلــك اســتخدام األخيــر كطريـق ثــانوي للحــج مــن قبــل
الميســورين ،وعــدد قليــل مــن حجــاج شــمال وغــرب إفريقيــا ممــن وجــدوه أفضــل لهــم مــن

البر ،على أن يبدأ المسير فيه بواسطة السفن الشراعية انطالقاً من ميناء السويس(.)46
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وحــج عبــر هــذا الطريــق الرحالــة األندلســي أبــو الحســن علــي القلصــادي عــام
1447م وهــو يصــف مراحلــه المتعــددة التــي تمــر بالســويس والطــور وينبــع البحــر و اربــغ
وج ــدة آخ ــر المحط ــات البحريـ ـ ة ل ــه ،قب ــل الن ــزول ال ــى الب ــر والتوج ــه بع ــدها ال ــى مك ــة

المكرمة(.)47

وحين العـودة الـى طريـق الحـج المصـري األول الـذي أعيـد إلـى االسـتخدام عـام

1268م والتحدث عن منازله فـي العهـد المملـوكي ،فنقـول هـي نفسـها التـي ظهـر عليهـا
سـابقاً فـي العهــود الماضـية ،عــدا مـا طـ أر عليهـا مـن تغييــر فـي أســماء بعـض المواضــع،
وبروز مواضع جديدة ،فقد تبدل اسم جب عميرة الى بركة الحاج ،وظهرت محطة نخـل
في قلب سيناء ،واندثر ميناء الجار وأصبح ميناء ينبع البحر وريثًاً له(.)48

وفي تلك المرحلة التاريخية لم يعد ينشطر هذا الدرب الى شطرين ،اعتبا اًر مـن

مدين كما مضى الى ساحلي وداخلي ،وانما شطر واحد فقـط هـو السـاحلي( ،)49ويظهـر

ذلك من خريطة رقم( )4وخريطة رقم( ،)5ويبدأ فيهمـا المسـير أيضـاً مـن مـدين مـرو اًر
بعينونــا والنبــك (المــويلح) ،واألزلــم وأســطبل عنتــر والوجــه والحــوراء والنــبط وينبــع البحــر
وبدر ورابغ وقديد وعسفان ،ثم وادي فاطمة ومكة المكرمة(.)50

وقــد نــال الطريــق المشــار اليــه فــي ذلــك الوقــت اهتمامــا كبيـ اًر مــن قبــل ســالطين
الدولــة المملوكيــة ،والظــاهر بيبــرس البندقــداري هــو أول مــن عنــي بمنازلــه التــي امتــدت
علــى طــول األ ارضــي التــي يســير فيهــا بــين مصــر والحجــاز( ،)51فإليــه يعــزى إنشــاء بــرج

إلى الجنوب من آيلة ،على مسافة قصيرة من خليجها ،ال تزيـد علـى  50متـ اًر فـي سـفح

الجبل المجاور لها(.)52

وأقـدم الناصـر محمـد بـن قــالوون (1340 -1309م) علـى بنـاء خـان فـي كــل

من عجرود( ،)53وآيلة( ،)54واألزلم ،ووكـل بحفـظ تلـك الخانـات إلـى أشـخاص أجـرى لهـم

رواتب ومخصصات معلومة( ،)55أما خليفته فـي الحكـم وولـده الناصـر حسـن (-1354

1361م) ،فإنــه قــام بتمهيــد الطريــق عنــد آيلــة حــين أزال كــل العقبــات الشــاقة فيــه ،وقــد
عرف هذا العمل بنقب آيلة ،ليسهل على الحجاج المرور فيه(.)56

كما حرص المماليك على إصالح آبار المياه المنتشرة علـى طريـق الحـج ،فقـد
أرســل الســلطان األش ــرف ســيف ال ــدين برســباي (1438 -1422م) ال ــى الحجــاز ع ــام
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1430م األمي ــر ش ــاهين الطوي ــل ،ومع ــه الكثي ــر م ــن الحج ــاريين والمتخصص ــين ف ــي

اصالح آبار المياه ،وحفر آبار جديدة في األماكن التي تتطلب ذلك(.)57
خريطة ( )4الطريق الساحلي

()58

أما أبرز المآثر المملوكيـة ،فأنهـا تعـود الـى السـلطان األشـرف قانصـوه الغـوري

( 1516 -1501م) الذي بنا خاناً وبرجاً في كل مـن نخـل والسـويس وحقـل ،وأضـاف
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أبراجاً أخرى الى الخانات التي بنيت على أيام الناصر محمد بـن قـالوون ،وهـي خانـات
عجرود واالزلم ( ،)59ليجعل منها قالعاً حصينة تحمي مسالك الحج المصري مـن جهـة
ح ــدود مص ــر الش ــرقية( ،)60فضـ ـالً عم ــا ق ــام ب ــه م ــن أعم ــال وت ــرميم ف ــي تل ــك المنش ــأة

الحيوية(.)61

خريطة ( )5الطريق الساحلي

()62

ون ــذكر أيضـ ـاً باألسـ ـواق الت ــي ارج ــت أي ــام حك ــم الممالي ــك عل ــى ط ــول ال ــدرب،

وكانت هذه األسواق بمثابة أماكن لتجمع واستراحة الحجاج ،مـع إمـدادهم بمـا يلـزم مـن

المؤن والزاد ،وذلك بما يحقق النفع العام ،والفائدة للجميع على حد سواء.

()63

الحقبــة العثمانيــة واالزدهــار الحضــاري لطريــق الحــج المصــري القــديم اســتمر درب الحــج

المصــري القــديم يشــق صــحراء ســيناء أثنــاء العهــد المملــوكي الــذي انتهــى عــام 1517م
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على يد الدولة العثمانية التي أصبحت هي من ترعـى طـرق الحـج ،باعتبـار أن الزعامـة
على العالم اإلسالمي قد انتقلت إليها تلقائياً.

لكن ذلك الطريق سرعان ما توقف بشكل موقت فـي العـام المشـار إليـه ،نتيجـة

للمســتجدات السياســة التــي عاشــتها مصــر أثنــاء المرحلــة االنتقاليــة التــي ألمــت بهــا حــين

تحولــت مــن الحكــم المملــوكي الــى الحكــم العثمــاني ،األمــر الــذي ارغــم الدولــة العثمانيــة
علــى إرســال كســوة الكعبــة المشــرفة عبــر البحــر االحـ ـ ـمر مــن خــالل طريــق السـ ـ ـ ـ ـويس-

جدة (.)64

وريثم ــا اس ــتقر الحك ــم للعثم ــانيين ف ــي مص ــر ع ــاد الطري ــق الب ــري -ف ــي الع ــام

التـالي -الــى ســابق عهــده فــي اســتقبال قوافــل الحــج المتجهــة إلــى األ ارضــي المقدســة فــي
مكـة المكرمـة ،ولــم يتغيـر شــيء فـي منازلـه التــي كـان يمــر بهـا أيـام المماليــك ،عـدى مــا
ط أر عليها من اهتمام عثماني واضح ،كرس إلنشاء اآلبار ،وإقامة الحصـون ،وتشـجيع

بنــاء الخانــات والمخــافر ،وتعزيــز دور الحاميــات العســكرية علــى طــول الــدرب ،لحفــظ
األمــن والنظــام( ،)65مــع مــا شــهدته بعــض األب ـراج التــي تعــود إلــى الحقبــة المملوكيــة مــن
توس ـ ـ ــعه( ، )66فك ـ ـ ــان نص ـ ـ ــيب عج ـ ـ ــرود م ـ ـ ــن تل ـ ـ ــك الرعاي ـ ـ ــة تجدي ـ ـ ــد وت ـ ـ ــرميم قلعته ـ ـ ــا

(الخ ــان والب ــرج) ألكث ــر م ــن مـ ـرة ،إذ ج ــددت ف ــي عه ــد الس ــلطان س ــليم األول(-1512

1520م)( ،)67وج ـ ــددت فـ ـ ــي عهـ ـ ــد الس ـ ــلطان سـ ـ ــليمان القـ ـ ــانوني (1566 -1520م)،
ورممـ ــت مـ ــن قبـ ــل السـ ــلطان محمـ ــد الثالـ ــث (1603 -1595م)( ،)68وكانـ ــت الخزينـ ــة
المصرية هي من تكفلت بتغطية جميع النفقات لتلك األعمال(.)69

ونالــت قلعــة الســويس نصــيباً وافـ اًر مــن اهتمامــات الســلطان ســليم األول ،عنــدما

أقدم على تجديد بنائها عام  1520م ،وذلك بهدف تحقيق األمـن والسـالم لطريـق الحـج
عند الحدود الشرقية لمصر ،وقد خصصت مبالغ طائلة للقائمين على تلك القلعة(.)70

طالت تلك الرعاية أيضـا قلعـة نخـل التـي تتوسـط سـيناء( ،)71وفـي هـذا الجانـب

يمكن القول بأن السلطان سـليمان القـانوني والسـلطان مـراد الثالـث (1595 -1574م)،

والس ــلطان أحم ــد الثال ــث (1730 -1703م) أس ــهموا إس ــهاماً كبيـ ـ اًر ف ــي أعم ــال البن ــاء
والت ــرميم ف ــي منش ــآتها الحيوي ــة( ،)72وامت ــدت تل ــك التعميـ ـرات ال ــى قلع ــة آيل ــة ب ــأمر م ــن

السلطان مراد الثالث(.)73
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خريطة رقم ( )6مسار الطريق من القاهرة الى السويس

خريطة رقم ( )7مسار الطريق من السويس الى آيله

()74

( )75

كمــا أقــدم الســلطان ســليمان القــانوني عــام 1560م علــى جملــة مــن اإلنشــاءات

الضــرورية التــي اســتهدفت مناهــل الــدرب علــى األ ارضــي الحجازيــة ،منهــا قيامــه بإنشــاء
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قلعتي المويلح( ،)76والوجه( ،)77بهدف تأمين الحج وخدمتـه وتـوفير الحمايـة الالزمـة لـه،

وتمكين الحجاج من التزود بالماء ،وحفظ االمتعة(.)78

وقد تابع الباشـوات العثمـانيون فـي مصـر سياسـة اإلعمـار التـي بـدأها سـالطين

الدولــة العثمانيــة بطريــق الحــج المصــري ،وذلــك مــن خــالل العمــل الــدائم لتمهيــد مراحلــه

وكــل مــا يعتريــه مــن مشــاق ،فض ـالً عــن حفــرهم اآلبــار التــي تــردم فيــه أو إنشــاء آبــار

جدي ــدة ،م ــع العناي ــة الدائم ــة ب ــالقالع والمحط ــات الممت ــدة عب ــر أ ارض ــيه ،به ــدف ت ــوفير
الح ارســة وال ارحــة للحجــاج ،وفــي هــذا الصــدد يمكــن أن نشــير إلــى مــا قــام بــه الـوالي داود

باشـ ــا (1549 -1538م) مـ ــن بنائـ ــه خـ ــان علـ ــى الطريـ ــق ال ـ ـرابط بـ ــين القـ ــاهرة وبركـ ــة

الحاج( ،)79وإنشائه عام 1544م حوضاً على بئرين قـديمين فـي البركـة ذاتهـا ،وتوسـعته
وتجديده لقلعة االزلم.

()80

وعنـ ــد نهايـ ــة القـ ــرن الثـ ــامن عشـ ــر أصـ ــدر ال ـ ـوالي أبـ ــو بكـ ــر باشـ ــا (-1796

1798م) أوامره بتعمير وتـرميم سـواقي قلعـة نخـل وعجـرود ،وحفـر آبـار جديـدة بطريـق
الح ـ ــج ،وق ـ ــد خص ـ ــص له ـ ــذا الغ ـ ــرض مبل ـ ــغ ثماني ـ ــة أكي ـ ــاس م ـ ــن الخزين ـ ــة األرس ـ ــالية

للسلطان(.)81

وال يفوتنـا ذكـر مـا ورد فـي رحلــة الفرنسـي شـارل ديدييـه )(Charles Didier

مـ ــن قيـ ــام ال ـ ـوالي محمـ ــد علـ ــي باشـ ــا (1805-1848م) عـ ــام 1809م بتـ ــرميم القـ ــالع

المنتش ـرة بــين القــاهرة وينبــع البحــر ،والتــي شــملت عجــرود ونخــل وآيلــة والمــويلح واألزلــم

والوج ــه( ،)82بع ــد أن أف ــرد له ــا وض ــعاً إداريـ ـاً خاصـ ـاً ،م ــن خ ــالل تعيين ــه محافظـ ـاً ي ــدير
شــؤونها ويتبــع باشــوية مصــر ،وقاضــياً ينظــر فــي احكامهــا الشــرعية ،وظلــت تــدار بهــذا

الشكل حتى انقطاع الحج ب اًر عام .)83(1883

وعلــى الــرغم مــن االهتمــام المت ازيــد الــذي أبدتــه الدولــة العثمانيــة تجــاه الطريــق

البري القديم ،اال أنه لم يكن هو الطريـق الوحيـد للحـج ،بـل اسـتمر معـه الطريـق البحـري
المــار بالســويس ،والــذي شــاع اســتخدامه منــذ أواخــر العهــد المملــوكي كمعبــر ثــانوي فــي
الوصــول الــى مكــة المكرمــة( ،)84وظــل مقتص ـ اًر علــى بعــض الوافــدين مــن حجــاج شــمال
افريقي ـ ــا وغربه ـ ــا مم ـ ــن يفض ـ ــلونه ( ،)85أو مم ـ ــن تخل ـ ــف ع ـ ــن االلتح ـ ــاق بـ ـ ـ اًر بالرك ـ ــب

المصري( ،)86أما مراحله أثناء الحقبة العثمانية فإنها تتبـع مسـار البـر األول مـن القـاهرة
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م ـ ــرو اًر ببرك ـ ــة الح ـ ــاج والبوي ـ ــب وعج ـ ــرود ،وم ـ ــن ث ـ ــم الس ـ ــويس ،آخ ـ ــر المحط ـ ــات قب ـ ــل

اإلبحار( ،)87والتحرك باتجاه الطور والوجه وينبع البحر حتى ميناء جدة ،أقـرب المـوان

إلى مكة المكرمة( ،)88على أن تبـدأ بعـدها مرحلـة بريـة جديـدة عبـر طريـق معبـد أنشـئت
عليه االستراحات والقالع المتعددة للحراسة(.)89

خريطة( )8الخانات والمنازل بين السويس وآيله في العهد العثماني

()90

وقــد أخــذت أهميــة هــذا الــدرب بالتنــامي بعــد فــتح قنــاة الســويس عــام 1869م

وظهور السكك الحديدية التي ربطت بينها وبـين القـاهرة ،ممـا جعلهـا تـوفر أيسـر الطـرق
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لنقــل الحــاج إلــى البحــر األحمــر ،وبالتــالي الــى الحجــاز( ،)91وهكــذا بــدأت اســتخدامات
الطريق األول للحج تتضاءل مـع التقـدم فـي الـزمن( ،)92حتـى تـرك وهجـر بشـكل رسـمي

عام 1883م ،عندما أعلنت الحكومة المصرية انطالق سفر المحمـل المصـري بصـحبة
الكسوة وحجاج بيت هللا الحرام عبر مينائي السويس والطور ،وكانت آخـر قافلـة خرجـت
إلى البر في ذلك العام ليأخذ بعدها الطريق األخير مساره الطبيعي(.)93

ل ــم تغل ــق تل ــك التغيـ ـرات الطري ــق الب ــري الق ــديم ،وظ ــل -حت ــى ب ــدايات الق ــرن

العشـ ـرين -مس ــتخدماً م ــن قب ــل فقـ ـراء الحج ــاج ،وبع ــض التج ــار ،فضـ ـالً ع ــن اس ــتمرار
تحركــات العربــان فيــه مــن القــاطنين بالمنطقــة ،لكــن االهتمــام بعمارتــه أوقــف مــن قبــل

الســلطة المركزيــة فــي القــاهرة ،وهجــرت منشــآته الحيويــة ،باســتثناء اآلبــار والبــرك ،أمــا
القــالع فأنهــا تعرضــت للتــدمير ،بســبب التطــورات السياســية والحربيــة التــي ألمــت بمصــر
والحج ــاز ف ــي س ــنوات الح ــرب العالمي ــة األول ــى ،وم ــن ث ــم أص ــبحت عم ــائره ف ــي أغل ــب

المنازل والمناهل التي كان يمر بها أث اًر بعد عين(.)94

استنتاجات البحث

 -1تــأثر الطريــق باألحــداث السياســية التــي عاشــتها مصــر والــبالد المجــاورة طيلــة
مدة استخدامه ،والتي كانت سبباً رئيساً في تغيير مساراته المختلفة.

 -2شــكل ذلــك بــالطبع تحــدياً للســالالت الحاكمــة فــي مصــر ،والتــي كانــت ترعــى
الحج وكل ما يتعلق به ،وتسعى الى توفير أيسر الوسائل إلنجاحه.

 -3ولذلك يمكن القول بأن طريق الحـج المصـري ،كـان أكثـر طـرق الحـج األخـرى
عرضة لعدم االستقرار والتبدل.
 -4أمــا االهتمــام بــه فأنــه جــاء علــى وتي ـرة واحــدة مــن كــل الــدول التــي خضــعت

لحكمهــا مصــر ،ويعــزى ذلــك الــى محاولــة تلــك الــدول إضــفاء الش ـريعة علــى
حكمها ،من خالل العناية بشؤون المسلمين ورعايتهم.
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الهوامش:


ســليمان عبــد الغنــي مــالكي ،م ارفــق الحــج والخــدمات المدنيــة للحجــاج فــي األ ارضــي المقدســة

منذ السنة الثامنة للهجرة حتى سقوط الخالفة العباسية ،الرياض ،مطبوعـات دارة الملـك عبـد
العزيز ،1987 ،ص.36



عبـد القــادر بـن محمــد بـن عبــد القــادر بـن محمــد األنصـاري الجزيــري الحنبلـي ،الــدرر الف ارئــد
المنظم ــة ف ــي أخب ــار الح ــاج وطري ــق مك ــة المعظم ــة ،تحقي ــق :محم ــد حس ــن محم ــد حس ــن

اسماعيل ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،2002 ،ج.53 -52 ،2


ابتسام بنت محمد صالح بن عبد الرحمن كشميري /مكـة المكرمـة مـن بدايـة الحكـم العثمـاني

الى نهاية القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميالدي (1000-923هـ)( -01517

1591م) د ارسـ ــة سياسـ ــية  -حضـ ــارية ،أطروحـ ــة دكتـ ــوراه (غيـ ــر منشـ ــورة) ،كليـ ــة الش ـ ـريعة
والدراسات االسالمية ،جامعة ام القرى ،المملكة العربية السعودية ،2001 ،ص.345



سـ ــامي صـ ــالح عبـ ــد المالـ ــك البياضـ ــي ،درب الحـ ــاج المصـ ــري هم ـ ـزة وصـ ــل غـ ــرب العـ ــالم
االس ــالمي ب ــالحرمين الشـ ـريفين (د ارس ــة تأريخي ــة -آثاري ــة) ،بح ــث مق ــدم ال ــى الن ــدوة الكب ــرى

المقامــة بمناســبة اختيــار مكــة المكرمــة عاصــمة الثقافــة األســالمية لعــام 1426ه ــ ،المحــور

التاس ــع ال ــرحالت وأثره ــا ف ــي الع ــالم اإلس ــالمي ،مك ــة المكرم ــة ،مط ــابع جامع ــة ام الق ــرى،

1426هـ 2005 /م ،ص.10-9


آمنــة جــالل ،طــرق الحــج ومرافقــه فــي العصــر المملــوكي  923 -648هــ ،أطروحــة دكتــوراه
(غي ــر منش ــورة) ،كلي ــة الشـ ـريعة والد ارس ــات االس ــالمية ،جامع ــة ام الق ــرى ،المملك ــة العربي ــة

السعودية ،1986 ،ص.5


سعد بن عبد العزيز الراشد ،درب زبيدة طريق الحج من الكوفة الـى مكـة ،فـي :علـي إبـراهيم

الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان

وآخ ــرون ،دلي ــل مع ــرض (ط ــرق التج ــارة القديم ــة روائ ــع آث ــار المملك ــة العربي ــة الس ــعودية)،

باريس( ،د.مط) ،2010 ،ص.417


علي إبراهيم الغبان وآخرون ،دليل معرض (طرق التجارة القديمة روائع آثار المملكة العربيـة



Translated by - ، the Islamic Openings،Abdul Aziz Al- Shinhawy

السعودية) ،ص.413

، Umm Al -Qura for Translation، Egypt،Heba Samir Hendawi

289;، P. 1- 209، 2002،Publishing and Distribution
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عبــد العزيــز إبـراهيم العمــري ،الفتــوح اإلســالمية عبــر العصــور د ارســة تاريخيــة لحركــة الجهــاد
االسالمي من عصر الرسول (صلى هللا عليه وسلم) حتى اواخـر العهـد العثمـاني ،الريـاض،

دار اشبيليا ،ط ،2000 ،3ص .179 -100


كانت القاهرة تمثل أكبر محطة في رحلة الحج المغربية التي تمثل بلـدان شـمال افريقيـا ،ولـم
يكــن للمحمــل المغربــي هيكــل خشــبي وكســوة مثــل ســائر المحامــل ،وإنمــا عبــارة عــن قوافــل

متعـددة تضـم ركائـب حــج المغـرب األقصـى والج ازئـر وتــونس وطـرابلس الغـرب ،لتؤلـف ركبـاً

مغربياً واحداً يسير ب اًر عبر تلك البلـدان بمحـاذاة سـاحل البحـر المتوسـط ،ويتـزامن مـع تحـرك
هــذا الركــب تحــرك حجــاج األنــدلس الــذين يــأتون بح ـ اًر عبــر الش ـواط المغربيــة حتــى يصــل
الجميع الى االسكندرية ،ومن ثم إلـى القـاهرة ،التـي ال يغادرونهـا إال يـوم  27شـوال ،بعـد أن

يكــون قــد رحــل عنهــا الركــب المصــري يــوم 23ش ـوال ،عنــدها يلتحــق بــه الركــب المغربــي،
ويجتمع الركبان في بركة الحـاج ،ومـن هنـاك يكـون االنطـالق باتجـاه األ ارضـي المقدسـة فـي
الحجــاز ،ينظــر :عواطــف بــن محمــد يوســف ن ـواب ،كتــب الــرحالت فــي المغــرب األقصــى

مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين الحـادي عشـر والثـاني عشـر الهجـريين د ارسـة

تحليلية نقدية مقارنة ،الرياض ،دارة الملك عبد العزيز،2008 ،ص.256


سامي صالح عبد المالك البياضي ،درب الحاج المصري همزة وصل ،ص.16



)

قدامـة بــن جعفـر ،الخـراج وصـناعة الكتابــة ،شــرح وتحقيـق :محمــد حسـين الزبيــدي ،بغــداد،

دار الحرية للطباعة ،1981 ،ص.84


جســر القلــزم :ورد فــي الكتابــات اليونانيــة القديمــة ،وهــو اســم لمينــاء القلــزم الــذي تعــود أهميتــه

الى ما قبل الفتح العربي لمصر ،ويقع في أقصى النهاية الشمالية لبحر القلـزم ،علـى مسـافة

كيلو ونصف الكيلو شمالي مدينة السويس الحالية ،وظل على أهميته في العصر اإلسـالمي
حتى النصف األول من القرن الخامس عشر المـيالدي ،ثـم أخـذ فـي الضـعف واالضـمحالل
ليندثر بعدها وتبنى على أنقاضه مدينة السويس الحالية وميناؤها ،وآثار القلزم لـم تـزل قائمـة

بين مساكن السويس الى يومنا هذا ،وهي تحمل اسم (قلعة القلزم) ،للتفاصـيل ينظـر :صـفاء
حــافظ عبــد الفت ــاح ،الم ـوان والثغ ــور المص ـرية مــن الف ــتح االســالمي حت ــى نهايــة العص ــر

الفاطمي ،القاهرة ،دار االشعاع للطباعة( ،د.ت) ،ص.35 -34


أحمـد بـن أبـي يعقـوب بـن واضـح الكتـاب ،كتـاب البلـدان ،ليـدن ،مطبعـة بريــل ،1860 ،ص



أب ــو عبي ــد البك ــري ،المس ــالك والممال ــك ،تحقي ــق وتق ــديم :ادري ــان ف ــان لي ــوفن ،ن ــدري وفي ــري،

.130 -129

(د.م) ،الدار العربية للكتاب ،1992 ،ج ،1ص.419
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اإلمــام أبــو إســحاق الحربــي ،كتــاب المناســك وامــاكن طــرق الحــج ومعــالم الجزي ـرة العربيــة،



سيد عبد المجيد بكر ،المالمح الجغرافية لدروب الحجيج ،جدة ،مطابع دار الـبالد،1981 ،



أبو إسحاق إبراهيم بـن محمـد الفارسـي االصـطخري ،كتـاب مسـالك الممالـك ،ليـدن ،مطبعـة



اإلمام ابو إسحاق الحربي ،المصدر السابق ،ص.651-650

تحقيق :حمد الجاسر ،بيروت ،مطبعة المتنبي ،1969 ،ص.652 -651
ص.76

بريل ،1870 ،ص.27


علــي بــن إب ـراهيم الغبــان ،طريــق الحــج المصــري ،قــي :علــي اب ـراهيم الغبــان وآخــرون ،دليــل



المصدر نفسه ،ص.461

معرض (طرق التجارة القديمة روائع آثار المملكة العربية السعودية) ،ص.460



محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ،بدائع الزهور في وقائع الدهور ،تحقيق :محمـد مصـطفى،



محمد بن حسـين بـن حامـد الحـارثي ،الثغـور البحريـة الحجازيـة مـن البعثـة النبويـة الـى نهايـة

القاهرة ،دار احياء الكتاب العربية ،1975 ،ج ،1ق ،1ص.20

العصـ ـ ـ ــر الممل ـ ـ ـ ـوكي (البعثـ ـ ـ ــة611 /م 923 -ه ـ ـ ـ ــ1517 /م) د ارسـ ـ ـ ــة تاريخيـ ـ ـ ــة ،رسـ ـ ـ ــالة

ماجستير(غير منشورة) ،كلية الشريعة ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية،2001 ،

ص.334


تقــي الــدين أبــو العبــاس احمــد بــن علــي المقريــزي ،كتــاب الم ـواعظ واالعتبــار بــذكر الخطــط

واآلث ــار المع ــروف ب ــالخطط المقريزي ــة ،الق ــاهرة ،مكتب ــة الثقاف ــة الديني ــة ،ط،1987 ،2ج،1

ص.202


للتفاصــيل عــن تلــك المجاعــة ،ينظــر :حســن اب ـراهيم حســن ،الفــاطميون فــي مصــر واعمــالهم



سامي صالح عبد المالك البياضي ،درب الحاج المصري همزة وصل ،ص.31

السياسية والدينية بوجه خاص ،القاهرة ،المطبعة االميرية ،1932 ،ص.252-251



سـليمان عبـد الغنـي مـالكي ،طريــق حجـاج الشـام ومصـر منــذ الفـتح االسـالمي الـى منتصــف

القـ ــرن السـ ــابع الهجـ ــري ،الـ ــدارة (مجلـ ــة) ،المملكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية،س ،1ع،1984 ،1

ص.16


سامي صالح عبد المالك البياضي ،درب الحاج المصري همزة وصل ،ص.33-32



ناصــر خســرو علــوي ،ســفر نامــة ،ترجمــة :يحي ـى الخشــاب( ،د.م) ،مطــابع الهيئــة المص ـرية



محمد بن أحمد بن جبير ،رحلة ابن جبير ،بيروت ،دار صادر( ،د.ت) ،ص .53 -32

العامة للكتاب ،ط ،1993 ،2ص.135-131



سامي صالح عبد المالك البياضي ،درب الحاج المصري همزة وصل ،ص .35-34
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عــرب البجــاة :ويعرفــون أيض ـاً (بالبجــا أو البيجــة) ،وهــم صــنف مــن الحــبش شــديدو الس ـواد،
يقطنون على شكل قبائل في الصحراء الشـرقية لمصـر ،بـين السـاحل الغربـي للبحـر االحمـر
وبــين عيــذاب وقــوص ،للتفاصــيل أكثــر عــن البجــاة ،ينظــر :نعــوم شــقير ،تــأريخ الس ــودان،

تحقيق وتقديم :ابراهيم ابو سليم ،بيروت ،دار الجيل ،1981 ،ص.83-79



عبــد القــادر ب ــن محمــد ب ــن عبــد الق ــادر بــن محم ــد األنصــاري الجزي ــري الحنبلــي ،المص ــدر



سامي صالح عبد المالك البياضي ،درب الحاج المصري همزة وصل ،ص.36-35

السابق ،ج ،1ص.249 -248


محمد لبيب البتنوني ،الرحلـة الحجازيـة لـولي الـنعم الحـاج عبـاس حلمـي باشـا الثـاني خـديوي



حس ــين م ــؤنس ،أطل ــس ت ــاريخ اإلس ــالم ،الق ــاهرة ،الزهـ ـراء لألع ــالم العرب ــي ،ط،1987 ،1



سامي صالح عبد المالك البياضي ،درب الحاج المصري همزة وصل ،ص .43

مصر ،مصر ،مطبعة الجمالية1329 ،هـ1911 /م ،ص.29
ص.391


اب ـراهيم رفعــت باشــا ،م ـرآة الحــرمين والــرحالت الحجازيــة والحــج ومشــاعره الدينيــة ،القــاهرة،



عمر بن فهد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بـن فهـد ،اتحـاف الـورى بأخبـار أم القـرى،

مطبعة دار الكتب المصرية1935 ،م ،ج ،2ص.306

تحقيق وتقديم :فهيم محمد شلتوت ،القاهرة ،مكتبة الخـانجي للطباعـة والنشـر والتوزيـع ،ط،3

 ،2005ج ،3ص.87





تقي الدين أبو العباس احمد بن علي المقريزي ،المصدر السابق ،ج ،1ص.202

عمر بن فهد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد ،المصدر السابق ،ج ،3ص.94

نهى عبد الحافظ عبد العزيز ،األهمية التأريخية لميناء عيذاب االثري ،ص.5-4

محمــد عبــد العزيــز محمــد ســياج ،النقــل والمواصــالت فــي مصــر عصــر ســالطين المماليــك
(923-648هـ1517-1250 /م) ،رسالة ماجسـتير (غيـر منشـورة) ،كليـة اآلداب ،جامعـة

الزقازيق.71 ،2008 ،


القاسم بن يوسف التجيبي السبتي ،مستفاد الرحلة واالغتراب ،تحقيق :عبد الحفـيظ منصـور،



شــمس الــدين أبــو عبــد هللا محمــد بــن عبــد هللا الل ـواتي الطنجــي ،رحلــة ابــن بطوطــة المســماة

تونس ،الدار العربية للكتاب ،1975 ،ص.206 -196

تحفـ ــة النظـ ــار فـ ــي غ ارئـ ــب االمصـ ــار وعجائـ ــب االسـ ــفار ،تقـ ــديم وتحقيـ ــق :عبـ ــد الهـ ــادي

التازي،الرباط( ،د.مط) ،1997 ،ج،1ص.231



، L Egypte Sous Le Regne de Barsbay (826-841، Ahmad،(1) Darrag

)P. 201- 208.، 1961، Damas،1422- 1438
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أبو الحسن علي القلصادي االندلسي ،رحلة القلصادي ،دراسة وتحقيق :محمد ابو االجفـان،



سيد عبد المجيد بكر ،المصدر السابق ،ص.79

تونس ،الشركة التونسية للتوزيع ،1978 ،ص.131-129



علي بن ابراهيم الغبان ،المصدر السابق ،ص.461

لتتبع سير تلك المنازل ،ينظر :هيام علي عيسى ،الحـج الـى الحجـاز فـي العصـر المملـوكي

( ،)1517 /923 -1250 /648اطروح ــة دكت ــوراه (غي ــر منش ــورة) ،كلي ــة االداب والعل ــوم
االنسانية ،جامعة القديس يوسف ،لبنان ،2010 ،ص.134-126



الشيخ أحمد الرشيدي ،حسن الصفا واالبتهاج بذكر من ولي امارة الحاج ،تحقيق :ليلـى عبـد



السـلطان الملـك المؤيــد عمـاد الـدين اســماعيل بـن الملـك االفضــل نـور الـدين علــي بـن جمــال

اللطيف أحمد ،مصر ،مكتبة الخانجي ،1980 ،ص.38

الدين محمود بـن محمـد بـن عمـر بـن شاهنشـاه بـن ايـوب ،كتـاب تقـويم البلـدان ،بـاريس ،دار

الطباعة السلطانية ،1840 ،ص.87





سيد عبد المجيد بكر ،المصدر السابق ،ص 106و.120

سامي صالح عبد المالك البياضي ،درب الحاج المصري همزة وصل ،ص.315
آمنة جالل ،المصدر السابق ،ص.55

نعوم شقير ،تأريخ سينا القديم والحديث وجغرافيتها ،بيروت ،دار الجيل ،1991 ،ص.204



محم ــد محم ــد الته ــامي ،االص ــالحات المملوكي ــة ف ــي اال ارض ــي الحجازي ــة ،ال ــدارة (مجل ــة)،



محمــد بــن احمــد بــن ايــاس الحنفــي ،المصــدر الســابق ،ج ،4ص152 -151؛ أ .موس ــل،

المملكة العربية السعودية ،العدد االول ،س ،11يونيو ،1985 ،ص.88

شــمال الحج ــاز ،ترجم ــة :عب ــد المحس ــن الحس ــيني ،االس ــكندرية ،مؤسس ــة الثقاف ــة الجامعي ــة،

 ،1952ص.152




صبري العدل ،تأريخ سيناء الحديث (( ،)1917 -1869د.م)( ،د.مط) ،2004 ،ص.17
آمنة جالل ،المصدر السابق ،ص 40-39و  44و.56
حسين مؤنس ،المصدر السابق،ص .392



The Khans of the Egyptian Hajj Route ،)Sami Saleh Abd Al- Malik



محمد محمد التهامي ،المصدر السابق ،ص.88

P. 59.،in the Mamluk and Ottoman Periods



اإلمــام الشــيخ حســين بــن محمــد بــن الحســن الــديار بكــري ،تــاريخ الخمــيس فــي اح ـوال انفــس

نفيس ،بيروت ،مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع( ،د.ت) ،ص.390
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أي ــوب ص ــبري باش ــا ،مـ ـرآة جزيـ ـرة الع ــرب ،ترجم ــة :احم ــد فـ ـؤاد مت ــولي ،الصفص ــافي احم ــد



P. 58، Op.Cit.، Sami Saleh Abd Al- Malik

المرسي ،القاهرة ،دار االفاق العربية ،1999 ،ص.15



سامي صالح عبد المالك البياضي ،درب الحاج المصري همزة وصل ،ص.87-86



س ــميرة فهم ــي عل ــي عم ــر ،ام ــارة الح ــج ف ــي مص ــر العثماني ــة 1213 -923هـ ــ-1517 /



the Financial and Administrative Organization and ، S.J.،Shaw

1798م ،القاهرة ،مطابع الهيئة المصرية ،2001 ،ص.291

، N. J، Princeton، 1517- 1798،Development of Ottoman Egypt

P. 212. ،1962


محمـد علــي فهــيم بيـومي ،مخصصــات الحــرمين الشـريفين فــي مصــر ابـان العصــر العثمــاني

فــي الفت ـرة مــن 1220 -923ه ــ1805 -1517 /م ،رســالة ماجســتير (غيــر منشــور) ،كليــة

اللغة العربية ،جامعة االزهر ،جمهورية مصر العربية ،1999 ،ص.240


أبــو عبــد هللا محمــد بــن احمــد الخصــيكي السوســي ،الرحلــة الحجازيــة ،ضــبط وتعليــق :عبــد



ســامي صــالح عبــد المالــك ،البياضــي ،المــوروث التــاريخي فــي خدمــة االكتشــافات اآلثاريــة:



اللواء محمد صـادق باشـا ،الـرحالت الحجازيـة ،اعـداد وتحريـر :محمـد همـام فكـري ،بيـروت،



. P. 53، Op.Cit.،Sami Saleh Abd Al- Malik

العالي لمدبر ،الرباط ،دار االمان للنشر والتوزيع ،2011 ،ص.94

الواقــع والمــأمول طريــق البري ـد والحــاج المصــري فــي ســيناء انموذج ـاً ثمانيــة عشــر عام ـاً مــن
البحث والتنقيب في مجاهل سيناء ،ص.13
بدر للنشر والتوزيع ،1999 ،ص.272




P. 53.،Ibid

هشام محمد علي حسين عجيمي ،قلعة المويلح ،د ارسـة معماريـة حضـارية ،رسـالة ماجسـتير

(غي ــر منش ــورة) ،كلي ــة الشـ ـريعة والد ارس ــات االس ــالمية ،جامع ــة ام الق ــرى ،المملك ــة العربي ــة

السعودية ،1983 ،ص.29



مطل ـ ــق البل ـ ــوي ،العثم ـ ــانيون ف ـ ــي ش ـ ــمال الجزيـ ـ ـرة العربي ـ ــة1341 -1326 ،هـ ـ ــ-1908 /



يدي الحسين بن محمد الورثيالني ،نزهة االنظـار فـي فضـل علـم التـاريخ واالخبـار ،بيـروت،



. P. 59، Op.Cit.،Sami Saleh Abd Al- Malik

1923م ،بيروت الدار العربية للموسوعات ،2007 ،ص.91-90
دار الكتاب العربي ،ط ،1974 ،2ص.319



الشيخ أحمد الرشيدي ،المصدر السابق ،ص.20
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المصدر نفسه ،ص.21

شــارل ديدييـ ـه ،رحلــة ال ــى الحج ــاز فــي النص ــف الثــاني م ــن الق ــرن التاســع عش ــر الم ــيالدي

1854م ،ترجمة وتقديم :محمد خير البقاعي ،الرياض ،مطبعة مركز الملك فيصـل للبحـوث
والدراسات االسالمية ،2002 ،ص.249




محمد لبيب البتنوني ،المصدر السابق ،ص.223

سامي صالح عبد المالك البياضي ،درب الحاج المصري همزة وصل ،ص.52



رتشـارد .ف .بيرتـون ،رحلـة بيرتـون الـى مصـر والحجـاز ،ترجمـة وتعليـق :عبـد الـرحمن عبـد



ابــو القاســم الزيــاني ،الترجمانــة الكبــرى فــي اخبــار المعمــور ب ـ اًر وبح ـ اًر ،تحقيــق :عب ـد الك ـريم



حســام محمــد عبــد المعطــي ،العالقــات المص ـرية الحجازيــة فــي القــرن الثــامن عشــر(،د.م)،



جوزيــف بــتس ،رحلــة جوزيــف بــتس (الحــاج يوســف) الــى مصــر ومكــة المكرمــة والمدينــة

هللا الشيخ( ،د.م) ،مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ،1994 ،ص.147-146

العبياللي ،الرباط،مطبعة المعارف الجديدة ،1991 ،ص.214 -213
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب،1999 ،ص.223

المنورة ،ترجمة ودراسة :عبد الرحمن عبـد هللا الشـيخ( ،د.م) ،مطـابع الهيئـة المصـرية العامـة

للكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب،1995 ،

ص.44 -41

()1

ابتسام بنت محمد صالح بن عبد الرحمن كشميري ،المصدر السابق ،ص.345

حسين مؤنس ،المصدر السابق ،ص.392


محمد لبيب البتنوني ،المصدر السابق ،ص.37



جم ــال حم ــدان ،س ــيناء ف ــي االس ــتراتيجية والسياس ــية والجغرافي ــا ،الق ــاهرة ،مطبع ــة اطل ــس،



أحمـد الســباعي ،تـأريخ مكــة د ارسـة فــي السياســة والعلـم االجتمــاع والعمـران ،الريــاض ،مكتبــة



سامي صالح عبد المالك البياضي ،درب الحاج المصري همزة وصل ،ص.58 -57

 ،1993ص.19

العبيكان ،1999 ،ج ،2ص 529و .650

قائمة المصادر:

أروال :الرحالت:


اب ـراهيم رفعــت باشــا ،م ـرآة الحــرمين والــرحالت الحجازيــة والحــج ومشــاعره الدينيــة ،القــاهرة،



أبــو القاســم الزيــاني ،الترجمانــة الكبــرى فــي أخبــار المعمــور ب ـ اًر وبح ـ اًر ،تحقيــق :عبــد الك ـريم
العبياللي ،الرباط ،مطبعة المعارف الجديدة.1991 ،

مطبعة دار الكتب المصرية1935 ،م ،ج.2
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أبو الحسن علي القلصادي االندلسي ،رحلة القلصادي ،دراسة وتحقيق :محمد ابو االجفـان،



أب ــو عب ــد هللا محم ــد ب ــن احم ــد الخصـ ــيكي السوس ــي ،الرحل ــة الحجازي ــة ،ض ــبط وتعليـ ــق:



جوزيــف بــتس ،رحلــة جوزيــف بــتس (الحــاج يوســف) الــى مصــر ومكــة المكرمــة والمدينــة

تونس ،الشركة التونسية للتوزيع.1978 ،

عبد العالي لمدبر ،الرباط ،دار االمان للنشر والتوزيع.2011 ،

المنورة ،ترجمـة ود ارسـة :عبـد الـرحمن عبـد هللا الشـيخ(،د.م) ،مطـابع الهيئـة المصـرية العامـة

للكتاب.1995 ،


رتشـارد .ف .بيرتـون ،رحلـة بيرتـون إلـى مصـر والحجـاز ،ترجمـة وتعليـق :عبـد الـرحمن عبـد



س ــيدي الحس ــين ب ــن محم ــد ال ــورثيالني ،نزه ــة االنظ ــار ف ــي فض ــل عل ــم الت ــأريخ واالخب ــار،



شــارل ديدييــه ،رحلــة الــى الحجــاز فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر المــيالدي

هللا الشيخ( ،د.م) ،مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب.1994 ،

بيروت ،دار الكتاب العربي ،ط.1974 ،2

 1854م ،ترجم ــة وتق ــديم :محم ــد خي ــر البق ــاعي ،الري ــاض ،،مطبع ــة مرك ــز المل ــك فيص ــل
للبحوث والدراسات اإلسالمية.2002 ،



شــمس الــدين أبــو عبــد هللا محمــد بــن عبــد هللا الل ـواتي الطنجــي ،رحلــة ابــن بطوطــة المســماة

تحفــة النظــار فــي غ ارئــب االمصــار وعجائــب االســفار ،تقــديم وتحقيــق :عبــد الهــادي التــازي،

الرباط( ،د .مط) ،1997 ،ج.1


القاس ــم بـ ــن يوس ــف التجيبـ ــي السـ ــبتي ،مس ــتفاد الرحلـ ــة واالغت ـ ـراب ،تحقي ــق :عبـ ــد الحفـ ــيظ



اللواء محمد صادق باشا ،الرحالت الحجازية ،اعـداد وتحريـر :محمـد همـام فكـري ،بيـروت،



محمد بن أحمد بن جبير ،رحلة ابن جبير ،بيروت ،دار صادر( ،د.ت).

منصور ،تونس ،الدار العربية للكتاب.1975 ،
بدر للنشر والتوزيع.1999 ،


محمد لبيب البتنوني ،الرحلة الحجازية لولي النعم الحـاج عبـاس حلمـي باشـا الثـاني خـديوي



ناصـر خســرو علـوي ،ســفر نامـة ،ترجمــة :يحيـى الخشــاب( ،د.م) ،مطـابع الهيئــة المصـرية

مصر ،مصر ،مطبعة الجمالية 1329 ،هـ1911 /م.
العامة للكتاب ،ط.1993 ،2
ثانيا :المصادر:


اإلمــام ابــو إســحاق الحربــي ،كتــاب المناســك وامــاكن طــرق الحــج ومعــالم الجزي ـرة العربيــة،

تحقيق :حمد الجاسر ،بيروت ،مطبعة المتنبي.1969 ،

112

مؤتمر طرق الحج في إفريقيا

الكتاب الخامس


اإلمــام الشــيخ حســين بــن محمــد بــن الحســن الــديار بكــري ،تــاريخ الخمــيس فــي احـوال انفــس



أبــو اســحاق ابـراهيم بــن محمــد الفارســي االصــطخري ،كتــاب مســالك الممالــك ،ليــدن ،مطبعــة



أبو عبيد البكري ،المسالك والممالك ،تحقيق وتقديم :ادريان فان ليوفن ،ندري فيري( ،د.م)،

نفيس ،بيروت ،مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع (د.ت).
بريل.1870 ،

الدار العربية للكتاب ،1992 ،ج.1



أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكتاب ،كتاب البلدان ،ليدن ،مطبعة بريل.1860 ،



تقي الدين ابـي العبـاس احمـد بـن علـي المقريـزي ،المـواعظ واالعتبـار بـذكر الخطـط واآلثـار



السلطان الملك المؤيد عماد الـدين اسـماعيل بـن الملـك االفضـل نـور الـدين علـي بـن جمـال

المعروف بالخطط المقريزية ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط ،1987 ،2ج.1

الدين محمود بـن محمـد بـن عمـر بـن شاهنشـاه بـن ايـوب ،كتـاب تقـويم البلـدان ،بـاريس ،دار

الطباعة السلطانية.1840 ،


الشــيخ أحمــد الرشــيدي ،حســن الصــفا واالبتهــاج بــذكر مــن ولــي امــارة الحــاج ،تحقيــق :ليلــى



عبد القادر بن محمد بـن عبـد القـادر بـن محمـد االنصـاري الجزيـري الحنبلـي ،الـدرر الف ارئـد

عبد اللطيف احمد ،مصر ،مكتبة الخانجي.1980 ،

المنظم ــة ف ــي أخب ــار الح ــاج وطري ــق مك ــة المعظم ــة ،تحقي ــق :محم ــد حس ــن محم ــد حس ــن

اسماعيل ،بيروت ،دار الكتب العلمية،2002 ،ج1و ج.2


عمـر بــن فهــد بـن محمــد بــن محمـد بــن محمــد بـن محمــد بــن فهـد ،اتحــاف الــورى بأخبــار أم

الق ــرى ،تحقي ــق وتق ــديم :فهـ ــيم محم ــد ش ــلتوت ،الق ــاهرة ،مكتبـ ــة الخ ــانجي للطباع ــة والنشـ ــر

والتوزيع،ط ،2005 ،3ج.3


قدامــة بــن جعفــر ،الخـراج وصــناعة الكتابــة ،شــرح وتحقيــق :محمــد حســين الزبيــدي ،بغــداد،



محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــن إي ــاس الحنف ــي ،ب ــدائع الزه ــور ف ــي وق ــائع ال ــدهور ،تحقي ــق :محم ــد

دار الحرية للطباعة.1981 ،

مصطفى ،القاهرة ،دار احياء الكتب العربية ،1975 ،ج /1ق 1و ج .4
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ثالثا :الرسائل واالطاريح الجامعية:


بتسام بنت محمد صالح بن عبـد الـرحمن كشـميري ،مكـة المكرمـة مـن بدايـة الحكـم العثمـاني

ال ـ ـ ــى نهاي ـ ـ ــة الق ـ ـ ــرن العاش ـ ـ ــر الهج ـ ـ ــري ،الس ـ ـ ــادس عش ـ ـ ــر الم ـ ـ ــيالدي (923-1000هـ ـ ـ ــ)

(1591 -1517م) د ارس ــة سياس ــية  -حض ــارية ،اطروح ــة دكت ــوراه (غي ــر منش ــورة) ،كلي ــة
الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية.2001 ،



آمنة جالل ،طرق الحج ومرافقه في العصـر المملـوكي  923 -648هــ ،أطروحـة دكتـوراه

(غيـ ـر منش ــورة) ،كلي ــة الشـ ـريعة والد ارس ــات اإلس ــالمية ،جامع ــة أم الق ــرى ،المملك ــة العربي ــة
السعودية.1986 ،



محمد بن حسـين بـن حامـد الحـارثي ،الثغـور البحريـة الحجازيـة مـن البعثـة النبويـة الـى نهايـة

العصــر المملــوكي (البعثــة611 /م  923 -ه ــ1517 /م) د ارســة تاريخيــة ،رســالة ماجســتير

(غير منشورة) ،كلية الشريعة ،جامعة ام القرى ،المملكة العربية السعودية.2001 ،


محمــد عبــد العزيــز محمــد ســياج ،النقــل والمواصــالت فــي مصــر عصــر ســالطين المماليــك

(923 -648هـ1517 -1250 /م) ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كلية االداب ،جامعـة
الزقازيق.2008 ،



محمد علي فهيم بيومي ،مخصصـات الحـرمين الشـريفين فـي مصـر إبـان العصـر العثمـاني

في الفترة مـن 1220 -923ه ـ 1805 -1517 /م ،رسـالة ماجسـتير (غيـر منشـورة) ،كليـة

اللغة العربية ،جامعة االزهر ،جمهورية مصر العربية.1999 ،


هشـام محمـد علــي حسـن عجيمـي ،قلعــة المـويلح د ارسـة معماريــة حضـارية ،رسـالة ماجســتير

(غي ــر منشـ ــورة) ،كليـ ــة التربيـ ــة والد ارسـ ــات االسـ ــالمية ،جامعـ ــة ام القـ ــرى ،المملكـ ــة العربيـ ــة
السعودية.1983 ،



هي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى،الحج ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الحج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي العص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الممل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوكي

(1250 /648ه 1517 /923 -م) ،اطروحـ ــة دكتـ ــوراه (غيـ ــر منشـ ــورة) ،جامعـ ــة القـ ــديس
يوسف ،لبنان.2010 ،

رابعا :المراجع العربية والمعربة:


أحمد السباعي ،تاريخ مكة ،دراسة في السياسة والعلم واالجتمـاع والعمـران ،الريـاض ،مكتبـة



أ .موســل ،شــمال الحجــاز ،ترجمــة :عبــد المحســن الحســيني ،االســكندرية ،مؤسســة الثقافــة



أي ــوب ص ــبري باش ــا ،مـ ـرآة جزيـ ـرة الع ــرب ،ترجم ــة :احم ــد فـ ـؤاد مت ــولي ،الصفص ــافي أحم ــد

العبيكان ،1999 ،ج.2
الجامعية.1952 ،

المرسي ،القاهرة ،دار اآلفاق العربية.1999 ،

114

مؤتمر طرق الحج في إفريقيا

الكتاب الخامس


جم ــال حم ــدان ،س ــيناء ف ــي االس ــتراتيجية والسياس ــة والجغرافي ــا ،الق ــاهرة ،مطبع ــة أطل ــس،



حسين إبراهيم حسن ،الفاطميون في مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص ،القاهرة،

.1993

المطبعة االميرية.1932 ،


حسين مؤنس ،أطلس تاريخ اإلسالم ،القاهرة ،الزهراء لإلعالم العربي ،ط.1987 ،1



حســام محمــد عبــد المعطــي ،العالقــات المصـرية الحجازيــة فــي القــرن الثــامن عشــر( ،د.م)،



سعد بن عبد العزيز الراشد ،درب زبيدة طريق الحج من الكوفة الـى مكـة ،فـي :علـي إبـراهيم

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب.1999 ،

الغبان وآخرون ،دليل معرض (طرق التجارة القديمة روائع آثار المملكـة العربيـة السـعودية)،

باريس( ،د.مط) ،2010 ،ص.417


ســليمان عبــد الغنــي مــالكي ،م ارفــق الحــج والخــدمات المدنيــة للحجــاج فــي األ ارضــي المقدســة

منذ السنة الثامنة للهجرة حتى سقوط الخالفة العباسية ،الرياض ،مطبوعـات دارة الملـك عبـد

العزيز.1987 ،


ســميرة فهمــي علــي عمــر ،إمــارة الحــج فــي مصــر العثمانيــة  1213 -923ه ــ-1517 /



سيد عبد المجيد بكر ،المالمح الجغرافية لدروب الحجيج ،جدة ،مطابع دار البالد.1981،

1798م ،القاهرة ،مطابع الهيئة المصرية.2001 ،


صبري العدل ،تأريخ سيناء الحديث (( ،)1917 -1869د.م)( ،د.مط).2004 ،



صفاء حافظ عبد الفتاح ،الموان والثغور المصرية من الفتح االسالمي حتى نهاية العصر



عبد العزيز إبـراهيم العمـري ،الفتـوح اإلسـالمية عبـر العصـور ،د ارسـة تاريخيـة لحركـة الجهـاد

الفاطمي ،القاهرة ،دار االشعاع للطباعة( ،د.ت).

االسالمي من عصر الرسول (صلى هللا عليه وسلم) حتى اواخـر العهـد العثمـاني ،الريـاض،

دار اشبيليا ،ط.2000 ،3


علــي بــن إب ـراهيم الغبــان ،طريــق الحــج المصــري ،فــي :علــي اب ـراهيم الغبــان وآخــرون ،دليــل



مطل ـ ــق البل ـ ــوي ،العثم ـ ــانيون ف ـ ــي ش ـ ــمال الجزيـ ـ ـرة العربي ـ ــة 1341 -1326هـ ـ ــ-1908 /



نع ــوم ش ــقير ،ت ــاريخ الس ــودان ،تحقي ــق وتق ــديم :ابـ ـراهيم اب ــو س ــليم ،بي ــروت ،دار الجي ــل،

معرض (طرق التجارة القديمة روائع آثار المملكة العربية السعودية).
1923م ،بيروت ،الدار العربية للموسوعات.2007 ،
.1981


________ ،تأريخ سينا القديم والحديث وجغرافيتها ،بيروت ،دار الجيل.1991 ،
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خامسا المراجع باللغة االنكليزية:

Abdul Aziz Al-Shinnawy، the Islamic Opening، Translated by: Heba



Samir Hendawi، Egypt، Umm Al - Qura for Translation، Publishing
and Distribution، 2002.

Darrag، Ahmad، L Egypt sous le Regne de Barsbay (826-841،



1422- 1438)، Damas، 1961.

Sami Saleh Abd Al- Malik، the Khans of The Egyptian Haji Route



in the Mamluk and Ottoman Periods.

Shaw، S.J.، the Financial and Administrative Organization and

of Ottoman Egypt، 1517- 1798، Princeton، N.J.،



Development
1962.

سادسا :البحوث والدراسات المنشورة:


سـ ــامي صـ ــالح عبـ ــد المالـ ــك البياضـ ــي ،درب الحـ ــاج المصـ ــري هم ـ ـزة وصـ ــل غـ ــرب العـ ــالم
اإلسالمي بالحرمين الشريفين (دراسة تاريخية -اثارية)،بحث مقدم إلى الندوة الكبرى المقامـة
بمناســبة اختيــار مكــة عاصــمة الثقافــة اإلســالمية لعــام 1426هـ ـ ،المحــور التاســع الــرحالت

وأثرها في العالم اإلسالمي ،مكة المكرمة ،مطابع جامعة ام القرى1426 ،هـ2005 /م.


ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،المــوروث التــاريخي فــي خدمــة االكتشــافات اآلثاريــة :الواقــع والمــأمول طريــق البريــد



ســليمان عبــد الغنــي مــالكي ،طــرق حجــاج الشــام ومصــر منــذ الفــتح اإلســالمي الــى منتصــف



محم ــد محم ــد الته ــامي ،اإلص ــالحات المملوكي ــة ف ــي األ ارض ــي الحجازي ــة ،ال ــدارة (مجل ــة)،



نهى عبد الحافظ عبد العزيز ،األهمية التاريخية لميناء عيذاب االثري.

والحــاج المصــري فــي ســيناء أنموذج ـاً ثمانيــة عشــر عام ـاً مــن البحــث والتنقيــب فــي مجاهــل
سيناء.
القرن السابع الهجري ،الدارة (مجلة) ،المملكة العربية السعودية ،س ،1ع.1984 ،1
المملكة العربية السعودية ،العدد االول،س ،11يونيو.1985 ،
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طريق الحج المصري عبر عيذاب من القرن الخامس إلى نهاية القرن الثامن
الهجري

أ .محمد بن نوح بن ثامر العصامي

مستخلص

هدف البحث إلى التعريف بالحجاج المسلمين القادمين من كل حدب وصوب

للوصول لمكة المكرمة بشتى الطرق والوسائل ،وكان من الحجاج القادمين إليها حجاج
المغرب اإلسالمي ،وأفريقية ،واألندلس ،فعبروا الصعاب وتكبدوا المشاق في سبيل
رؤية الكعبة المشرفة ،وكانت الطرق التي تشق أفريقية برغم صعوبة تضاريسها،

ووعورة مسالكها ،وخطورة السير فيها معب اًر للحجاج الذين يخرجون من بالدهم بعد أن

يودعوا أحبتهم وداع غير العائد؛ ألن الرحلة محفوفة بالمخاطر التي تكتنفها من كل

جانب ،فعبر حجاج األندلس ،والمغرب الطرق البحرية للبحر األبيض المتوسط،

والطرق البرية المحاذية له ،ومن ثم تصل هذه القوافل إلى ميناء اإلسكندرية ثم

الفسطاط ومنها إلى جب عميرة مرو اًر بمحطات عديدة حتى تصل إلى القلزم ومنها
يتفرع إلى طريقين :األول :بري واآلخر :بحري ،فالبري يتجه إلى أيلة ويلتقي بطريق

الشام متجهاً إلى الحجاز ويتفرع هذا الطريق إلى طريقين :األول :يسير باتجاه المدينة
المنورة ومنها إلى مكة ،والثاني :يسير بمحاذاة الساحل الشرقي للبحر األحمر دون

المرور بالمدينة متجهاً إلى مكة ،وأما الطريق البحري فيبدأ من السويس على البحر
األحمر حتى ميناء الجار ،ومنها ب اًر إلى المدينة ومنها إلى مكة.

أما الطريق الثاني :فعندما يصل الحجاج إلى الفسطاط يتجهون عبر النيل

إلى أسيوط مرو اًر بمحطات ومراكز على ضفتي النيل حتى قوص ،ثم يتجهون إلى

الصحراء الشرقية ،ومنها إلى عيذاب على الساحل الغربي للبحر األحمر ،وهذا
الطريق فيه طريقان :الطريق األول :من إخميم إلى عيذاب ،والثاني :يسير عبر النيل

إلى أسوان ومنها يخرج عبر الصحراء إلى عيذاب ،ومن ثم يبدأ الجميع في ركوب
البحر األحمر إلى جدة عبر رحلة تنتابها المشاق ،وكان الستخدام الطريق الجنوبي
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المعروف "بطريق عيذاب" أسباب منها؛ الشدة العظمى في زمن المستنصر الفاطمي،
ولوجود الصليبيين في الشام وقطعهم طريق الشام ،وكان طريق الحج طريقاً للتجارة.
كان لهذه الطرق التي تخرج من مصر مراكز ومحطات يستقر فيها الحجاج والتجار

للراحة والتزود ،ومن ثم التحرك نحو محطة أخرى حتى يصلوا إلى عيذاب ،ويتخلل
هذه التوقفات :أعمال تجارية ،وعلمية ،واجتماعية ،وحلقات علم ،وإيجازات علمية.

وكانت تُ َّقدم خدمات للحجاج من قبل الدول التي تحكم مصر ،وقدم المحسنون خدمات
أيضاً وقد كان لصالح الدين األيوبي أثر في ذلك العمل الخيري ،حدث في بعض
السنين أن توقف الحج ألسباب داخلية وخارجية؛ وأبرزها القحط الذي ضرب الحجاز.

ويتعرض الحجاج في هذا الطريق  -وأقصد طريق عيذاب  -إلى مشكالت أمنية
تتعلق بقطاع الطريق مما يتطلب من الدولة أن تجهز حمالت تأديبية ،وحماية على
الطريق بل ومحاولة ترضية مالية ،أو عينية لبعض القبائل المستقرة على الطريق،
مقابل عدم االعتداء والحماية للحجاج والتجار ،وقد قام الصليبيون بالهجوم على

عيذا ب والسيطرة عليها وقتل أعداد غفيرة من الحجاج والتجار وتخريب البالد؛ ألن
التجار والحجاج تركوا طريق الشام خالل الفترة تقريباً من 450هـ666-هـ وضعف
المردود االقتصادي لقطعان النصارى في الشام ،فعندما ترك الحجاج المغاربة،

واألندلسيين ،واألفارقة ،والمصريون طريق الشام ،وسلكوا الطريق الجنوبي عبر عيذاب

شعر الصليبيون أن خطوط التجارة ستمتنع عن الوصول إلى أيلة ،ولذا قاموا بالهجوم
على عيذاب أمالً في إثنا التجار عن سلوك هذا الطريق ،وكان الحجاج قد استعملوا
وسائل التنقل في مصر تحديداً والبحر األحمر ومنهم من يستخدم السفن النهرية في
النيل للوصول إلى أقرب محطة لجهة عيذاب ،ومنهم من يسير على الطريق المحاذية

للنيل على اإلبل ،ومنها إلى عيذاب ،ومن ثم يتجمعون في ركوب الجالب في البحر

األحمر .وكان للحجاج آثار إيجابية سواء أكانت ثقافية ،أو دينية ،أو سياسية ،أو

اقتصادية على مصر عموماً وطريق الحج خصوصاً ،وقد نشأت عالقات اجتماعية
بين الحجاج القادمين والمصريين وحدثت بينهم حاالت مصاهرة نتج عنها امتزاج

للعناصر اإلسالمية ،واستقر أناس من الحجاج في مصر وأفادوا كثي اًر.
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 خدمات-  مشكالت أمنية-  طرق-  رحلة حج-  حجاج المغرب اإلسالمي:مفاتيح
 آثار الحجاج-  وسائل نقل-

Abstract
Muslims Pilgrims Who Come From all over the World
Aimed to Reach Makkah by all Mean. Those Pilgrims Were
Coming From Islamic Occident، Africa، Andalus (Spain) and
they Faced Difficulties to Watch the Holy Kaaba. The Roads in
Africa Which Were the Pilgrims Way Were So Mountainous and
Sharp. They Were Dangerous for the Pilgrims Who leave their
Countries After they Farewell their Relatives and Lovers as if
they Wouldn’t Return. The Journey is Full of dangers from all
Sides. The Pilgrims from Andalus (Spain) and Morocco Crossed
the Mediterranean and its Coasts. Then These Caravans Reach
Alexandria then Pavilion and then to Omaira. Until they Reach
Red Sea Then it Forks in to two Ways One by Land and the
Other by Sea. The Overland Way trends to Elah City. and Meets
Levant Way and then to Hejaz. This Road Forks into two ways.
The First Goes Towards Madinah and then to Makkah. The
Second Goes Past the Eastern Coast of the Red Sea Without
Passing through Madinah and Directly to Makkah.The Sea Way
Begins from Suez on the Red Sea to Jar Port and then by Land to
Madinah and then to Makkah. The Second Road; When Pilgrims
Reach Pavilion، they trend Across the Nile River to Asyut
Passing Many Cities on the Nile Coast Until Qaws. Then They
head to the Eastern Desert. After That، they go to (Aithab) on the
Western Coast of the Red Sea. This Road has two ways: The
First From Ekhmim to Aithab، The Second Goes Across the Nile
to Aswan and then to Aithab Through the Desert. Next، They All
go tothe Red Sea to Jedda in an exhaustingjourney. There Were
Some Reasons For Using The Southern Road (Aithab Road)
Suchas; The Hard Era of Al-Mustanser Al- Fatimiand The
Crusaders in Al-Sham and They Waylaid The Roads and the
Pilgrimageroad was the Trade road. The roads which began from
Egypt Centers and Stations Where Pilgrims and Traders Stopped
There to Rest and got Their Needs. Then They Moved to the
Next Centre or Station until Aithab. During These Stops، There
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Were Trading، Scientific، Social and Discussion Chances. The
Governments in Egypt Used to introduce Aids and in Services to
the Pilgrims. Also Benefactors Introduced Services.
Salahuddinhelped a lot in this Charity. Sometimes the Pilgrimage
Stopped According to Inner and Outer Problems Which Poverty
in Hejaz Was one of These Problems. Pilgrims Faced Security
Problems on this Road (Aithab) and this Required Raiding and
Some Times Giving Money to The TribesSettlingalong The
Road in Order Not to Attack and to Protect the Pilgrims and
Traders. The Crusaders Attacked (Aithab)، Controlled it and
Killed Great Numbers of Destroyed The Countries. Because The
Pilgrims and Traders Quit Sham Road Between (450-699)،The
Income Decreased. When the Moroccan، Spanish، African and
Egyptian Pilgrims Quit This Road and They Took The Southern
Road Across (Aithab). The Crusaders Thought That The Trade
Wouldn’t Reach Ealh City، so They Attacked Aithab Hoping to
Prevent Pilgrims From Taking This Road. Pilgrims Had Used
The Means of Transport Especially in Egypt and The Red Sea.
Some Used The Ships in The Nile to Reach The Nearest Station
to Aithab. Some Rode Camels and Walked The Land on The Nile
Coast and to Aithab. Then They All Gather in The Red Sea.
Pilgrims Affected Positive on Culture، Politics، Religion، and
Economics in Egypt in General and The Pilgrimage Road
Specifically، There Were Social Relation Ship Between Pilgrims
and The Egyptians and Affinity Which Resulted Mixture For
Islamic Elements، Some، Pilgrims Settled in Egypt and They
Benefited alot.

:المقدمة
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين
:وصحابته أجمعين وأتباعه على الحق والحقيقة إلى يوم الدين أما بعد
 وهي أطهر أرض وأشرف،فإن مكة المكرمة بقعة مقدسة للمسلمين أجمعين

 وعندما خرج النبي صلى هللا عليه وسلم مهاج اًر إلى المدينة وقف ينظر لمكة،مكان

 ولوال أن أهلك، وأحب األرض إلى هللا عز وجل، " علمت أنك خير أرض هللا:ويقول
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أخرجوني منك ما خرجت"( ،)1ومن مكة ُبعث خير البشر بالنور المبين داعياً إلى هللا
ومنذ اًر الناس.
وقد عرف المسلمون قاطبة في مشارق األرض ومغاربها فضل هذه البقعة

فضربوا أكباد اإلبل إليها ألداء فريضة الحج التي افترضها هللا عليهم كما أخبر به

النبي صل هللا عليه وسلم في قوله " :إن اإلسالم بني على خمس :شهادة أن ال إله

إال هللا ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصيام رمضان ،وحج البيت " (.)2

وقد عرف المسلمون الطرق المؤدية إلى الديار المقدسة من أماكن سكناهم

وأخذوا في سلوكها ذهاباً وإياباً ،وقد تسببت بعض األحداث على هذه الطرق من
إيقاف رحلة الحج على هذا الطريق أو ذاك.

وتأتي أهمية هذا البحث من كونه يتناول بالدراسة األحداث التي أدت إلى
ترك الطريق الشمالي وسلوك الطريق الجنوبي على الرغم من المصاعب التي

تواجههم ،كما يتناول ذكر المحطات والمدن والقرى والمنازل ،ووسائل نقلهم ،السيما أن
بالد مصر بموقعها الجغرافي فيها مناطق يمكن ركوب نهر النيل ،ومناطق تستخدم
الدواب في النقل ،وكذلك تنوع التنظيمات اإلدارية من خالل تعاقب ثالث دول على
حكم مصر خالل فترة البحث ،وكذا التنظيمات التي سنها أهل عيذاب من ِّ
الب َجاة.

آمل أن يكون هذه البحث مساهمة جادة في إكمال دراسة طرق الحج ،حيث

قام عدد من الباحثين بدارسة طريق الحج الشامي والعراقي واليمني بفروعها المتعددة،

وآمل أن يكون هذا البحث مكمالً لدراسة طرق الحج.

( )1اإلمام أحمد :أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (241هـ) ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقيق:
شعيب األرنؤوط و عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ،ط،1

 1421هـ 2001 /م ،ج ،31ص  ،13حديث رقم .18717

( )2اإلمام مسلم :مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (261هـ) ،المسند الصحيح المختصر بنقل
العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي،

بيروت ،ج ،1ص  ،45حديث رقم .16
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التمهيد وفيه ثالث مباحث:

لقد ارتبطت كافة األقطار واألمصار اإلسالمية بمكة المكرمة والمدينة

المنورة،ألداء فريضة الحج ،والعمرة وزيارة المشاعر واألماكن المقدسة ،وذلك بأربعة
طرق رئيسة :طريق العراق وما إليه من ناحية الشرق ،وطريق الشام ،وطريق اليمن،

وطريق مصر وما إليها من أفريقية جنوباً وغرباً ،وبالد األندلس(.)1
والطرق بطبيعة الحال ،حسب الطبيعة الجغرافية والتضاريسية التي تمر بها ،فمنها:

البرية ،والبحرية ،والنهرية ،وطرق الحج تشتمل على هذه األنواع من الطرق جميعاً،
وإن اختلفت في ذلك من إقليم إلى آخر.

ومنذ فجر اإلسالم نالت الطرق عام ًة وطرق الحج خاص ًة اهتمام الخلفاء
والوالة ،والعلماء واألعيان ،من ذوي الشأن واليسار ،فاعتنوا بها ،والسيما الطرق البرية،

فهي الغالبة في البالد العربية واإلسالمية ،وذلك بإقامة الجسور والقناطر على األودية
واألنهار التي تعترض الطرق ،وبحفر اآلبار لتأمين المياه ،وإقامة مراكز ومحطات

استراحة ،أُْنش فيها منازل ومنشآت ومساجد،إضافة إلى تأمين حراسة مواكب الحج،
بحيث يرافقها فرسان لحمايتها من اللصوص وقطاع الطرق وأحيانا يجرد الحكام
ٍ
حمالت عسكرية لمالحقتهم واإليقاع بهم ،وفي هذا الجانب كثي اًر ما كانت السلطة
الحاكمة تكلف القبائل التي يمر طريق الحج في ديارها بحماية قافلة الحج ،و ُيؤخذ
عليها تعهد بتأمين سالمة الحجاج ،وعدم التعرض لهم بسوء ،وأحياناً كانت السلطة

تدفع مبالغ مالية لزعماء تلك القبائل مقابل ذلك ،وقد يضطر الحجاج لدفع ما يطلبه
َّ
ف
هؤالء الزعماء وقبائلهم مقابل األمان ،وكان لكل قافلة أمير – أمير الحج – ُي َكل ُ
بالقيام بأمورها وتدبير شؤونها ،والمهم في ذلك سالمة الطريق (.)2

) (1الجزيري :عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن محمد (1295هـ) ،الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج
وطريق مكة المكرمة المعظمة ،المطبعة السلفية ،القاهرة1384 ،هـ هـ ،ص  ،447وما بعدها.

) (2آدم متز :الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري ،ترجمة :محمد عبد الهادي أبو ريدة ،لجنة التأليف
والنشر والترجمة ،القاهرة 1360 ،هـ1941 ،م ،ج  ،2ص ،73 - 70الجزيري :الدرر الفرائد المنظمة ،ص 87

 ،89سعيد عبدهللا القحطاني :تجارة الجزيرة العربية خالل القرنين الثالث والرابع للهجرة ،التاسع والعاشرللميالد ،دارة الملك عبدالعزيز ،الرياض1424 ،هـ ،ص .100- 94
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وكذلك نالت الطرق البحرية والنهرية االهتمام الالزم ،ببناء السفن،

والمراكب وإنشاء الفرض(الموان ) وحراسة سفن الحج من القراصنة ،فبعض طرق

الحج كانت مراحلها تشتمل على أنواع الطرق الثالثة ،البرية والبحرية والنهرية ،والسيما
طريق الحج المصري الجنوبي عبر عيذاب.

وطرق الحج كانت – في الوقت نفسه – طرقاً للبريد ،والقوافل التجارية ،التي
كثي اًر ما كانت ترافق قوافل الحج ،مما ساعد على ازدهار هذه الطرق ،حيث نشأت
عليها المحطات والمراكز التجارية ،كما نشأ إلى جانبها قرى ومدن آهلة بالسكان،

ومنها ما كان على شواط البحار واألنهار(.)1

ومن أهمية طرق الحج وأثرها في حياة األمة اإلسالمية ؛ ما كان من آثار

الرحالة والعلماء الذين رافقوا قوافل الحج ،فيما كتبوا عن طرق الحج والبلدان واألماكن
التي تمر بها ،فوصفوها وصفاً حياً في مشاهداتهم ،وتحدثوا بالتفصيل عن أحوالها

وظروفها ،في كتب رحالتهم ،فكان ذلك جانب ًا مهماً في الحركة العلمية ،كما كان

مهم في هجرات األفراد والجماعات بين األمصار اإلسالمية ،ألسباب
لقوافل الحج دور ٌّ
متعددة ،وكان منها هجرات ٍ
كثير من العلماء وطلبة العلم ،الذين كانوا يهاجرون مع
قوافل الحج.

ولكن طرق الحج لم تكن على هذه الصورة أو الحالة من األمان في كل

ال خالف ذلك ،من ضياع األمن وكثرة
العصور والعهود ،فقد شهدت ظروفاً وأحوا ً

المخاطر ،والمصاعب ،وفقدان الماء في المفازات البعيدة ،وانتشار اللصوص وقطاع

الطرق وقراصنة البحار ،بل ظهرت عصابات وجماعات صارت تفرض ضرائب
وإتاوات على السلطات الحاكمة وترغمها على ذلك سنوياً ،وأحياناً تأخذها من الحجاج
مباشرًة ،باإلضافة إلى غالء األسعار ،وجشع أصحاب المراكب البحرية ( ،)2وسوى

ذلك ،ومنذ أن بدأت الخالفة العباسية تضعف في عهودها األخيرة ،تقسمت الدولة
) (1آدم متز :الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري ،ج  ،2ص  ،342أبو زيد شلبي :تاريخ الحضارة
اإلسالمية والفكر اإلسالمي ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط1421 ،1هـ 2000م ،ص  146- 138وما بعدها.
) (2القلقشندي :أحمد بن علي (821هـ) ،صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،د.ت،
ج  ،3ص .386 – 385
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اإلسالمية وأصبحت دويالت وإمارات عديدة ،ودخلت في صراعات وحروب مزقت
األمة اإلسالمية،فكانت تظهر دول وتزول دول ،وت ازمنت تلك الظروف والمتغيرات

السياسية مع هجمات الصليبيين على بالد الشام ،وكان بعد ذلك اجتياح المغول للبالد

اإلسالمية ،أيام المماليك فتصدوا لهم ،وبعد ذلك سيطر العثمانيون على العالم
اإلسالمي ،بما فيه البالد العربية (.)1

كان لتلك األحداث والظروف السياسية تأثير مباشر على طرق الحج فقد

شهدت أحواالً مختلفة بين األمن حين ًا ،والخطر حيناً آخر،تبعاً لألوضاع السياسية
وصراعات الدول والجماعات المختلفة في البالد اإلسالمية ،وتضارب أطماعها

وأهدافها ،وكان الحجاز هدفاً رئيس ًا لها ،لوجود الحرمين الشريفين لما لهما من ٍ
شأن في

حياة المسلمين جميعاً.

والهدف هنا إلقاء الضوء على طريق الحج من مصر إلى الحجاز وخاصة الطريق

الجنوبي عبر عيذاب ،والعوامل المؤثرة فيه،قبل القرن الخامس الهجري.

طر ق
الحج من مصر إلى الحجاز قبل القرن الخامس الهجري:
المبحث األولُ :
ّ
تميزت مصر بموقعها الجغرافي بين قارات العالم القديم ،أفريقية وآسية وأوربا،

بحدودها المعروفة فمن الشرق يحدها البحر األحمر ،ويصلها بالجزيرة العربية ،كما
بر عبر شبه جزيرة سيناء ،وبذلك فهي تتصل بالمشرق
أنها تتصل بها وببالد الشام اً

اإلسالمي عام ًة ،وعبر خليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي ببالد الهند والسند
والصين ،وجنوب شرق آسية ،ويحدها شماالً البحر األبيض المتوسط وعبره تتصل
ببالد الشام ،وأوربا ،والمغرب العربي ومن ثم باألندلس عبر موانئها ،على ساحل

البحر األبيض المتوسط ،وتتصل مصر من جهة الغرب ؛ بشمال وغرب أفريقية،
وتتصل بتلك الجهات بح اًر من ميناء اإلسكندرية إلى موان

المغرب على المحيط

األطلسي ،ومن ثم إلى بالد األندلس ،ذلك ما جعل مصر ترتبط بالحجاز وبكل
األقطار اإلسالمية ،منذ أن فتحها المسلمون على يد عمرو بن العاص سنة (20هـ)

) (1محمد أحمد محمد :تاريخ األيوبيين والمماليك ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1425 ،1هـ 2004م ،ص .242

124

مؤتمر طرق الحج في إفريقيا

الكتاب الخامس

على األرجح( ،)1في عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب  فكانت أهم الواليات
اإلسالمية ،نظ ًار ألهمية موقعها الجغرافي ،فهي همزة الوصل بين قارات العالم القديم
ٍ
بشبكة من
آسية وأفريقية وأوروبا ،وبحكم موقعها الجغرافي ،وتضاريسها ،فهي تتمتع
طرق المواصالت ،البرية والبحرية والنهرية ،تصلها بمختلف البلدان من كل الجهات،

وبطبيعة الحال قامت على هذه الطرق العديد من المدن والموان والمحطات والمراكز

التجارية ،على شواط البحرين األبيض المتوسط واألحمر ،ونهر النيل ،وعلى الطرق
البرية ،وذلك مما أدى إلى ازدهار التجارة في مصر داخلياً وخارجياً ،بل وسيطرتها
على طرق التجارة ما بين الشرق والغرب ،وبخاصة طرق التجارة العالمية ،من آسية
إلى أوروبا ،والسيما في عصر المماليك (.)2

أما طرق الحج من مصر إلى الحجاز فقد بدأت منذ أصبحت مصر والي ًة
إسالمية ،وفي العصور التالية كان هناك طريقان رئيسان لقوافل الحج والتجارة من
مصر وما إليها في أفريقية واألندلس ،إلى الحجاز:

الطريق األول( :)3من داخل مصر،حيث تنطلق القوافل من مدينة
طاط ِِّ( ،)4باتجاه الشرق وأول من ٍ
ـزل على هذا الطريق ُيعرف باسم ُج ُّب ُع َمْي َرة (،)5
الف ْس َ
ُ
) (1البالذري :أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر (297هـ) فتوح البلدان ،دار ومكتبة الهالل ،بيروت،
1988م ،ص .214

) (2محمد أحمد محمد :تاريخ األيوبيين والمماليك ،ص .291

) (3ناصر خسرو :أبو معين الدين ناصر خسرو الحكيم القبادياني المروزي (481هـ) ،سفر نامة ،نقلها إلى
العربية يحيى الخشاب ،دار الكتاب الجديد ،بيروت ،ط1983 ،3م ،ص ،86الجزيري :الدرر الفرائد المنظمة،

ص .451- 449
4
ط ِّ
اط :بضم الفاء وكسرها وتسكين السين ،مدينة في مصر ،وتُعرف أيضاً بمدينة (مصر) اختطها عمرو
الف ْس َ
)( ُ
بن العاص  بعد فتح مصر ،وموقعها بين النيل وجبل المقطم( .ياقوت الحموي:شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت
بن عبد هللا الرومي الحموي (626هـ)،معجم البلدان ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،د .ت ،ج ،6ص

 ،437-434المقريزي :تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر (845هـ) ،المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط

واآلثار،دار الكتب العلمية ،بيروت1418 ،هـ ،ج ،1ص .)28

)ُ (5ج ُّب ُع َم ْي َرة :نسب ًة إلى ُعميرة بن تيم بن جزء التميمي ،يتجمع فيه الحجاج لينطلقوا بعده باتجاه الحجاز،
وتعرف اليوم باسم البركة بمحافظة المنوفية في الشمال الشرقي من القاهرة( .ياقوت الحموي :معجم البلدان ،ج
 ،2ص .)28
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وفي هذا المنـزل يتجمع الحجاج بعد خروجهم من الفسطاط ،وبعده الَق ْرَق َرُة ،و َع َج ْرَوُد،
ومن ثم إلى الُقْل ُزم( ،)1وهي أهم محط ٍة على هذا الطريق ،ومنها يتفرع إلى طريقين:

األول بري ،واآلخر بحري.

1ـ الطريق البري يتجه إلى أَْيَلة( ،)2وهناك يلتقي بطريق الشام إلى الحجاز ،ويتفرع
إلى طريقين:األول :يسير باتجاه المدينة المنورة ومنها إلى مكة المكرمة.

والثاني :يسير بمحاذاة الساحل الشرقي للبحر األحمر ،دون المرور بالمدينة المنورة،

بالج ْحَفة ،و ُع ْسَفان ،إلى بطن َمرٍ  ،ومنه إلى مكة المكرمة.
فيمر ُ
بدءا من خليج السويس ،حتى
2ـ الطريق البحري ،يبدأ من القلزم عبر البحر األحمر ً
()3
بر إلى المدينة المنورة
ميناء الجار  ،على الساحل الشرقي للبحر األحمر ،ومن ثم اً

ومكة المكرمة ،وقد تسلك السفن إلى ميناء جدة ومنه إلى مكة المكرمة.

والطريق الثاني :في الجهة الجنوبية من مصر ،ويبدأ من القاهرة أو الفسطاط عبر

إخميم ،وإلى قوص،
َسُيوط ،مرو اًر ببعض المراكز على ضفتي النيل ،أهمها ْ
النيل فأ ْ
ومنها يبدأ الطريق إلى عيذاب على الساحل الغربي للبحر األحمر.
وهناك طريقان أيضاً ،يتفرعان من النيل إلى عيذاب:

األول :يخرج من إخميم إلى عيذاب.

ُسوان( ،)1ومنها يخرج عبر الصحراء إلى عيذاب،
والثاني :يستمر عبر النيل إلى أ ْ

ويبدأ القطاع البحري من ميناء عيذاب عبر البحر األحمر إلى ميناء جدة.

) (1الُقْل ُزم :مدينة قديمة من أعمال مصر ،عند رأس خليج السويس ،وهي ميناء مهم ،وكان البحر األحمر يحمل
اسمها (بحر الُقْل ُزم)( .ياقوت الحموي :معجم البلدان ،ج ،7ص .)81 – 80
) (2أَْيَلة :عند رأس خليج العقبة مما يلي الشام ،وقيل :هي آخر الحجاز وأول الشام ،ويلتقي فيها حجاج الشام
ومصر ( .المصدر السابق :ج  ،1ص .)233 – 232

) (3الجار :ميناء كان على الشاط

الشرقي للبحر األحمر ،ترفأ إليه السفن من أرض الحبشة ومصر ،ومن

البحرين والصين ،وفي الجار منبر ،وهي قرية كبيرة آهلة بالسكان ،وأهلها تجار ،وفيها قصور كثيرة ،ونصف
الجار في جزيرة من البحر ونصفها في الساحل ،بحذاها جزيرة في البحر وهي ميل في ميل ،ال ُيعبر إليها إال
بالسفن ،وهي مرفأ للحبشة خاصة ُيقال لها قراف ( .ال ُّسَلمي :عزام بن األصبغ (مات في القرن الثاني

الهجري) ،كتاب أسماء جبال تهامة وسكانها ،ص 429 – 428هـ من :نوادر المخطوطات ،تحقيق :عبدالسالم
محمد هارون ،دار الجيل ،ط ،1بيروت1411 ،هـ 1991م ،مج  ،2ص  ،472-419ياقوت الحموي :معجم

البلدان ،ج  ،3ص .)22

126

مؤتمر طرق الحج في إفريقيا

الكتاب الخامس

لقد كان الطريق األول من شمال مصر عبر القلزم وأيلة ،هو طريق الحج

المصري ،منذ أن أصبحت مصر والي ًة إسالمية ،وقد اهتم الخلفاء والوالة – في
مختلف العهود – بسالمة قوافل الحج إلى الحجاز ،فعملوا على توفير ما يلزم ،من
إنشاء محطات ومنشآت يتوفر فيها الماء،كما قام حكام مصر بحفر اآلبار ،وبناء

المساجد ،والمنشآت العمرانية المناسبة إلقامة الحجاج في فترات االستراحة والتزود
بالماء ،وكان ذلك محل اهتمامهم.

على أن الجانب األهم الذي عني به حكام مصر هو آمن الطريق ،فكان من
ٍ
حمالت عسكرية لمالحقة اللصوص وقطاع الطرق ،الذين
إجراءاتهم األمنية تجريد
كانوا يترصدون قوافل الحج ،وكثي اًر ما كانت ترافق قافلة الحج قوة عسكرية لحمايتها،

إضافة إلى دفع مبالغ مالية للقبائل التي يمر بها طريق الحج ،وأحياناً لشخصيات أو

جماعات معينة ،بسبب بعض الظروف واألحوال.

أما الطريق الثاني :في جنوب مصر – طريق عيذاب – فقد كان قبل القرن الخامس

ميناء تجارياً مهماً لمصر على البحر
الهجري طريقاً تجارياً نشطاً ،حيث كانت عيذاب
ً
األحمر ،والسيما بعد أن توطد حكم الفاطميين في مصر(.)2
وقد أخذت قوافل الحج المصري تسلكه ،منذ أواخر القرن الرابع الهجري،

بسبب اضطراب األمن على الطريق الشمالي ،فأخذ شأن القلزم يضمحل ،حتى أن

الحاكم الفاطمي الحاكم بأمر هللا (386هـ 411هـ) أعفى أهل القلزم وأصحاب المراكب

من المكوس والضرائب ،تشجيعاً الرتيادها ،في محاولة الستعادة نشاطها(.)3

وعلى ذلك فإن قوافل الحج – في هذه الفترة – كانت تسلك الطريقين ،حسب

الظروف واألحوال األمنية ،وذلك حتى منتصف القرن الخامس الهجري ،حيث تحولت

1
ُسوان :بضم الهمزة وسكون السين ،مدينة على الضفة الشرقية للنيل في آخر صعيد مصر ،وأول بالد
) ( أْ

النوبةُ ،يذكر أنها كانت محصنة ،ويقابلها وسط النيل جزيرة فيها مياه وأشجار ،كأنها حديقة (.ناصر خسرو:
سفر نامة ،ص  ،117 –116ياقوت الحموي :معجم البلدان ،ج  ،1ص  ،157-156المقريزي :المواعظ
واالعتبار ،ج ،1ص .)365
) (2اليعقوبي :البلدان ،ص .94

) (3المقريزي :المواعظ واالعتبار ،ج  ،1ص .393

127

مؤتمر طرق الحج في إفريقيا

الكتاب الخامس

قوافل الحج ،وقوافل التجارة إلى طريق عيذاب جنوب ًا ،بصورٍة نهائية ،و ُهجر الطريق
الشمالي لمدة قرنين من الزمان( ،)1على ما سيتبين الحقاً.
السياسية قبل القرن الخامس
المبحث الثاني :موقع عيذاب الجغرافي وأحوالها
ّ

الهجري:

ذاب على الساحل الغربي للبحر األحمر،بين ميناء القصير
تقع مدينة َعْي َ
وسواكن ،وهي من أشهر الموانيء على البحر األحمر وتقع قبالة جدة ،وقد اختلف

الباحثون في تحديد موقعها ،فبعضهم يحددها قرب دائرة عرض  ْ22 -21شماالً،
وخط طول  ْ36 – 28شرقاً( ،)2بينما يحددها آخرون – على وجه التقريب – إلى
الجنوب من خرائب (برانس) القديمة ،وهذه " تقع على خط عرض  ْ24أو ْ22.5

قريباً من رأس بيناس الحالية "(.)3

وعلى ذلك فإن موقع عيذاب على ساحل البحر األحمر في الجهة الشرقية

الجنوبية من الصحراء الشرقية بمصر ،فالمنطقة التي خلفها غرباً إلى النيل وإلى
اع واسعة ،وخلق كثيرون
الجنوب والجنوب الغربي منها كلها صحراوية ،و بها مر ٍ

الب َجة ( ،)4وأما ِّ
ُيس َّمو َن ِّ
الب َجة ،سكان هذه المنطقة ،فقد ُع ِّرفوا منذ القدم بهذا االسم،
َ ْ

) (1المقريزي :المواعظ واالعتبار ،ج  ،1ص  ،374ابن إياس :محمد بن أحمد بن إياس الحنفي(ت930هـ)،
بدائع الزهور في وقائع الدهور ،تحقيق :محمد مصطفى ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة1402 ،هـ
1982م ،ج ،1ص .20

) (2سيد عبدالمجيد بكر :المالمح الجغرافية لدروب الحج ،دار تهامة ،ط ،1جدة1401 ،هـ 1981م،ص .159

) (3أحمد دراج :عيذاب من الثغور العربية المندثرة ،مقال بمجلة نهضة أفريقيا ،العدد التاسع والعاشر ،يوليو
وأغسطس1958 ،م ،ص .56 -52

)ِّ (4
الب َجة :قبائل تسكن الصحراء الشرقية جنوبي مصر ،وهم من السكان الضاربين في القدم في هذه المنطقة،
وقد اختلف المؤرخون في نسبتهم فبعضهم نسبهم إلى حام بن نوح ،وآخرون قالوا إنهم صنف من الحبشة ،وقال
آخرون إنهم من بني ف ازرة ،وقيل إنهم هم البقة المدونون على اآلثار المصرية ،ويمكن الترجيح أنهم يرجعون إلى

حام أو إلى كوش بن كنعان(.ابن خرداذبة :أبو القاسم عبيدهللا بن عبدهللا (حوالي 280هـ) المسالك والممالك،دار
إحياء التراث العربي ،ط ،1بيروت1408 ،هـ1988/م ،ص  ،92التجيـبي :القاسم بن يوسف التجيبي السبتي
(730هـ)،مستفاد الرحلة واالغتراب ،تحقيق :عبدالحفيظ منصور،الدار العربية للكتاب ،القاهرة1965 ،م،
ص.)208

128

مؤتمر طرق الحج في إفريقيا

الكتاب الخامس

واختلف المؤرخون في أصولهم ،ولعل أرجح اآلراء أنهم من القبائل الحامية ،وأنهم من

السودان ،وامتزجوا بأعر ٍ
اق أخرى ،عربية ،ومصرية قديمة ،وحبشية ،ونوبية (.)1

و ِّ
الب َجة قبيلة بدائية ،بعيدون عن العمران والحضارة ،والحياة المدنية ،وهم
يعتمدون على تربية المواشي ،والذين كانوا في المنطقة حول عيذاب إلى سواكن كانوا

فت سفنهم بالجالب ،وذلك حين أصبحت عيذاب
ميناء تجارياً
يعملون في البحر ،و ُع ِّر ْ
ً
هاماً ،وكان لعيذاب – من حيث موقعها – أهمية كبيرة في عصري األيوبيين،

والمماليك ،فقد ظل طريق الحج عبرها قرنين من الزمان ،وكان طريقاً للتجارة بين
الشرق والغرب ،والشريان الوحيد بين مصر والحجاز.
حجاج مصر والمغرب وأفريقية واألندلس إلى الطريق
تحول ّ
المبحث الثالث :أسباب ّ
الجنوبي عبر عيذاب:
كان طريق الحج المصري – على نحو ما سبق وصفه – في شمال مصر،

وكان مزده اًر خالل القرون الهجرية األربعة األولى ،وكانت مدينة القلزم بمينائها على
رأس خليج السويس أهم محط ٍة على هذا الطريق ،ولكن شأن هذا الطريق بدأ يضعف
ٍ
ألسباب تعود جميعها إلى
منذ أواخر القرن الرابع الهجري ،بما فيه محطة القلزم ،وذلك

ضعف سلطة الدولة الفاطمية ،عسكرياً واقتصادياً ،فلم يعد بإمكانها تسيير قوات

لحماية قافلة الحج ،لعجزها عن دفع تكاليفها ،فأصبح طريق الحج من شمال مصر
إلى القلزم محفوف ًا بالمخاطر ،مما أدى في النهاية إلى التحول عنه إلى جنوب مصر
عبر عيذاب ،وكان من أبرز األسباب الفعلية المباشرة:

 -1الغارات المتكررة التي أخذ يشنها األعراب على قوافل الحج،سواء في عرض
الطريق أو في بعض المحطات والمراكز حينما تسنح لهم الفرصة ،ومن ذلك ما كان

في عهد الحاكم بأمر هللا (411- 386هـ) حيث قامت جماعة من األعراب بمهاجمة

قافلة الحج داخل مصر ،ونهبت منها كسوة الكعبة ،كما تعرضت قافلة الحج المغربية
لخطر هؤالء األعراب عدة مرات ،كما تسلط األعراب ،على القلزم بالنهب والسلب
والتخريب ،فأخذ يتجنبها الحجاج والتجار ،فلما بدأ شأنها يضعف أعلن الحاكم بأمر
) (1اليعقوبي :أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهيب بن واضح (توفي بعد 292هـ) ،البلدان ،دار الكتب العلمية،
بيروت1422 ،ه ـ ،ج ،1ص .192
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هللا الفاطمي عن إلغاء الضرائب والمكوس التجارية فيها ،لتشجيع الحجاج والتجار

على ارتيادها( ،)1ولكن دون تأمين وسائل الحماية الالزمة ،فكان ذلك من األسباب
الرئيسة لتحوله إلى الجنوب عبر عيذاب(.)2

 -2الوجود الصليـبي في بالد الشام ،وقربه من القلزم وأيلة ،فقد كان يشكل خط ًار كبي ًار
ومباش اًر على أمن طريق الحج المصري ،وكان الصليبيون قد بدؤوا اعتداءهم على
ميناء الفرما سنة (546هـ1150 -م) ،فذلك من أسباب التحول إلى طريق عيذاب،

سيذكر
وظل الخطر الصليـبي قائماً في عهد الدولة األيوبية (564-648هـ) على ما ُ
من اعتداء األمير الصليـبي أرناط ،صاحب حصن الكرك ،ومما تقدم يتبين أن طريق

الحج من مصر إلى الحجاز ،قد تحول من شمال مصر إلى جنوبها عبر ميناء

ٍ
ألسباب عدة ،ولكنها جميعاً تعود إلى سبب واحد هو فقدان األمن ،لضعف
عيذاب،

سلطة الدولة الفاطمية.

الحج عبر عيذاب:
األول :العوامل المؤّثرة في طريق
ّ
الفصل ّ
ظل طريق عيذاب مزده اًر ما يزيد على قرنين من الزمان ،من بضع وخمسين
وأربعمائة ،على اختالف بين المؤرخين (،)3ثم كان التحول إلى الطريق الشمالي ،بعد

أن زالت أسباب التحول عنه في العصر المملوكي ،في عهد السلطان الظاهر

بيبرس(.)4

) (1اإلدريسي :أبو عبدهللا محمد بن محمد بن عبدهللا (560هـ) ،نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق ،مكتبة الثقافة

الدينية ،بورسعيد ،د.ت ،ج ،1ص  ،348ياقوت الحموي :معجم البلدان ،ج  ،4ص  ،388المقريزي :المواعظ
واالعتبار في ذكر الخطط واآلثار ،ج ،1ص .393

) (2سبط ابن الجوزي :يوسف بن عبدهللا654( ،هـ) مرآة الزمان في تاريخ األعيان ،د.ت ،ج ،1ص .369

) (3المقريزي :المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآلثار ،ج  ،1ص  ،374القلقشندي :صبح األعشى ،ج ،3
ص .465

) (4الملك الظاهر بيبرس الصالحي البندقداري ،رابع ملوك الترك في مصر ،كان في جيش المظفر سيف الدين
قطز ،حينما انتصر على المغول في معركة عين جالوت سنة 658هـ 1260/م ،ولما عادوا منتصرين ُقتل قطز

وتولى الظاهر بيبرس الحكم سنة 658هـ واستمرت سلطنته حتى وفاته سنة 676هـ1277 /م (.القلقشندي:

صبح األعشى ،ج ،5ص  ،458ابن تغري بردي:أبو المحاسن جمال الدين يوسف (874هـ) ،النجوم الزاهرة في
ملك مصر والقاهرة ،طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب الوطنية ،و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي ،القاهرة ،د.ت،
ج ،7ص .)94
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إن الفترة التاريخية لطريق عيذاب (موضوع البحث) قد جاءت في إطار تاريخ
ثالث دول تعاقبت على حكم مصر ،الدولة الفاطمية ،والدولة األيوبية ،والدولة

المملوكية ،بمعنى أن طريق عيذاب قد عاصر هذه الدول الثالث ،وفي الوقت نفسه قد
واجهت هذه الدول موجات العدوان الصليـبي على البالد العربية اإلسالمية ،وخاص ًة
بالد الشام ،أيام الفاطميين واأليوبيين ،وموجات المغول أيام المماليك ،ذلك باإلضافة
إلى جماعات ودول أو قوى عربية إسالمية في المنطقة ،وأشير هنا إلى األشراف من

أمراء مكة المكرمة والمدينة ،وإلى الرسوليين في اليمن(.)1

وهذه الدول والقوى السياسية ،المحلية في المنطقة ،والخارجية العدوانية الطارئة،
ٍ
حاالت من الصراع السياسي والعسكري فيما بين بعضها البعض،
كانت جميعاً في

وجميعها كانت تهدف إلى السيطرة على منطقة الحجاز والبحر األحمر ،ألهميتها
اإلستراتيجية من الناحية العسكرية واالقتصادية ،إضافة إلى أهميتها الدينية لوجود
الحرمين الشريفين في الحجاز.

وخالل مراحل الصراع كان هناك جملة من (العوامل المؤثرة في طريق الحج
عبر عيذاب) ،وهذه العوامل منها اإليجابية ،ومنها السلبية.

والمقصود بالعوامل اإليجابية ما دفع إلى التحول إلى هذا الطريق واستعماله

وساعد على ازدهاره ،والعوامل السلبية خالف ذلك ،أي أن مفهوم اإليجابية والسلبية –

في هذا الفصل – هو بالنسبة لطريق عيذاب ،فليس المقصود به العوامل المؤثرة في
أوضاع المنطقة ،وذلك واضح من العوامل التي تسببت بالتحول إلى هذا الطريق،
فهي عوامل إيجابية في ذلك ،ولكنها في الحقيقة عوامل سلبية في أحوال المنطقة،
فهي أحداث وأعمال تخريبية وعدوانية ،وبالمقابل فإن العوامل التي دعت إلى التحول

عن طريق عيذاب إلى الطريق الشمالي ،هي عوامل إيجابية ،تتمثل بزوال خطر

) (1الرسوليون :نسبة إلى عمر بن علي بن رسول مؤسس الدولة الرسولية في اليمن ،كان نائباً على اليمن ثم

تغلب عليها سنة 626هـ على أرجح األقوال ،حارب األيوبيين للسيطرة على مكة المكرمة ،توفي سنة

647هـ1249/م (.األشرف الرسولي :إسماعيل بن عباس الرسولي (803هـ) طرفة األصحاب في معرفة
األنساب ،تحقيق :ك.و.ستروستين ،دار الكلمة ،صنعاء ،ط1406 ،2هـ1985/م ،ص .)100
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جماعات األعراب ،والخطر الصليـبي ،ولكنها بالنسبة لطريق عيذاب تُعتبر عوامل
سلبية ،من حيث تسببت بتركه ،ثم ُهجرت عيذاب.

وفيما بين التحول إلى طريق عيذاب ،والتحول عنه إلى الطريق الشمالي ،هناك

عوامل عديدة مختلفة ،مؤثرة في ذلك ،منها ما يعود إلى ظروف الصراع فيما بين
ٍ
بشكل عام ،ومنها ما يعود
القوى السياسية والدول في المنطقة ،والمتغيرات السياسية،
إلى طريق عيذاب نفسه ،من حيث طبيعته الجغرافية والتضاريسية ،وظروفه وأحواله
األخرى.
اإليجابية:
المبحث األول :العوامل
ّ

تتمثل العوامل اإليجابية ،والمؤثرة في طريق الحج عبر عيذاب ،بما نتج

عن سياسات الدول التي تعاقبت على حكم مصر ،في فترة التحول إليه ،حيث شهدت
اعات وأحداثاً ومتغير ٍ
هذه الدول صر ٍ
ات سياسية مختلفة ،في شمال مصر إلى طريق

عيذاب جنوب ًا ،وهذه العوامل – بصفة عامة – هي عوامل أمنية ،فقد أصبح هذا

الطريق القديم شمال مصر خطي اًر ،يتعذر أن تسلكه قوافل الحجاج والتجار ،ومن ثم
كل الدول التي تعاقبت على حكم
برزت أهميه طريق عيذاب بين مصر والحجاز ،و ُّ
مصر بعد ذلك أولته االهتمام الالزم ،فكان دائماً في حسابات سياساتها الداخلية
والخارجية ،ألنه المظهر المهم لالهتمام بشؤون الحج ،وشؤون الحرمين ،وصوالً إلى
السيطرة على منطقة الحجاز والبحر األحمر ،لتحقيق أهداف (دينية واقتصادية

وسياسية) ومن ثم زعامة العالم اإلسالمي ،فذلك هدف سعت كل الدول التي حكمت
مصر إلى تحقيقه.
ذلك باإلضافة إلى العوامل اإليجابية المتعلقة بميناء عيذاب نفسه ،الموقع

الجغرافي والتضاريس ،فذلك من عوامل تحول طريق الحج المصري إليه.

األيوبية:
 -1سياسات الدولتين
الفاطمية و ّ
ّ
كل منهما باألخرى تاريخياًّ ،من خالل
تتصل الدولتان الفاطمية واأليوبيةًّ ،

كل من الدولتين ،الفاطمية واأليوبية ،كان لها في
شخصية صالح الدين األيوبي ،و ٌّ
ِّ
ومد سلطانها في العالم
حكمها لمصر – بطبيعة الحال – سياسة لتثبيت أركانها،

اإلسالمي ،لتولي زعامته ،فاقتضى ذلك إظهار االهتمام بشؤون الحج ،والحرمين
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الشريفين ،ومن ثم تحقيق هدف السيطرة على منطقة الحجاز والبحر األحمر ،ومن هنا
كان االهتمام بطريق الحج من مصر إلى الحجاز ،والموضوع هنا حول العوامل

اإليجابية المؤثرة في طريق الحج عبر عيذاب ،في سياسة كلٍ من الدولتين الفاطمية
واأليوبية ،لقد بلغت الدولة الفاطمية أوج قوتها واتساعها ،في عهد المعز لدين هللا،

حيث تم له فتح الشام ومد نفوذه إلى الحجاز ،وبدأت الدولة الفاطمية تضعف في

القرن الخامس الهجري ،منذ سنوات الشدة العظمى في عهد المستنصر باهلل ( -427
487هـ) ،وال نصل إلى منتصف القرن السادس الهجري  /الثاني عشر الميالدي إال

وقد انحسر سلطانها عن الشام أمام الغزو الصليـبي ،وظهور السالجقة ،فقد احتل

الصليبيون معظم سواحل الشام ،وفي عام 492هـ احتلوا بيت المقدس وإزاء هذا
الوضع كتب العاضد إلى نورالدين لينقذ مصر من الصليبيين ،وجعل له ثلث خراج
مصر،فسير نور الدين حمل ًة إلى مصر بقيادة شيركوه ومعه ابن أخيه صالح الدين،
الذي اختير لمنصب الو ازرة خلفاً لعمه( ،)1ظل صالح الدين يدبر أمور مصر بصفته

وزي اًر للحاكم الفاطمي العاضد ،وفي الوقت نفسه هو تابع لنور الدين ملك الشام ،حتى

عام 567هـ حيث خلع العاضد وقطع الخطبة للفاطميين ،وجعلها للعباسيين في عهد

الخليفة العباسي المستضيء بأمر هللا.

أما أحوال طريق الحج المصري في هذا العصر فإن الفاطميين سعوا إلى

ازدهار الطريق ويعود ذلك إلى حالة األمن التي تحققت ،بحماية قوافل الحجاج
ضت فيما بعد إلى
والتجار ،حتى أنهم خصصوا أسطوالً يتكون من خمس سفن ُخ ِّف ْ

ثالث في البحر األحمر ،وبشكل دائم لحماية ميناء عيذاب والسفن القادمة إليه،

وكانت هذه السفن تلتقي سفن تجار الكارم( ،)2بين عيذاب وسواكن ،لحمايتها من

) (1أحمد فؤاد سيد :تاريخ مصر اإلسالمية زمن سالطين بني أيوب648-567 ،هـ ،مكتبة مدبولي ط،1
القاهرة2002 ،م ،ص .77

) (2تجار الكارم :كان أول ظهور لتجار الكارم في العهد الفاطمي ،وهؤالء التجار ينتسبون إلى بالد الكانم في

أفريقية ،وهم مسلمون ال يقبلون غير المسلم في منظومتهم االقتصادية ،وكان محل نشاطهم أغلب بالد البحر
األحمر والهند وشرق أفريقية ،واستمروا لعدة قرون يمارسون التجارة في عملية االستيراد والتصدير من وإلى
البالد الواقعة في محيط البحر األحمر والمحيط الهندي ،فبرز نشاطهم بشكل جعل حكام مصر يهتمون بهذه

الفئة ،وعلى ذلك كان نشاطهم سبب ًا في االهتما م بهم بشكل كبير وذلك ألسباب عديدة منها أنهم ساعدوا الدولة
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القراصنة ،وقد وصف الرحالة والمؤرخون حالة األمان لطريق عيذاب ومينائها ،على
ملقاة بها – أي
نحو ما يصفها المقريزي بقوله ":إن أحمال البهار والقرفة لتوجد
ً
بصحراء عيذاب – والقفول صاعدة وهابطة ،ال يعترض لها أحد إلى أن يأخذها

صاحبها.)1( ...

أما الدولة األيوبية فقد حرص صالح الدين على استقرار وضع مصر،

وذلك هدف أساس ،ومن طبيعة األمور أن يعمل صالح الدين على تحقيقه ،والجانب
اآلخر في ذلك ،هو سياسة صالح الدين الداخلية ،ومن هنا كان موقفه من إمارة

الكنز ،وهي إمارة إسالمية قامت في جنوب مصر ،في ظل الدولة الفاطمية ،وقد
استهدف صالح الدين القضاء عليها خشية تمرد الكنـز عليه ،وال شك أن لذلك تأثي ًار

إيجابياً على طريق الحج عبر عيذاب من أفريقية وجنوب مصر باستق ارره ،وذلك بما
للكنـز من تأثير في البالد بحكم عالقاتهم ،وكذلك اإلصالحات السياسة والدينية

لصالح الدين األيوبي ،وتمثلت باهتمامه بشؤون الحرمين الشريفين ،وبمعاناة الحجاج
من دفع الضرائب وما يالقونه جراء ذلك من عنت وظلم ،فقد كان ُيؤخذ من الحجاج
ضرائب ومكوس ،في ميناء اإلسكندرية ،وفي ميناء عيذاب كان على الحجاج دفع

مبلغ ( 7،5أو  )8دنانير ،وكذلك يترتب على الحجاج مكوس في ميناء جدة ،وفي

مكة المكرمة ،وكان من يعجز عن الدفع في جدة ُيسجن حتى يفوته موسم الحج ،عدا
سوء المعاملة والضغوطات المختلفة ،فقام صالح الدين بإسقاط تلك المكوس
والضرائب عن الحجاج ،وعوض أمير مكة المكرمة عنها،كما خصص أوقافاً للحرمين
الشريفين في مصر والشام ،وكذلك عني صالح الدين بكسوة الكعبة المشرفة ،وال

ننسى أهمية طريق عيذاب في سياسة صالح الدين االقتصادية ،وأيض ًا العامل
في مواجهة بعض التعثرات االقتصادية ،وأن سالطين المماليك شاركوهم في أنواع من التجارة وبخاصة التي

تأتي من الهند ،لذا تبوأ بعض هؤالء التجار مراتب عليا في المجتمع المصري ،فأقرضوا الدولة والسالطين
وبعض من السكان وكأنهم مخازن لألموال ،وهم كذلك في كثير من األوقات ،و ُع ِّرف عن هذه الطائفة دقة
التنظيم بينهم (.عبدالعزيز بن راشد العبيدي :العالقات الخارجية لدولة المماليك األولى في عهد السلطان الناصر
محمد بن قالوون693-741(،هـ1340-1293/م) ،رسالة دكتوراه في التاريخ اإلسالمي1405 ،هـ ،ص.)35

) (1المقريزي :المواعظ واالعتبار ،ج ،1ص .374-373
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اإلستراتيجي لموقع عيذاب ،فقد كانت أهم ثغور مصر على البحر األحمر بعد أن

ُخربت القلزم وتعطل طريقها ،فاستهدف الصليبيون عيذاب ،وخاص ًة أرناط ( Renaud
 )de chatillonصاحب حصن الكرك في شرق األردن ،فقد كان يتحين الفرصة
لإلغارة عليها وتخريبها ،وتعطيل طريق الحج والتجارة عبر مصر ،وظل يحاول ذلك
إلى أن واتته الفرصة عام (578هـ1182 -م) فجهز حملة بحرية أغارت على ميناء

عيذاب.

المملوكية:
 -2التنظيمات
ّ

ويشترى ،وُيطلق على
المماليك لغ ًة :جمع مملوك ،وهو العبد الذي ُيباع ُ
العبيد المملوكين اسم الرقيق،من الرق ،والرق العبودية والملك ،والرقيق ُيطلق على

المفرد والجمع ،من العبيد المملوكين(.)1

وع ِّرف المماليك – بهذا المعنى – في مصر ،وهم من الرقيق األبيض،من
ُ
غير العبيد السود ،وكانوا يجلبون إلى مصر عن طريق التجار من أسواق النخاسة،

وهم من األطفال من أسرى الحروب ،من جنسيات مختلفة ،من العرق األبيض ،لكنهم

أكثر ما كانوا من األتراك ،والشراكسة ،وكان المماليك ُي َربون تربي ًة خاصة ،تقوم على
التأديب ،والتعليم الديني ،والتربية العسكرية والفروسية ،كان آخر سالطين األيوبيين
توران شاه ،قد ُقِّتل على يد المماليك عام (648هـ1250-م) ،بعد معركة المنصورة
ضد قوات الحملة الصليبية السابعة عام 648هـ1250-م ،وذلك لسوء تدبيره وتصرفه
معهم ،فتولت السلطنة زوجة أبيه ( شجرة الدر) ،ثم تزوجت أتابك الجيش  ،عزالدين

أيبك المملوكي ،عام 648هـ( ،)2وأرسل زعماء المماليك إلى الخليفة العباسي يطلبون

) (1ابن منظور :أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (711هـ) ،لسان العرب ،دار صادر ،ط  ،1بيروت،
1401هـ 1990 -م( ،رقق).

) (2عز الدين أيبك التركماني ،تركي األصل والجنس ،انتقل إلى ملك الملوك الصالح نجم الدين أيوب ،فعرف
بين البحرية بأيبك التركماني ،وترقى حتى صار أحد األمراء الصالحية وعمله جاشنكي ار ،وبعد مقتل الملك توران،
صار أيبك أتابك العسكر مع شجرة الدر ،تزوجها في 648 /4/29هـ وخلعت نفسها بعد حكم دام ثمانين يوماً،

وحكم عز الدين الدولة من (648-655هـ1257-1250 /م)( .المقريزي :السلوك ،ج ،1ص.)463
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منه االعتراف بشجرة الدر سلطان ًة على مصر ،فأنكر عليهم ذلك ،إذ إن تولية المرأة
ال يقرها الشرع(.)1
وأما العوامل اإليجابية المؤثرة في طريق الحج المصري عبر عيذاب فإنها

تعود إلى سياسة المماليك الخارجية ،وخاص ًة في الصراع على منطقة الحجاز والبحر
األحمر ،ألهميتها اإلستراتيجية واالقتصادية ،وهذا العامل كان له الدور األساس في
التأثير على سياسة جميع الدول التي قامت في مصر ،إال أن هذا العامل كان
يتمظهر بالعامل الديني ،وعلى ضوء ذلك فإن هناك عدة عوامل لها تأثير إيجابي

على طريق الحج المصري عبر عيذاب ،وأهمها:

العامل األمني؛ والمقصود األخطار التي تسببت بالتحول إلى طريق عيذاب،

وخاصة الخطر الصليـبي في بالد الشام ،كان طريق عيذاب ال يزال الشريان الحيوي

لمصر ،والطريق الوحيد للحج المصري إلى الحجاز ،وقد اهتم سالطين المماليك بأمن
طريق عيذاب ،منذ بداية قيام دولتهم ،نظ ًار ألهميته البالغة ،وكان للعامل االقتصادي

أثر إيجابي كبير من حيث االهتمام بطريق عيذاب ،خاص ًة وأنه أصبح الشريان الوحيد
لمصر ،ورأينا أنه كان طريق ًا للتجارة العالمية من أوربا إلى الهند ،فكان سبباً الزدهار

التجارة المصرية ،بل الزدهار اقتصاد مصر عامة.

ويرتبط العامل االقتصادي بالعامل السياسي ،وكان ذلك واضحاً في سياسة الدولة

المملوكية منذ بداية قيامها ،والسيما في عهد السلطان الظاهر بيبرس ،وكان من أهم
هذه العوامل ،العامل الديني ،وكان له أثر كبير أيضاً في سياسة المماليك ؛ حيث
تطلعوا إلى زعامة العالم اإلسالمي ،باعتبار أن دولتهم هي الراعية لشؤون المسلمين،
وقد أخذت على عاتقها الدفاع عن ديار اإلسالم ،ورأينا أنهم تصدوا لهجمات المغول.

 -3خصائص ميناء عيذاب:

) (1انظر تفصيل ذلك عند (عبدالعزيز بن عبدهللا بن باز1420( :هـ) ،التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في
ميدان عمله ،و ازرة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  -المملكة العربية السعودية ،ط1423 ،1هـ،

ص  ،34سلمان بن فهد العودة :حوار هادي مع محمد الغزالي ،صدر اإلذن بطباعته من الرئاسة العامة
إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،ط1409 ،1هـ ،ص .)56
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من أهم العوامل اإليجابية المؤثرة في طريق الحج المصري عبر عيذاب،
خصائص مينائها الجغرافية ،والتضاريسية ،والديموغرافية.أما من الناحية الجغرافية،

فإن ميناء عيذاب يتميز بموقعه الجغرافي اإلستراتيجي ،فهو بالنسبة لمصر يقع في

الزاوية الشرقية الجنوبية منها ،على الساحل الغربي للبحر األحمر ،ومما يزيد من

أهمية موقع عيذاب كونه بين سواكن جنوباً ،والقصير شماالً ،وإذا كان ميناء القصير
شهد نشاطاً ملحوظاً أحياناً ،فإن ذلك ال يقلل من أهمية عيذاب ،على طريق المالحة

البحرية ،وكذلك بالنسبة للقوافل القادمة من البر المصري.

وأما من الناحية التضاريسية ،فإن ميناء عيذاب يقع في مكان يصلح للمالحة

ومرسى السفن ،وميزته الرئيسة أن مياهه عميقة ،ويخلو من الشعب المرجانية التي
تكثر في البحر األحمر ،وصالحية المرسى شرط أساس لعمل الميناء ،وأما من
الناحية الديموغرافية فإن سكان عيذاب والمنطقة المحيطة بها حتى سواكن ،هم من

قبائل ِّ
الب َجة.

السلبية:
المبحث الثاني :العوامل
ّ

كان انتقال طريق الحج من شمال مصر إلى الجنوب عبر عيذاب ألسباب أمنية

بالدرجة األولى ،ولكن ثمة عوامل سلبية ،أظهرت أن سلوك القوافل لهذا الطريق كان

لظروف اضط اررية( ،)1ومما يؤيد ذلك أنه لما زال الخطر الصليـبي عاود طريق الحج
الشمالي نشاطه عبر القلزم وأيلة.

وتتمثل هذه العوامل السلبية بعدة أمور ،أبرزها تنافس الدول والقوى

السياسية في المنطقة على البحر األحمر ومنافذه ،ثم االعتداءات على الحجاج ،وهي

متنوعة ،منها ما كان من اللصوص وقطاع الطرق ،ومنها ما كان من القوى السياسية

في المنطقة ،من الصليبين ،وأحياناً من أمراء مكة المكرمة ،وُيضاف إلى ذلك طبيعة
ٍ
مشكلة كانت تواجه الحجاج هي ندرة
طريق عيذاب ،عبر صحراء واسعة ،وأكبر

المياه ،وقلة الزاد في كثير من األحيان ،والمشكلة في هذا قلة العمران ،وذلك مما كان
سبباً أيضاً في تشجيع اللصوص َّ
وقطاع الطرق على االعتداء على قوافل الحج ،وذلك
) (1خالد بن عبدالكريم حمود البكر:الرحلة األندلسية إلى الجزيرة العربية من القرن الثاني الهجري إلى القرن

السادس الهجري ،الرياض ،ط1423 ،1هـ ،ص .183
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رغم اهتمام حكام مصر -عبر العصور -بطريق عيذاب ،فال تُنكر عنايتهم به ،ولكن
كان هناك عوامل مختلفة خارج نطاق مسؤوليتهم ،أو فوق طاقة اإلمكانات المتوفرة.
 -1تنافس الدول على المنطقة:

ظلت المنطقة المحيطة بالبحر األحمر – بخاص ٍة الحجاز – لقرون عديدة

ٍ
تنافس بين الدول والقوى السياسية في منطقة الشرق ،وقد تركز الصراع على
محل

البحر األحمر ،ألهمية موقعه اإلستراتيجي ،فمن يستطيع السيطرة على البحر األحمر
عسكرياً يستطيع أن يتحكم بالحجاز بل بالمنطقة برمتها ،فضالً عن ارتباط طريق

الحج به من مصر وما إليها ارتباطاً مصيرياً ،وأما أطراف التنافس والنـزاع على
المنطقة فهم متعددون ،من دول المنطقة ،من حكام مصر والحجاز واليمن وبالد
الشام ،والصليبيين والمغول ،أي أن هذا التنافس كان على المستوى الخارجي،

واإلقليمي ،وأحياناً كان على المستوى المحلي في مصر وفي الحجاز ،وكان الصراع
مع الصليبيين السبب الرئيس المباشر في تحول طريق الحج المصري نحو عيذاب

جنوب مصر ،وأما في مصر فقد كان إلمارة الكنـز – في جنوب مصر – تحكم

بطريق الحج حيث يمر بنطاق إمارتهم ،وكانوا قد أعلنوا استقالل إمارتهم منذ أيام
الشدة في عهد المستنصر الفاطمي ،مستغلين ضعف الدولة الفاطمية ،ولما قامت
الدولة األيوبية ،وغير صالح الدين نظام اإلقطاع،أبدوا رد ٍ
فعل تجاهه ،إذ سلبهم كل

امتيازاتهم ،بل قاموا بثورٍة ضده( ،)1ومن أحداث النـزاع الداخلي في مصر ،في العصر

المملوكي ؛ تمرد ِّ
الب َجة بزعامة الحدربي على سلطة الدولة ،مما تسبب بتعطيل طريق
الحج عبر عيذاب ،وذلك في سنة (726هـ) ،فسير المماليك حملة عسكرية إلى
عيذاب فوقعت في ٍ
حرب معهم ،وتعذر الحج المصري عبر عيذاب في تلك السنة(.)2

وأما في الحجاز فكانت اإلمارة لألشراف من األسرة الحسنية ،فكانوا يتولون

شؤون الحرمين والحج ،وكان األمراء األشراف في المدينة من الفرع الحسيني ،وكان
ذلك على تعاقب الدول التي بسطت سيطرتها على الحجاز ،وفي سنة (617هـ/

) (1عطية القوصي :تاريخ دولة الكنز اإلسالمية،دار المعارف المصرية ،ط ،2د.ت ،.ص .75

) (2ابن بطوطة :الرحلة ،ص .52
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1220م) توفي قتادة ،وبدأ النـزاع بين ولديه الحسن وراجح ( ،)1وكان الرسوليون في
اليمن قد أخذ شأنهم يتعاظم ،وخاصة بعد وفاة الملك المسعود بن الكامل األيوبي سنة

(626هـ) ( ،)2فدخلوا طرفاً في النـزاع حول إمارة مكة المكرمة ووالية شؤون الحرمين
الشريفين ،فكانوا هم واأليوبيون الطرفين اإلقليميين األقوى في النـزاع الدائر في مكة
المكرمة ،وفي ظل هذا النـزاع على المستوى اإلقليمي كان النـزاع المحلي قائماً بين

األمراء األشراف والسيما أمراء مكة المكرمة ،فكان بعضهم يوالي هذا الطرف وبعضهم

يوالي ذاك "،وكانت القوة وحدها هي التي تشد الحسنيين والحسينيين بمكة المكرمة
والمدينة إلى الرسوليين أو األيوبيين ،أو المماليك فيما بعد "(.)3

والخالصة أن تنافس الدول على منطقة الحجاز والبحر األحمر كان له تأثيرات
سلبية ،تتلخص في اآلتي:
 -1النـزاعات واألحداث الداخلية في مصر ،بين األيوبيين وإمارة الكنـز ،وبين المماليك
و ِّ
الب َجة في منطقة عيذاب ،وذلك مما كان له أثر سلبي على طريق الحج المصري
عبر عيذاب.

 -2االعتداء الخارجي ،وتحديدًا اعتداء الصليبيين المباشر على عيذاب ،وكان بهدف

تعطيل طريق الحج ،واالعتداء على المقدسات اإلسالمية في الحجاز ،وكان من ذلك
ٍ
بحملة
محاوالت أرناط الصليـبي صاحب حصن الكرك ،واعتداؤه المباشر على عيذاب
عبر البحر األحمر ،ومحاولته الوصول إلى المدينة المنورة.

 -3ومن الخطر المباشر على طريق عيذاب ؛ اعتداء أمير مكة المكرمة على عيذاب
أواخر العصر الفاطمي.

 -4وهناك النـزاع الدائم على الحجاز ،بهدف تولي شؤون الحرمين الشريفين ،وأمور

الحج ،ألهداف دينية واقتصادية وسياسية ،وكان النـزاع بين مختلف القوى والدول

) (1راجح بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبدالكريم الحسني ،تولى إمارة مكة المكرمة أكثر من مرة ،وكان
بينه وبين أخية حسن نزاع عليها ،توفي 654هـ1256/م ( .الفاسي :العقد الثمين ،ج ،4ص .)78

) (2ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ،ج 6و ص  ،272الخزرجي :علي بن حسن (732هـ) ،العقود اللؤلؤية في
تاريخ الدولة الرسولية ،مطبعة الهالل بالفجالة بمصر1329 ،هـ 1911م ،ج  ،1ص .44-41

) (3علي السليمان :العالقات الحجازية المصرية ،ص .12
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اإلقليمية والمحلية ،من حكام مصر ،والرسوليين في اليمن ،وأشراف الحجاز ،فكان
لهذا النـزاع أثر سلبي على الحج بشكل عام ،بما في ذلك طريق الحج عبر عيذاب.

 -5ومن العوامل المؤثرة سلباً على طريق الحج عبر عيذاب ؛ تعرض الحجاج لخطر

اللصوص ،باإلضافة إلى الصعوبات والمخاطر الطبيعية.

ونظ اًر لما سبق فإن الطريق الشمالي عبر القلزم وأيلة ،كان هو األفضل،

بدليل أنه لما زال الخطر الصليـبي عن بالد الشام ،ووحد المماليك الشام ومصر أعادوا
بر إلى
قوافل الحج إليه ،وكان ذلك عندما حج الظاهر بيبرس فأخرج قافلة الحج اً
الحجاز عبر الطريق السابق عبر سيناء.

الحجاج:
 -2االعتداءات على
ّ

كانت االعتداءات على الحجاج في مقدمة العوامل المؤثرة سلباً على طريق الحج
المصري عبر عيذاب ،وتتنوع هذه االعتداءات على الحجاج ،من سوء المعاملة،
والتعسف بحق الحجاج في فرض الضرائب والمكوس الجائرة ،باإلضافة إلى االعتداء
على أرواحهم ونهب وسلب أموالهم وأمتعتهم ،وسوى ذلك .وفيما يلي أبرز وقائع

االعتداءات على الحجاج:

أما الضرائب فكانت تفرض على الحجاج ،بدون مقابل ،فليس ثمة وجه

ٍ
حق لها ،وذلك في موان

اإلسكندرية ،وعيذاب وجدة باإلضافة إلى مكة المكرمة،

وأكثر ما كان يعاني من ذلك حجاج المغرب واألندلس.

أما في ميناء اإلسكندرية فكان القائمون على أمر الميناء يأخذون من

الحجاج زكاة كل ما معهم ،دون تبصر ،ودون تقيد بشروط استحقاقها ،ومنها الحول
والنصاب ،وكانوا يفتشون الحجاج ،ثم يستحلفونهم إذا كان عندهم غير ما وجدوه
عندهم ،وذلك كان في العصر الفاطمي وأول الدولة األيوبية ،إال أنه ال علم لصالح

الدين األيوبي بهذه اإلجراءات التعسفية" ،ولو علم بذلك على ما ُيؤثر عنه من العدل
وإيثار الرفق الزال ذلك "( ،)1ولما علم بذلك فعالً أبطل جميع الضرائب والمكوس على

الحجاج كافة.

) (1ابن جبير :أبو الحسين محمد (614هـ) ،رحلة ابن جبير ،المسماة تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار،
المكتبة العصرية ،ط ،1بيروت1431 ،هـ 2010م ،ص .12
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وكذلك كان الحجاج يالقون في صعيد مصر من التجاوز على كرامتهم

والتعسف بهم مثلما جرى لهم في اإلسكندرية ،وذلك بحجة أخذ الزكاة أيضاً.

وأما في ميناء عيذاب ،فتذكر المصادر أنه منذ العصر الفاطمي كانت تجبى

الزكاة من الحجاج ،ومن عموم المسافرين الضرائب والمكوس ،من سبعة إلى ثمانية
دنانير عن كل فرد ،مع سوء المعاملة التي يالقيها الحجاج من القائمين على أمر

الميناء ،باإلضافة إلى المكوس التي كان أمراء مكة المكرمة األشراف يفرضونها على
الحجاج في ميناء جدة ،ومن ال يدفع من الحجاج مكسه كان ُيسجن حتى يفوته موسم
الحج ،ولذلك نصح ابن جبير بترك هذا الطريق ،وسلوك الطريق من قرطاجنة إلى
جزر البليار

()1

ثم إلى صقلية ،ومنها إلى عكا ثم بغداد فالحجاز.

ومن االعتداء على الحجاج عبر طريق عيذاب ،ما كان من سوء معاملة

ِّ
الب َجة لهم ،في الميناء ،وفي عملية نقلهم في سفن الجالب ،بطريقة تعسفية ،حتى
لكأن الحجاج مجرد أشياء ال قيمة لها ،فضالً عن خطورة تحميل السفن فوق طاقتها
مع ضعفها وعدم صالحيتها للمالحة في البحر األحمر ،مع فحش ارتفاع األجور،

وقد عبروا عن استهانتهم واستهتارهم بالحجاج بمقولتهم المشهورة " علينا باأللواح،

وعلى الحجاج باألرواح "( ،)2واألخطر من ذلك عندما تعبر المراكب البحر األحمر
من جدة ،فتلقي بها الرياح على الساحل األفريقي بعيداً ،فتكون الفرصة للتجار من

أصحاب القوافل ،والبدو ،فيحملون الحجاج على الجمال إلى عيذاب ،باألجور التي

يريدونها ،والخطر أنهم كثي اًر ما يذهبون بهم بعيداً في الصحراء حتى يهلكوا فيغنم
أصحاب الجمال ما معهم " ،وأما الذي يسلم بعد كل هذا فيدخل إلى عيذاب كأنه ُنشر

من كفن "(.)3

) (1البليار :هي عدة جزر تقع أمام الساحل الشرقي ألسبانيا وأهمها ثالث جزر هي :ميورقة ،ومنورقة ،ويابسة،
وتسمى في المصادر العربية بالجزر الشرقية(.ياقوت الحموي :معجم البلدان ،ج ،5ص .)246

) (2المقريزي :المواعظ واالعتبار ،ج ،1ص .375

) (3ابن جبير :الرحلة ،ص  ،37المقريزي :المواعظ واالعتبار ،ج ،1ص  ،375الحميري:محمد بن عبدالمنعم
(900هـ) الروض المعطار في خبر األقطار ،تحقيق :إحسان عباس ،مؤسسة ناصر للثقافة ،بيروت ،ط،2
1980م ،ص .424
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وطريق الحج عبر عيذاب كان مطمعاً للصوص والقراصنة ،فيعتدون على
الحجاج وعلى التجار على ٍ
حد سواء ،فهدفهم السلب والنهب ،بل يأخذون من يستولون
عليهم فيبيعونهم في أسواق الرقيق والنخاسة(.)1

 -3ندرة المياه والطعام:

ندرة المياه والطعام من العوامل الرئيسة التي كان لها تأثير سلبي كبير على

طريق الحج المصري عبر عيذاب ،وتحديداً في المرحلة البرية من النيل إلى عيذاب

أو القصير ،وكانت الصعوبة التي تواجه الحجاج على طريق عيذاب في هذه المرحلة؛

هي ندرة المياه والطعام ،وبخاصة المياه ،فالمسافة طويلة ،والمراكز العمرانية شبه

معدومة أو معدومة ،وأخطر ما يكون في الصيف ،واآلبار الموجودة على الطريق

قليلة ،والمسافات بينها متباعدة ،قد تبلغ مسيرة خمسة أيام وربما أكثر ،وأغلب مياهها
مالحة ،وكذلك ال يوجد ماء في عيذاب نفسها ،سوى ماء المطر ،فإذا احتجبت السماء

يجلب ِّ
الب َجة الماء ،ويبيعونه على الحجاج ،والمسافرين عموماً ،ويبلغ ثمن قربة الماء
درهماً وأحياناً درهمين(.)2
الفصل الثاني :محطات طريق الحج المصري:

ينقسم طريق الحج المصري عبر عيذاب إلى ثالثة قطاعات ،حسب الطبيعة

الجغرافية والتضاريسية لألماكن التي يمر بها من ميناء الفسطاط على الضفة الشرقية

للنيل جنوب القاهرة ؛ إلى ميناء جدة على الساحل الشرقي للبحر األحمر وهذه
القطاعات هي:

بدءا من الفسطاط إلى بعض المواضع على
 -1القطاع النهري عبر النيلً ،
الضفة الشرقية لنهر النيل.

 -2القطاع البري ،ويبدأ من بعض المواقع على الضفة الشرقية لنهر النيل إلى
ميناء عيذاب على الساحل الغربي للبحر األحمر ،وأحياناً إلى ميناء القصير
ٍ
مسافة قريبة شمال ميناء عيذاب.
على

) (1عطية القوصي :تجارة مصر ،ص .12-10

) (2ناصر خسرو :سفر نامة ،ص .119 -117
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 -3القطاع البحري ،ويبدأ من ميناء عيذاب عبر البحر األحمر إلى ميناء جدة
على شاطئه الشرقي.

وقد سلك هذا الطريق عدد من الرحالة ،بقصد الحج من أشهرهم:
-1

ناصر خسرو ،وقد حج سنة (442هـ 1050 /م).

-3

القاسم بن يوسف التجيـبي ،وحج سنة (696هـ 1296 /م).

-2

ابن جبير ،وحج سنة (579هـ 1183 /م).

وكان ابن بطوطة قد أراد الحج سنة ( 727هـ 1326 /م) ولكنه رجع من

عيذاب ألسباب أمنية ،إذ لم يجد مركباً يحمله إلى جدة ،وكل من هؤالء الرحالة قد
عاصر طريق عيذاب في مرحلة من مراحله.

المبحث األول :المحطاّت عبر نهر النيل:

بدءا من
أول ما يبدأ طريق عيذاب بالقطاع النهري ،أي عبر النيلً ،
الفسطاط إلى مواضع على الضفة الشرقية منه ،وأهمها :إخميم وقنا وقوص وأسوان
وهذه المدن محطات على الطريق ،ويتفرع من ٍ
كل منها طريق بري عبر الصحراء

الشرقية إلى عيذاب ،وفي بعض األحيان إلى ميناء القصير قريباً من عيذاب شماالً،
والسيما بعدما تضاءلت أهمية عيذاب(.)1

وأما محطات مراكب الحجيج فهي كثيرة على ضفتي النيل ،وأهمها:
َّ
محط ٍة بعد الفسطاط على طريق عيذاب ،وتقع على الضفة
َس َكر :وهي أول
أْ
الشرقية لنهر النيل.
ِ
المْنيا :تقع هذه المدينة على الضفة الغربية لنهر النيل.
المْقل َة :يقع على الطريق بعد المنية ،وِّذ ْك ُرُه هنا لكونه من أبرز معالم طريق
جبل ُ
الحج عبر النيل ،وتصله مراكب الحجاج بعد بدء مسيرها من مدينة مصر بحدود

تسعة أيام ،ويقع على الضفة الشرقية للنيل ،وهو في منتصف المسافة بين مصر
وقوص ومقدارها ثالثة عشر بريداً( ،)2ومنه مثلها إلى قوص(.)1

) (1علي السليمان :العالقات الحجازية المصرية زمن سالطين المماليك ،ص .62
) (2البريد :فرسخان ،والفرسخ :ثالثة أميال ( ابن منظور :لسان العرب ،ج  ،3ص ( ،86برد)).

143

مؤتمر طرق الحج في إفريقيا

الكتاب الخامس

َمْنَفُلوط :وهي بلدة في صعيد مصر على مقربة من الضفة الغربية للنيل ،ويؤمها

التجار ،وفيها أسواق ،وذلك مما جعلها محطة لمراكب الحجاج في الطريق(.)2

َسُيوط :من أهم مدن الصعيد في مصر ،مدينة غربي النيل على بعد ثالثة أميال
أْ
منه وهي من أهم محطات الحجاج (.)3
ِإ ْخ ِميم :تقع إخميم على الضفة الشرقية لنهر النيل ،وهي من أهم محطات

الحجاج ،مدينة قديمة كثيرة العمران وفيها معالم حضارية قديمة ،ومرافقها وافرة ،وفيها

مصانع للجلود اإلخميمية( ،)4ويتفرع من إخميم طريق بري عبر الصحراء الشرقية

بمصر إلى عيذاب.
ِقَنا :مدينة بالصعيد لطيفة بينها وبين قوص يوم واحد ،وِّقنا تقع على ضفة النيل
الشرقية وهي مدينة حسنة فيها أسواق ومرافق ،والمسافة بينها وبين قوص بريد واحد.

َق ْفط :مدينة بشرقي النيل ذكر ابن جبير أنها على بعد ثالثة أميال منه ،وذكر

ياقوت الحموي أنها على بعد ميل ،ويبدو أنها على ثالثة أميال ألن ابن جبير قد سلك
طريقها( ،)5وعلى أية حال هي مدينة جميلة حولها بساتين ومزارع كثيرة.

ُقوص :تقع قوص على الضفة الشرقية لنهر النيل وهي بعد قفط بميل واحد،

مدينة كبيرة وهي قصبة صعيد مصر ويصلها الحاج بعد مسير اثني عشر يوماً من

الفسطاط ،وهي أهم محطة على طريق الحاج( ،)6عامرة وواسعة يفد إليها التجار من
) (1ابن جبير :الرحلة ،ص  .27وذكر سيد عبدالمجيد بكر هذا الموضع باسم (مرسى جبل المقال) وأن به
مرسى وأسواقها عامرة (.المالمح الجغرافية لدروب الحج ،ص  ،150ذلك عن ابن جبير ،ولكن لم أجد أن ابن
جبير يذكر أن به أسواقاً).

) (2ابن جبير :الرحلة ،ص  ،28ياقوت الحموي :معجم البلدان ،ج  ،8ص( 333منفلوط) ،الحنبلي:
عبدالمؤمن بن عبدالحق بن شمائل القطيعي البغدادي الحنبلي (739هـ) ،مراصد اإلطالع على أسماء األمكنة
والبقاع ،دار الجيل ،بيروت ،ط1412 ،1هـ ،ج ،3ص  ،1323ابن بطوطة:الرحلة،ج،1ص .49

) (3ابن جبير :الرحلة ،ص .28

) (4اليعقوبي :البلدان ،ج ،1ص ،170البكري :المسالك والممالك ،ج ،617 ،2القزويني :آثار البالد وأخبار
العباد،،ج ،1ص .139
) (5ابن جبير :الرحلة ،ص .32

) (6كاتب مراكشي ( :توفي في القرن السادس الهجري) ،االستبصار في عجائب األمصار ،دار الشؤون
الثقافية ،بغداد1986 ،م ،ص .85
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بالد الهند والسند والحبشة واليمن ويلتقي فيها حجاج مصر والمغرب وأفريقية ،وفيها

فندق لتجار الكارم وهي آخر محطة على النيل ،وبداية الطريق البري عبر الصحراء

إلى عيذاب( ،)1وهذا أحد الطرق البرية التي تتفرع من النيل إلى عيذاب ،في حين
يستمر الطريق النهري عبر النيل نحو الجنوب إلى أسوان مرو اًر بعدة محطات منها:

صر :وهي مدينة صغيرة حسنة وعامرة تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل،
اَْألُ ْق ُ
وهي مدينة قديمة.
وعلى أية حال كان القطاع النهري  -عبر النيل -أفضل قطاعات طريق عيذاب،

وأكثرها ازدها اًر ،والعامل في ذلك سهولة المالحة عبر النيل ذهاباً وإياباً ،ثم حالة
األمان في مصر وبخاصة طريق الحج عبر النيل ،وتوافر األماكن (المحطات)

لالستراحة ،وتأمين كل ما يحتاجه الحجاج ،فضالً عن الماء أهم متطلبات قوافل
الحجاج والتجار لآلدميين ورواحلهم.

المبحث الثاني :المحطات عبر الصحراء:

القطاع البري من طريق الحج عبر عيذاب يبدأ من النيل إلى عيذاب على

الشاط

الغربي للبحر األحمر ،وهذا القطاع ليس طريقاً واحداً ،بل فيه عدة طرق

تتفرع من مواضع على الضفة الشرقية لنهر النيل باتجاه عيذاب عبر الصحراء
الشرقية بمصر.

ومما ينبغي ذكره  -بداية  -أن هناك تبايناً في وصف الرحالة للمحطات
الواقعة على هذه الطرق ومعالمها ،والسبب في ذلك تباعد الفترات الزمنية التاريخية
بين رحالتهم ،وما ط أر عليها من تغيرات وتطورات عبر الزمن.

والهدف هنا بيان هذه الطرق والمحطات الواقعة عليها في هذا القطاع وأهمها

طريقان(:)2

األول يتفرع من أسوان ،والثاني؛ يتفرع من قوص ،وثمة طرق أخرى ،كما سيأتي.
أما طريق أسوان  -عيذاب فإنه يتفرع من مدينة أسوان ،وهي آخر مدن الصعيد

جنوب ًا ،على الضفة الشرقية لنهر النيل ،وأول من وصفه من الرحالة ناصر خسرو
) (1ابن جبير :الرحلة ،ص  ،32ياقوت الحموي :معجم البلدان ،ج ،7ص .101
) (2روعي في تناولهما الناحية التاريخية.
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سنة 442هـ 1050 /م في رحلته إلى الحج ،وذلك في بدايات تحول طريق الحج
المصري من الطريق الشمالي عبر القلزم  -أيلة إلى جنوب مصر عبر عيذاب.

ويبدأ هذا الطريق من (أسوان)عبر الصحراء الشرقية بمصر إلى عيذاب ،حيث

تسير قافلة الحج من أسوان فتتجه جنوباً مسافة ثمانية فراسخ فتصل إلى:
ضيقة :وهذا الموضع على طريق الحج البري ،وقد حفر فيه بئر يخرج منه ماء
كثير ،ولكنه ليس عذباً "( ،)1فهذا الموضع أول محطة على طريق الحاج لوجود الماء
ولالستراحة.

الحوض :وهو جبل يوجد فيه عينا ماء عذب ،يتزود منه الحجاج ويسقون اإلبل،

و َّ
الضْيقة والحوض كمحطتين رئيستين على طريق أسوان -عيذاب ،أما طريق قوص
 عيذاب ،فإنه يتفرع من مدينة قوص فهي آخر محطة على الطريق النهريابتداء
ً
من الفسطاط وبداية الطريق البري عبر الصحراء إلى عيذاب.

األحساء :وهذا الموضع تنـزله قوافل الحج ،وهو في أرض سهلية من السهول
الساحلية المحاذية لشاط البحر األحمر الذي يعرف باسم بحر القلزم ،وفي هذا
الموضع ماء يحفر عليه قدر ٍ
قامة تقريب ًا ولكن بذلك خطورة ،فقد ينهار الرمل على

الذي يحفر ،فاألرض بطبيعتها رملية رخوة ،وماؤها مالح(.)2

طريق قنا -عيذاب :وهو طريق يتفرع من النيل دون قنا ،وهي قرية على الضفة

الشرقية للنيل  -كما سبق  -ويتجه عبر الصحراء إلى عيذاب ،وهو بنفس اتجاه
الطريق السابق (طريق العبدين)وهما يجتمعان مرتين ،مرًة على مقربة من ماء دنقاش
على طريق العبدين ،ومرًة ثانية عند ماء شاغب( ،)3وسبب اجتماعهما في ِّكال
الموضعين وجود الماء.
وطريق إخميم  -عيذاب :وهذا الطريق يتفرع من إخميم ويتجه إلى عيذاب عبر

الصحراء ،وهو بنفس اتجاه الطريقين السابقين.

) (1ناصر خسرو :سفر نامة ،ص .117
) (2التجيـبي :مستفاد الرحلة واالغتراب ،ص .204

) (3ابن جبير :الرحلة ،ص .34
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البري :الفسطاط  -عيذاب :يبدأ هذا الطريق من الفسطاط ب ًار ،فتسير فيه
الطريق ّ
قوافل الحج  -وكذلك قوافل التجارة  -نحو الجنوب بمحاذاة الضفة الشرقية لنهر النيل
مرو اًر بعدد من المدن في الصعيد ،أهمها :إخميم ،قنا ،قفط ،قوص ،أسوان ،ومنها إلى

عيذاب(.)1

وتتفرع من هذا الطريق قبل أسوان الطرق المذكورة آنفاً من دون قنا ومن إخميم،

ومن قوص ،وذلك حسب ظروف المسافرين من الحجاج والتجار وغيرهم.

وهذا الطريق  -كما سلكه ابن بطوطة برحلته للحج  -يبدأ من مصر بعبور النيل
إلى البر على الضفة الغربية ،فيبدأ ب اًر في الصعيد نحو الجنوب.

بدءا من الفسطاط أو مصر كان على
على ضوء ما تقدم ،يتبين أن طريق عيذاب ً
الشكل التالي:

 -1القطاع النهري :من الفسطاط أو مصر إلى أسوان في جنوب الصعيد بمصر.
 -2يتفرع من هذا القطاع طرق برية إلى عيذاب:

 -من دون قنا ،ومن إخميم ،ومن قوص ،ومن أسوان.

 -3القطاع البري :من الفسطاط أو إلى عيذاب ،وهناك طريقان :بمحاذاة النيل:

 -طريق بري بمحاذاة الضفة الغربية للنيل إلى أدفو ومنها عبر النيل إلى العطواني،

ومنها إلى عيذاب عبر الصحراء الشرقية بمصر.

 -طريق بري محاذاة الضفة الشرقية للنيل إلى أسوان جنوب الصعيد ،ومنها إلى ميناء

عيذاب.

 -ويتفرع من هذا الطريق البري طرق إلى عيذاب ،من دون قنا ،وإخميم وقوص ،وهي

نفس الطرق المتفرعة من الطريق النهري.

 -4الطريقان البريان بمحاذاة النيلُ ،يقدر أنهما كانا سالكين وعلى قدر من األهمية ال
تقل عن القطاع النهري عبر النيل ،وربما كانا أكثر أهمية ،ألن النيل بطبيعة الحال ال
يمكن سلوكه صعوداً باتجاه الجنوب في كل أيام السنة ،وخاصة في فصل الشتاء ،وفي
فترة األمطار الموسمية في السودان ،حيث يفيض النيل ويصبح من المتعذر صعود
) (1البكر :الرحلة األندلسية ،ص .183
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المراكب فيه إلى الجنوب ،وبهذه الحال ال مناص لقوافل الحجاج والتجار والمسافرين

عموماً من سلوك أحد الطريقين البريين ،شرق النيل وغربه ،وربما كانت هناك فوارق
ٍ
بتأثير من العوامل الطبيعية من فصل إلى آخر ،من
بينهما من حيث األفضلية،
التضاريس واألمطار والفيضانات.

ويظل الطريق البري المتفرع من قوص يتميز بقصر المسافة بينها وبين عيذاب،

ولذلك كانت القوافل تسلكه أكثر من غيره ،وخاص ًة في الصعود من عيذاب إلى
قوص.
الفصل الثالث :التنظيمات اإلدارية في الطريق:
المبحث األول :االستعداد للحج

احتلت مصر مرك اًز قيادياًّ في العالم اإلسالمي ،وذلك للدور الذي اضطلعت
به في شؤون المسلمين ،وأبرز مظاهر هذا الدور االهتمام بشؤون الحج وخدمة
الحرمين الشريفين ،فأصبحت قافلة الحج المصري هي القافلة الرئيسة إلى الديار

عام ًة ،من
المقدسة ألداء فريضة الحج ،وكانت تضم حجاج المغرب اإلسالمي َّ

األندلس وأفريقية ،وجزر البحر األبيض المتوسط وغيرها ،واالستعداد للحج يبدأ بتعيين

أمير الحج ،وإعداد كسوة الكعبة ،وغيرها من الهدايا التي اعتاد الخلفاء والسالطين

المسلمون إهداءها إلى الكعبة ،وإعداد ما يلزم لقافلة الحج من الظهر والزاد ،والعساكر

لحراستها.

الحج في عهد الفاطميين فقد كان ُيعيَّن من قبل الحاكم الفاطمي
أما أمير
َّ
َّ
ٍ
خطي ،يبين فيه واجبات أمير الحج في قيادة القافلة ،وعظم
خطاب
رسمياًّ ،بموجب
ٍ

مهمته ،وكان ُيعلن عن جاهزية قافلة الحج في شهر رمضان ،بنداء سلطاني ،وذلك
َّ
الحجاج ،ويعدون للسفر ألداء الحج ،وبعد أن يجتمع الحجاج ويستكملون
ليتأهَّب
َّ
استعدادهم في القاهرة ،تخرج القافلة إلى بركة الحاج ،أو بركة جب عميرة -كما تسمى

بذلك( ،)1وقد شهدت قافلة الحج فيما بعد العصر الفاطمي تنظيماً أكثر ،والسيما في
عهد الدولة المملوكية فقد كان يتم اإلعداد لتنظيم القافلة ،بتعيين أمير الحج -أمير

) (1علي باشا مبارك :الخطط التوفيقية ،المطبعة الكبرى األميرية1306 ،هـ ،ج ،9ص .16
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القافلة -والقضاة ،والموظفين التابعين ألمير الحج ،وتجهيز المحمل ،وبعد أن يتم
اإلعداد لتجهيز القافلة كان المحمل يدور في القاهرة دورتين في حفل مهيب ،وذلك

حيث يجلس السلطان بالميدان فتُعرض عليه كسوة الكعبة المشرفة ،ثم ينطلق المحمل
في القاهرة ،وكانت الشوارع والطرقات التي يمر بها تزدهي بمظاهر الزينة واالحتفال

البهيج ،وكان يتقدم المحمل األفيال والطبول والمزامير ،والالعبون بالرماح ،وكان يتقدم
الموكب أمير الحج والقضاة األربعة ،واألعيان من الحجاج( ،)1ومن االستعداد للحج،

مجهزة بالسالح والخيول لحراسة القافلة ،من حيث مسيرها إلى
إعداد حامية عسكرية َّ
الديار المقدسة إلى أن تعود بسالم.

وبذلك َّ
فإن قافلة الحج المصري ال تقتصر على حجاج مصر فحسب ،بل

كانت تضم حجاج المغرب اإلسالمي كله ،وحجاج العديد من بلدان المشرق

اإلسالمي ،فقد كانت هي قافلة الحج الرئيسة ،وذلك بحكم الموقع ،والظروف واألحوال
األمنية في المنطقة ،إضافة إلى تنظيم القافلة وحراستها ،وتوفير األشياء األساسية،

وفي مقدمتها المياه ومحطات االستراحة على طول الطريق.
المبحث الثاني :إمارة القوافل ،وحراستها:
إمارة قوافل الحج ،هي أن َّ
يتولى أمر الحج بالناس شخص ُيعيَّن أمي اًر من قبل
ولي األمر ،الحاكم أو السلطان ،ذلك في حال عدم خروج ولي األمر بنفسه للحج
بالناس ،وذلك إتباع ًا للسنة ،والمقصد من إمارة الحج؛ تيسير أمور الحجيج بتنظيم

أمورهم في مسيرهم إلى المشاعر المقدسة ،وأداء المناسك ولذلك ُيشترط في أمير الحج
مؤهالً لهذه المهمة ،من حيث القدرة على إدارة أمور الحجاج ،والفقه بأمور
أن يكون َّ
الحج ألداء المناسك على الوجه الصحيح ،وأن ينظم جموع الحجيج ،وأن يرفق بهم،

ويراعي بهم أيسر الطرق ويحسن حراسة القافلة ،وأن يتفقد أحوال الحجاج ،ويتعين
عليه أن يشرف على الحجاج في أداء المناسك ،بل أن يؤمهم في ذلك ،بترتيب أعمال

) (1القلقشندي :صبح األعشى ،ج  ،4ص .59
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الحج وفق األحكام الشرعية ،ولذلك يجب أن يكون عالماً بفقه الحج( ،)1وأال يستعجل
الحجاج بعد أداء مناسكهم ،فيمهلهم لزيارة الحرم النبوي ،وقضاء حوائجهم(.)2

ومما تقدم فإن إلمارة الحج جانبين ،إداري يتمثل بقيادة القافلة وإدارة شؤونها

ورعايتها ،وجانب آخر ديني ،يتمثل بإقامة الحج في أداء المناسك ،ولعظم مهمة إمرة

الحج كان الكثير ممن ُيكلفون بها يعتذر خشية الفشل(.)3
الحجاج في الموانئ المصرية:
المبحث الثالث :استقبال
ّ
تتميز موان

مصر بأهمية مواقعها اإلستراتيجية على البحر األبيض

المتوسط ،أما في مجال الحج؛ فذلك مما زاد من أهمية موان

مصر في العالم

اإلسالمي ،وكذلك على المستوى اإلقليمي والعالمي ،وذلك أن طرق الحج في نطاق

طرق التجارة العالمية ،ولموسم الحج أثر كبير في النشاط التجاري ،باإلضافة إلى

أهمية الحج من الناحية الدينية.

كانت اإلسكندرية نقطة تجمع لقوافل الحجاج القادمة من األندلس والمغرب
ٍ
محاذ للساحل ،واآلخر إلى الجنوب منه في الداخل،
ب اًر ،عبر طريقين :األول ؛
وُيعرف بطريق السكة ،وكانت الرحلة على هذا الطريق شاقة لقلة العمران وندرة الماء،
وكان غالبية الحجاج يسلكون الطريق الساحلي( ،)4ويلتقي الطريقان في اإلسكندرية(،)5
ومنها إلى الفسطاط ،لينتظم حجاج األندلس والمغرب في قافلة الحج المصري.
وال نجد من خالل ما تقدم أي ٍ
هنة أو سلبية بحق الحجاج في الموان

المصرية ،بل على العكس من ذلك ،فقد رأينا مبلغ اهتمام حكام مصر بشؤون
الحجاج ،وخاص ًة بالجانب األمني ،ومع هذا االهتمام إال أننا رأينا بعد فترة من تحول
طريق الحج جنوباً عبر عيذاب أم اًر وقد يكون هذا من بقايا النظام الفاطمي المتبع في
) (1الماوردي :األحكام السلطانية والواليات الدينية ،ص .110

) (2المصدر السابق :ص.110-109

) (3الجزيري :الدرر الفرائد المنظمة ،ص.353

) (4ابن جعفر :قدامة ،الخراج وصناعة الكتابة ،تحقيق :محمد حسين الزبيدي ،دار الرشيد ،بغداد1981 ،م،
ص .121-120

) (5المصدر السابق :ص .123 ،119
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الموان  ،حيث يطالعنا بعض الرحالة بصورة مزرية باستقبال حجاج المغرب واألندلس
في ميناء اإلسكندرية ،في عصر الدولة األيوبية ،وهذه مفارقة كبيرة مع عدالة صالح

الدين األيوبي ،فأول ما يواجهه الحجاج صعود العاملين في الميناء إلى المراكب،
فيسجلون كل ما فيها ،ثم يستدعون الحجاج فرداً فرداً ،ويسجلون أسماءهم وأسماء

بلدانهم والجهات القادمين منها ،وصفاتهم ،والغاية التي جاؤوا من أجلها ،وما لدى كل
و ٍ
كل ذلك إلى ديوان الميناء ،وال
احد منهم من المال والمتاع واألشياء بدقة ،ثم ُيحمل ُّ
يكتفي القائمون على أمر الميناء وعمالهم بذلك ،بل يأخذون بتفتيش الحجاج رجاالً
ونساء ،فيمدون أيديهم إلى أجسادهم ،بال ورع وال حشمة وال حرمة ،وكأن ال رادع لهم
ً
من وازع ديني ،ويزيدون على ذلك باستحالفهم إذا ما كان عندهم غير ما ظهر وُقِّيد
( ،)1واألمر نفسه يتكرر وبنفس الصورة من اإلساءة واإليذاء في الصعيد ،في مدن
أخميم وقوص ومنية ابن الخصيب وغيرها ،ذلك ألخذ زكاة ما يحمله الحجاج من

المال والمتاع ،ولم يكن للسلطان صالح الدين علم بهذه التجاوزات بحق الحجاج فلما
علم بها منعها في الحال.

وأما في ميناء عيذاب فكذلك كان الحجاج في العصر الفاطمي يلقون عنتاً من

القائمين على الميناء الذين لم يراعوا في استقبالهم قواعد األخالق اإلسالمية ،وال حرمة

الغاية التي جاء الحجاج من أجلها (أداء فريضة الحج) ،بل كأن موسم الحج -

بالنسبة لهؤالء  -مورد اقتصادي فحسب ،فأول ما يستقبلون الحجاج بطلب المكس،
حاج سبعة دنانير ونصف أو ثمانية.
ضريبة على كل ٍ

لقد عني حكام مصر بالموان عناي ًة كبيرة ،فوضعوا لها نظاماً دقيقاً لضبط
حركة الدخول إلى البالد والخروج منها ،باإلضافة إلى حركة المرور ،و َّ
تمثل ذلك

بنظام أوراق السفر ،وذلك نظام قد عرفته الدولة اإلسالمية منذ قرونها األولى( ،)2وقد
تطور هذا النظام حتى بلغ ذروة تطوره في العصر المملوكي ،وقد ذكر القلقشندي ،أن

) (1العبدري :أبو عبدهللا محمد بن محمد العبدري الحيحي (737هـ) ،رحلة العبدري المسماة الرحلة المغربية،
تحقيق :محمد الفاسي ،جامعة محمد الخامس ،الرباط1968 ،م ،ص .94-93

) (2الطبري :تاريخ األمم والملوك ،ج ،4ص .36
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نظام أوراق السفر جرى تطبيقه من قبل عصره أيام دولة المماليك ،وأنه كان ُيستخدم

لهذا النظام أوراق خاصة ،كانت تُعرف في عصره بأوراق الطريق(.)1
وورقة الطريق لها نموذج معين ،وهي عبارة ثالث أوصال،كحقول؛ ُيكتب
في القسم األول أعلى الورقة":ورقة طريق على يد فالن بن فالن الفالني " ،أي اسم

الشخص الذي جرى على يده منح الورقة ،والي البلد أو القائم بأمر الميناء ،وفق
تعليمات وشروط ،ويتم ذلك باسم السلطان حيث ُيكتب في القسم الثاني من الورقة ما
يفيد أنها رسم سلطاني ،فيذكر اسم السلطان ،واسم الشخص الممنوح له الورقة،
منحة مالي ٍ
ٍ
ٍ
َّة أو ٍ
مساعدة ما ،والجهة القاصد إليها
ظهر أو زٍاد أو
ومضمون الرسم من
وعودته ،وفق النموذج التالي " :رسم باألمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي

الفالني" ...ثم يذكر " :أن ُي َم َّك َن فالن الفالني  -وتذكر ألقابه  -من التوجه إلى جهة
قصده والعود "(.)2

وورقة الطريق هذه تمنح للمعتبرين من الناس فيظهرونها للحراس والمسؤولين

حيثما يتوجهون أو يقصدون حسب المرسوم لهم ،وأما غيرهم من عامة الناس فإنه
ُيطبع بخاتم أو نحوه على ذراعه ،وذلك ما عاينه ابن بطوطة في دمياط ،حيث يقول":
وإذا دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى الخروج عنها إال بطابع الوالي ،فمن كان من

الناس معتب اًر طبع له في قطعة كاغد  -ورق  -يتظهر به لحراس بابها ،وغيرهم يطبع
على ذراعه فيستظهر به "(.)3

كان نظام أوراق الطريق مطبقاً في العصر المملوكي بدقة ،كما أنها ُدعيت

بـ(البراءة) فكانت تُطلب من عموم المسافرين ،القادمين إلى مصر والمغادرين منها،
اء في البر أو في البحر على نحو ما يذكر ابن بطوطة إجراءات السفر والمرور
سو ً
قطيا ،فقد كانت مرك اًز جمركياً لمصر على حدودها الشرقية ،على الطريق إلى الشام،

فال ُيسمح ألحد بمغادرتها إلى الشام بدون براءة ،وكذلك ال يجاوزها قادم من الشام إال

) (1صبح األعشى ،ج  ،7ص .251

) (2المصدر السابق :ج ،7ص .252-251
) (3الرحلة :ج ،1ص .35
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ببراءة ،بمعنى موافقة من السلطات الرسمية ،والهدف من هذا اإلجراء المحافظة على
أمن البالد من خطر الجواسيس(.)1

وإلى جانب هذا النظام ،كان القائمون على الموان المصرية ينظمون كشوفاً
ِّ
فيسجلون أسماءهم وأسماء بلدانهم والغاية التي جاؤوا من
بأسماء القادمين عبرها،

أجلها ،والجهات القاصدين إليها.

المبحث الرابع :الضرائب والمكوس المفروضة:

الضرائب :جمع ضريبة ،وهي مبلغ من المال نقدًا أو عيناً تُؤخذ على أمور ،أو
أشياء معينة ،والضريبة ما ُيؤديه العبد لسيده من المال المقرر عليه ،ويقول الزبيدي:

المكوس هي الضرائب التي كانت يأخذها العشارون( ،)2والضرائب التي تفرض تساوي

حرم الضريبة ،والمكس ،وأحل الزكاة ،والخراج
بين الغني والفقير( ،)3والدين اإلسالمي َّ
والجزية ،واعتبرها رزقاً للمسلمين.

ومعنى المكس هو البخس لقول هللا تعالىَ ":وَال تَْب َخ ُسوا َّ
اء ُه ْم َوَال تُْف ِّس ُدوا
اس أ ْ
الن َ
َشَي َ
ِّفي ْاأل َْر ِّ
محرم شرعاً ،لقول النبي صلى هللا
ض َب ْع َد ِّإ ْص َال ِّح َها " األعراف آية  ،85وهو َّ
عليه وسلم ":إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت منه "(.)4

) (1ابن بطوطة :الرحلة ،ج ،1ص .53-52

) (2الزبيدي :محمد بن محمد بن عبدالرازق الزبيدي (1205هـ) ،تاج العروس في جواهر القاموس،دار الهداية،
الرياض ،د.ت ،ج،16ص.515

) (3من العلماء من أجاز الضرائب بشروط أربعة أن تكون هناك حاجة حقيقية بالدولة للمال ،وأن توزع أعباء
الضرائب بالعدل بحيث ال يرهق فريق من الرعية لحساب اآلخر ،وأن تصرف في المصالح العامة لألمة ،وأن

يوافق أهل الشورى والرأي في األمة ألن األصل في أموال األفراد الحرمة ،واألصل أيض ًا براءة الذمة من األعباء
والتكاليف ،ويقابل هذا الرأي رأي آخر يقرر تحريم فرض الضرائب ألنه ال حق في المال سوى الزكاة وأن
اإلسالم احترم الملكية وحرم األموال كما حرم الدماء واألعراض(.الزحيلي :وهبة بن مصطفى ،الفقه اإلسالمي
وأدلته ،دار الفكر ،دمشق ،ط ،4د.ت ،ج ،7ص  ،)5002وقد أجاز الشيخ عز الدين عبدالعزيز بن
عبدالسالم(660هـ) للسلطان قطز أنه إذا طرق العدو البالد وجب على العالم كله قتالهم ،وجاز أن يؤخذ من
الرعية ما يستعان به على جهادهم ،بشرط أن ال يبقى في بيت المال شيء(.الذهبي :تاريخ اإلسالم ،ج ،48ص
.)45

) (4اإلمام البخاري :صحيح البخاري ،ج ،5ص  ،360حديث رقم .177
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وقد مارست الدولة الفاطمية المكوس على التجار ،والحجاج والمسافرين العابرين
أراضيها إلى الديار المقدسة ،وقد كان للبجة وزعيمهم في عيذاب ،وما حولها طرائق
في أخذ أموال الحجاج ،إما بالكراء الغالي الثمن ،أو الضرائب التي تفرض عليهم

للمرور ولذلك كان الحدربي يأخذ الثلثين والثلث الباقي يذهب إلى السلطان في مصر،

أيام الدولة الفاطمية(.)1

الفصل الرابع :وسائل النقل عبر الطريق:
المبحث األول:وسائل النقل في النيل:

استخدم أهل مصر نهر النيل في أعمالهم ،فهو الشريان الحيوي للتنقل بين

البلدان الواقعة على ضفافه ،ولنقل التجارة سواء كان للداخل المصري ،أو لخارج
مصر إلى أوروبا ،فسيروا المراكب الكبيرة والصغيرة التي تحمل المنتجات الزراعية(،)2

وارتبطت حياتهم فيه ارتباطاً وثيقاً ،فهو الطريق الرئيس لنقل البضائع ،والمسافرين من

بلد إلى آخر ،بل ونقل التجارة من الموان التي في أعاله إلى الموان في الجنوب أو

العكس( ،)3واشتهرت الفسطاط بوجود دار للصناعة السفن والتي يستخدم فيها
األخشاب المتوفرة لديهم في األحراش والمزارع ،من القصب ،أو جذوع النخيل أو

السعف ،وكذلك األثل والسدر وشجر السنط ،والذي يصنع منه الحصير لبعض
األشرعة للمراكب الصغيرة( ،)4بل واستخدموا القرب المنفوخة بالهواء في بعض

تنقالتهم ،وأهم ما يصنع في هذه الدار سفن الشواني( ،)5ولقد امتازت مصر بموقعها

الجغرافي المميز بين القارات الثالث آسية وأفريقية وأوروبة ،وكانت المالحة البحرية
هي السبيل لربط شعوب هذه القارات ،لذا اتخذت مصر سياسة خاصة لكل جهة ،فكل
بحر من البحار التي تطل عليها مصر له سفنه الخاصة به ،وله الموانيء المناسبة

) (1عطية القوصي :دولة الكنـوز ،ص .118

) (2المقريزي :المواعظ واالعتبار ،ج ،2ص .190

) (3محمد حمدي المناوي:نهر النيل في المكتبة العربية،الدار القومية للطباعة،القاهرة1386 ،هـ 1966/م،ص
.90

) (4حسن صالح شهاب :المراكب العربية تاريخها وأنواعها ،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،د.ت ،ص .25
) (5المقريزي :السلوك ،ج ،1ص  ،437المواعظ واالعتبار ،ج ،2ص .196
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كذلك( ،)1وكان نهر النيل يزخر بالسفن الصاعدة والمنحدرة ،كما عرف نهر النيل
حركة دائبة للسفن المتنوعة في أشكالها ،وأحجامها ،وزخارفها ،وسرعتها ،وجودة
الصناعة المكتسبة من الخبرات القديمة في تصنيع السفن الصغيرة( ،)2وتبعاً لألغراض

التي هيأت ألجلها ،سواء أكانت أعدت للحروب ،أو لحمل البضائع ،أو لنقل
المسافرين ،أو لنـزهة الحكام وكبار رجاالت الدولة( ،)3أو لنـزهة عامة الناس(.)4

ويالحظ أن السفن المستخدمة في نهر النيل تتطور بشكل دائم تلبية لحاجة

عابري هذا الطريق النهري ،في سد االحتياجات االقتصادية ،والزراعية.
ومن أشهر السفن والمراكب التي تصلح للنقل في نهر النيل ما يلي:

الحراقة :أو الح ارريق( ،)5وهي سفينة انتشر صيتها في كثير من بحار العالم لما تتميز
به من قيامها بمهام متعددة.

اعزاري :وهذه السفينة مخصصة لنقل المؤن واألزواد ،وهي من توابع األسطول(،)6
الحربي التي تتنقل بين النيل والبحر األبيض المتوسط(.)7

البركوش :وتعرف أيض ًا بالمركوشي ،وهذه السفينة يستعملها المصريون كسفينة
األعزاري ،ألنها تقدم خدمة لألسطول الحربي ،وذلك بنقل المؤن وتحديداً المياه

الصالحة للشرب ،وهي من المراكب المرنة التي تستطيع الدخول في األحراش أو
األماكن الضيقة التي يصعب على السفن الحربية الدخول إليها(.)8

) (1العبادي وسالم :تاريخ البحرية اإلسالمية ،في مصر والشام ،ص .201

) (2الفريد لوكاس :المواد والصناعات عند قدماء المصريين ،ترجمة زكي اسكندر ،د.ن ،القاهرة1945 ،م،ص
.707

) (3المقريزي :السلوك ،ج ،6ص  ،504ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ،ج ،14ص .86

) (4قاسم عبده قاسم :بعض مظاهر الحياة اليومية في عصر سالطين المماليك ،دار المعرفة ،سوسة ،تونس،
د.ت ،ص.29

) (5درويش النخيلي :السفن اإلسالمية على حروف المعجم ،جامعة اإلسكندرية ،1974 ،ص .32

) (6األسطول :كلمة يونانية ( ،)stolesوتعني مجموعة من السفن ( .الخربوطلي :الحضارة ،ص .)60
) (7ابن مماتي :قوانين الدواوين ،ص .340
) (8سعاد ماهر :البحرية في مصر.123 ،
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الحمائم :من السفن النيلية الصغيرة ،ولصغرها سميت بالحمامة ،وقد استخدمها أهالي
النيل ،وغالباً كانت تسير بجوار السفن الكبيرة لتقديم لها الخدمات الشاطئية(.)1
الشيني :عرفت هذه السفينة بطولها البين ،ولطولها كان الجدافون يتجاوز عددهم

ال ،وبهذه السفن مخازن لحفظ القمح ،وصهاريج لخزن المياه
المئة واألربعين رج ً
العذبة(.)2

شبوق :وهي أشبه ما تكون بالسمك النهري الشبوق ،وهي صغيرة الحجم سريعة
تستطيع الدخول في األحراش واألماكن الضيقة ،وهي بمثابة سفينة لنقل البضائع أو
لتفريغ حمولة سفينة كبيرة بتوزيع البضائع على الموان المجاورة ،ويشبهها سفينة تقدم

نفس الدور وهي خدمة السفن الكبيرة وتعرف أيضاً بالشموط(.)3

الطراد :سفينة صغيرة سريعة ؛ ألن أخشابها رقيقة وصلبة ،تستخدم في نهر النيل
بشكل واسع( ،)4وتختلف مسمياتها بحسب المنطقة على نهر النيل ،فمنهم من يسميها

(الطريدة) ،ومنهم من يقول (تطريدة).

العشاري :ويقال لها العشيري ،وتجمع بعشاريات ،من أكثر السفن شهرًة وتستعمل في
نهر النيل( ،)5ويعمل عليها عشرون جدافاً ،كانت ذات استخدامات متنوعة فهي سفينة
حربية وقت الحروب ،وسفينة نقل للمقاتلين والعتاد والمؤن إلى ضفاف النهر ،أو إلى

الموانيء.

المعادي :وهذه السفينة عرفت في مصر ونهر النيل تحديدًا ،وكانت تتخذ لتعدية
الناس النهر إلى الضفاف المقابلة ،واشتهر استخدامها في عهد دولة المماليك(.)6

) (1المقدسي :أحسن التقاسيم ،ص  ،32درويش النخيلي :السفن اإلسالمية على حروف المعجم ،ص .41

) (2حسين مؤنس :تاريخ المسلمين في البحر األبيض المتوسط واألوضاع االقتصادية واالجتماعية ،الدار
المصرية اللبنانية ،القاهرة ،ط1411 ،1هـ1991/م ،ص .82

) (3المقدسي :أحسن التقاسيم ،ص .32

) (4درويش النخيلي :السفن اإلسالمية على حروف المعجم ،ص .91-89
) (5نفس المرجع السابق :ص .100-95

) (6المقريزي :المواعظ واالعتبار ،ج  ،433 ،2درويش النخيلي :السفن اإلسالمية على حروف المعجم ،ص
.146-143
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الملوحة :وهي من السفن التي تحتكر استخدامها الدولة في مصر سواء كانت الدولة
الفاطمية أو األيوبية ،أو المملوكية ،فكانت تعطى للعمال والقادة الستخدامها ،ثم تعاد
إلى دار الديوان في الدولة( ،)1وتميز بها نهر النيل ،وهي سفينة صغيرة تسير

باألشرعة( ،)2وال يستبعد أن تكون هذه السفن من وسائل نقل الحجاج من شمال مصر
إلى جنوبها.
المبحث الثاني:وسائل النقل في الصحراء:

كانت طرق الحج والمسافرين في الصحراء ،وتحديدًا في وادي العالقي وفي
الطرق البرية المقفرة شديدة ووعرة المسلك وطويلة المسافة ،لذا كانت الوسيلة الرئيسة
في النقل الجمال التي تحمل المسافرين من حجاج ،أو تجار ،وتحمل األحمال
التجارية التي كانت تزدهر بها عيذاب في تلك الفترة ،ألنها أكثر الدواب تحمالً

للظروف المناخية ،حيث تقطع مسافات طويلة وال يمكن ألي دابة أن تتحمل مثل هذه

الظروف(.)3

وهناك جمال تعرف بالجمال البختية ،والتي ُعرفت بهذا االسم نسبة لبلدة بخته(،)4
وهي من أسرع الدواب ،وأصبرها على األحمال ،وقد وصفها الحميري بقوله ":والجمال
البختية ليس يوجد على وجه األرض جمال أحسن منها ،وال أصبر على السير ،وال

أسرع خطى ،وهي بديار مصر معروفة بذلك "(.)5

ومثلما تميزت الجمال في جهات عديدة في مصر ،كان للخيول دور ظاهر في

اتخاذها وسيلة للتنقل ،فقد اعتمد عليها المماليك بشكل كبير في التنقل وكثير من

مناسباتهم( ،)6حتى إن السالطين يقدمون الهدايا السلطانية لضيوف الدولة ،وقد
) (1درويش النخيلي :السفن اإلسالمية على حروف المعجم ،ص .139

) (2ابن مماتي :القوانين والدواوين ،ص .348
) (3ابن جبير :الرحلة ،ص .33

) (4بخته :مدينة من بالد البجة ،في جنوب وادي العالقي ،وقد اشتهرت بعمل أهلها بنقل المسافرين على
جمالهم التي اشتهروا بها (.اإلدريسي :نزهة المشتاق في اختراق األفاق ،ج ،1ص .)47

)(5الحميري :الروض المعطار في خبر األقطار ،ص .84

) (6حياة بنت ناصر الحجي :أنماط من الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية في سلطنة المماليك في القرن
الثامن والتاسع الهجريين ،جامعة الكويت1995 ،م ،ص .211
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استعملت الخيل في البريد ،وقد تميزت بعض الدواب المصرية عن مثيالتها في البالد
العربية ،حتى غدت سلعة تجلب ،حيث يقول االصطخري " :وبمصر بغال وحمير ال
يعرف شيء من بالد اإلسالم أحسن وال أثمن منها "( ،)1ويقول القلقشندي ...":والبغال

النفيسة ،والحمر الفارهة مما ليس له نظير في إقليم من األقاليم ،وال مصر من

األمصار "(.)2

وقد انتشرت في القاهرة تحديداً مهنة تأجير الحمير للرجال ،والنساء على السواء،

وقد وجد جماعة من الناس اتخذوا من تأجير الحمير وسيلة لكسب العيش.
المبحث الثالث :وسائل النقل عبر البحر األحمر:

اشتهر البحر األحمر بتعدد السفن التي تخوض عبابه ،سواء كانت حربية ،أو

تجارية أو سفن مواصالت ،أو سفن إرشاد للسفن التجارية.

وكان البحر األحمر محفوفاً بالمخاطر لما فيه من شعاب بارزة ورياح موسمية،
ال بسبب كثرة الشعاب
لذا كان البحارة ال يسيرون فيه إال نها اًر لشدة الخطورة لي ً

المرجانية في البحر.

ومن أشهر السفن المستخدمة كوسائل نقل في البحر األحمر:

الجالب :كانت شهرة الجلبة( ،)3في البحر األحمر دون غيره من البحار  -برغم من
وجود ذكرها في بعض البحار  -وهذه السفينة مصنوعة من الخشب الهندي الذي

يجلب إلى عيذاب ،وتصنع أيضاً من أخشاب اللبخ أو غيرها مما يتوفر لسكان

الموان  ،ومشدودة إلى بعضها بأمراس  -خيط  -ومدهونة لتقاوم ملوحة المياه
البحرية ،وهي من السفن القوية التي تدوم سنين عديدة ،إال أن بعضاً من ُمالك هذه
السفن ولطمعه يقوم بتحميلها أكثر من طاقتها ،مما يعرض الركاب وممتلكاتهم لخطورة
بالغة تصل في بعض األحيان ،وبخاصة أثناء هبوب الرياح إلى جنوح هذه المراكب

) (1المسالك والممالك ،ص .55

) (2صبح األعشى ،ج ،3ص .346

) (3درويش النخيلي :السفن اإلسالمية على حروف المعجم ،ص .28- 27
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إلى غير وجهتها المخطط لها ،بل إن بعضها ُيفقد في عرض البحر ،لذا نجد
المقريزي يقول ":والذي يسلم كأنه نشر من كفن"(.)1

الشلنديات :ومفردها شلندي( ،)2ومن ثم عدل إلى صندل ،وهذه السفن كبيرة عظيمة
الجرم وتشتهر باتساع جنباتها ،وقد أهتم بها الجيش الفاطمي.

العيكار :أو العكيري ،وهو من أخف المراكب ،وتتميز بالسرعة لكثرة الجدافين
عليها( ،)3وهو خفيف يستطيع مقاومة األمواج التي تضرب البحر والسفر في أوقات
مختلفة ،بل ويستخدم طيلة العام بغض النظر عن اتجاه هبوب الرياح ،وهي من
المراكب التي يعتمد عليها السفار لتوفرها وكثرتها في البحر األحمر(.)4

السنبوقُ :عرف هذا المركب بالصنبوق القنباري( ،)5وهو قارب صغير يكثر في البحر
األحمر ،وتحديداً في ميناء عيذاب.

الط ارد :وهذا المركب أشبه ما يكون بالبرميل ،ويستخدم في الحروب ولنقل الخيول إلى
الضفة األخرى ،أو إلى ميناء مجاور على نفس الضفة.

الزوارق :يستخدم هذا النوع من المراكب الصغيرة في الصيد ،واستخراج اللؤلؤ في
جزر البحر األحمر وهو من المراكب السريعة لخفته وقلة مواد تصنيعه(.)6

الغراب :وهذا النوع من المراكب يستخدم في البحر األحمر ،وهو صغير الحجم وعليه
أشرعة وجدافين ،وهو من األنواع السريعة الذي يستخدم في القتال ،ويحرص على
استخدامه اللصوص في البحر لثقتهم بالنجاة عندما يحاط بهم(.)7

) (1المقريزي :المواعظ واالعتبار ،ج ،1ص.375

) (2درويش النخيلي :السفن اإلسالمية على حروف المعجم ،ص .78

) (3ابن بطوطة :محمد بن عبدهللا بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي (779هـ) ،رحلة ابن بطوطة المسماة
تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار ،المطبعة العصرية ،صيدا لبنان1432،هـ 2011م ج ،2
ص  ،108النخيلي :السفن اإلسالمية على حروف المعجم ،ص .102

) (4ابن ماجد :أحمد بن ماجد بن محمد السعدي906( ،هـ) ،الفوائد في أصول علم البحر والقواعد واألراجيز
والقصائد ،تحقيق :حسن صالح شهاب ،هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة2014 ،م ،ص .313 ،310

) (5درويش النخيلي :السفن اإلسالمية على حروف المعجم ،ص.86 ،70
) (6ابن جبير :الرحلة ،ص .56

) (7المقريزي :السلوك،ج ،5ص  ،108درويش النخيلي :السفن اإلسالمية على حروف المعجم ،ص .104
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الفصل الخامس :اآلثار الحضارية للحجاج عبر طريق عيذاب:
المبحث األول :اآلثار الدينية والثقافية.

تهدف الرحلة التي يقوم بها الحجاج من بالد األندلس والمغرب اإلسالمي،

وأفريقية في المبدأ من أجل أداء فريضة الحج ،ومن ثم االستفادة من الفرصة المتاحة
بلقاء العلماء والتزود بالعلوم الشرعية ،وغيرها من العلوم ،ولذا أصبح هؤالء علماء في

بالدهم فنقلوا الثقافة الدينية الموجودة في الحواضر اإلسالمية ،وبخاصة المدينة
المنورة ،لذا انتشر مذهب اإلمام مالك في تلك البقاع ،استمر الحجاج في رحالتهم،

فأصبحوا يتعرفون على كل جديد في مصر والحجاز ،وبعضهم يجاور في المدينتين

المقدستين ،أو يستقر في مصر للتدريس(.)1

وقد فضل كثير من المغاربة الذين أرادوا الحج البقاء في مصر ،بل واالنتماء
إليها حتى غدت مصر بلدهم الثاني ،لذا نجد في تراجم بعض العلماء من ُينعت

بمصري اإلقامة مغربي النسب ،أو مصري المولد لمن ولد منهم على أرض مصر من
أبوين مغربيين ،وقد أثروا في الحياة الدينية والثقافية في المدن واألرياف المصرية
بشكل خاص.

وكان للدولة الفاطمية وبحسب سياستها الدينية اهتمام بنشر الثقافة المذهبية التي

تتصل بالدعوة اإلسماعيلية ،كالفقه والتفسير ،وكذالك الثقافة العلمية واألدبية.

لقد كان للحجاج أثر في الحياة الدينية والثقافية في مصر ،سواء كانت في العلوم

النقلية الشرعية ،أو العلوم العقلية أو الدنيوية ،فنجد أن الحجاج العلماء عندما يصلون

إلى مصر يتفرغون لتدريس ما لديهم من علوم دينية ،وبخاصة علوم القرآن الكريم،

قراءاته ،وإعرابه وتفسيره ،ومعرفة أحكامه( ،)2فيختلف إليهم الطالب لمعرفة القراءات

التي كانوا يتقنونها ،وكثر طالبهم وأثروا على المجتمع المصري بشكل كبير ،كما فعل

) (1محمود علي مكي :أثر الحج في الثقافة األندلسية ورحلة أبي مروان الباجي ،مجلة الحج والعمرة ،السنة
السابعة والخمسون ،والعدد الخامس ،رحب ،سنة 1423هـ ،سبتمبر  -أكتوبر2002 ،م ،ص.65

) (2ابن بشكوال :أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود (578هـ) ،الصلة في تاريخ أئمة األندلس وعلمائهم
ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم ،مكتبة الخانجي ،ط ،2القاهرة1414 ،هـ 1994 /م ج ،1ص .202
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الفقيه القيرواني الذي ذاع صيته في مصر قاطبة لسعة علمه وكثرة محفوظاته وإتقانه

لعلوم مختلفة(.)1

ولقد تعددت العلوم الشرعية التي ترأس مشاهير علماء المغرب اإلسالمي

تدريسها في مصر أثناء عبورهم لها إلى مكة المكرمة ،حتى أصبحوا منا اًر في سماء
معارضة الفاطميين وقبوالً من فئة الشعب المصري ،الذي التف حول هؤالء العلماء
وفتح لهم مجال التعليم ،وقد كان لهؤالء العلماء نتاجاً شرعياً على اختالف الفروع،

وإجازات أجازوا بها طالبهم( ،)2وكذلك نشر للثقافة بشكل شامل في مجاالت متعددة،

وحينما قامت الدولة األيوبية على يد صالح الدين األيوبي ،أخذ على عاتقه تغيير
وتصحيح عقيدة أهل البالد وتحويلها إلى المذهب السني فأنشأ المدارس العامة ودور

الحديث ،وأخذ في استدعاء العلماء ،والفقهاء من األقطار اإلسالمية ،وأغراهم
بالحضور إلى مصر وأعطاهم الجوائز المجزية ،وسار على نهجه من خلفه في حكم

الدولة من بني أيوب في حكم مصر ،فأصبحت مصر ملتقى العلماء من داخل البالد،

ومن العلماء العابرين إلى الديار المقدسة ،سواء كانوا علماء مشارقة أو مغاربة ،قدموا
ما لديهم من علوم ،والتي كانت أساس ًا تدور حول القرآن الكريم وعلومه ،وكذلك علوم

الحديث واآلداب الدينية ،وأيضاً علوم اللغة العربية والحساب ،وقد تسابق الحكام من
بني أيوب في بناء المدارس ودور العلم المختلفة ،والخانقات واألربطة والزوايا( ،)3وكان

) (1القيرواني :أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حجاج الفاسي القيرواني (430هـ) ،الفقيه الزاهد العالم بالفقه
والحديث والمتقن للقراءات القرآنية ،سكن مصر سنة 399هـ ودرس فيها ،واصطدم كثي اًر مع علماء الفاطميين.
(الدباغ :أبو زيد عبدالرحمن بن محمد األنصاري الدباغ (696هـ) ،معالم اإليمان في معرفة أهل القيروان ،دار
الكتب العلمية ،بيروت1971 ،م ،ج ،2ص .)204-199

) (2البلوي :خالد بن عيسى (بعد 767هـ) ،تاج المفرق في تحلية علماء المشرق ،تحقيق :الحسن السائح ،اللجنة
المشتركة لنشر التراث اإلسالمي بين المملكة المغربية ودولة اإلمارات العربية ،د.ت ،ج ،1ص .25
) (3الخانقات :لفظة فارسية وتعني البيت الذي ينزل فيه الصوفية ،والرباط :هو أصالً بناء مخصص على حدود

الدولة اإلسالمية ،وهو مكان تجتمع فيه الحياة الجهادية والدينية ،ومن ثم اتخذ بعد ذلك مكان يجلس فيه أرباب
الطرائق الصوفية ،والزاوية :هي مسجد صغير أو بناء صغير يجلس فيه شيخ للطريقة الصوفية ،ويختلف إليه
مريدوه وجميع هذه األماكن مسبلة لفعل الخير !(.ابن العجمي :أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل
884هـ)،كنوز الذهب في تاريخ حلب ،دار القلم ،حلب ،ط1417 ،1هـ ،ج ،1ص  ،)384وقد نشطت الطرائق
الصوفية بعد قدوم أبو الحسن علي بن عبدهللا بن عبدالجبار الشاذلي المغربي (656هـ) ،إلى مصر واختالف
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من أقدم المدارس اإلسالمية في مصر جامع عمرو بن العاص في القاهرة ،والذي
حرص سالطين الدولة األيوبية على االهتمام به وتوفير احتياجاته ،وجلب العلماء
ِّ
الكبار إليه ،وكذلك المدرسة الفاضلية.
وإذا عبرنا إلى العهد المملوكي الذي استفاد كثي ًار من الحجاج القادمين إلى مكة

المكرمة عبر طريق عيذاب ،نجد أن حكام الدولة المملوكية ساروا على نهج من
سبقهم في استقطاب العلماء ،وإجازتهم بجوائز قيمة للبقاء في مصر للتدريس
واالستفادة مما لديهم من علوم شرعية ،و ُعني سالطين المماليك وأمراؤهم عناية فائقة
بالناحيتين الدينية والعلمية ،فأظهروا كل إجالل وتعظيم للعلماء ،ونشطوا في تشييد
إرضاء لهم ،وتقرب ًا إلى الشعب ،فكسبوا فئة العامة،
المؤسسات العلمية والدينية،
ً
ويظهر ذلك عندما نجح الظاهر بيبرس (676- 658هـ 1277 - 1260 /م) ،في
اجتذاب أفراد من البيت العباسي إلى القاهرة ،ليجعل من مصر دا اًر للخالفة وحامية
للخليفة ،لذا ارتفعت مكانة سالطينها عن بقية حكام البالد اإلسالمية األخرى،
وأصبحت مصر بعد سقوط الخالفة العباسية في بغداد مقصداً لعلماء ُكثر حملوا معهم

ما استطاعوا أن يحملوه من مؤلفاتهم ،وكذلك قدم إلى مصر علماء من األندلس نتيجة

لما تعرض له المسلمون هناك من هجمات صليبية ،وأيضاً قدم من المغرب علماء
أرادوا االستفادة مما توفره اإلدارة المملوكية ،وكذلك العلماء المغاربة الذين يزورون

مصر لفترات قصيرة وهم في طريق ذهابهم أو إيابهم للحج( ،)1و عندما تأثرت الشام

باالحتالل الصليبي رحلت مجموعة من العلماء ،فنـزلوا مصر وزادت الثقافة الدينية
بمصر بوجود هذا الخليط الناضج من العلماء والذين قصدوها من شتى األقطار

اإلسالمية ،مما ساعد مصر لتكون ملتقى للعلماء ،سواء كانوا مقيمين فيها بشكل دائم،
أو زوا اًر في طريقهم إلى الحج ،وقد كانت مصر حافلة بأماكن العلم ومجالس العلماء،

وحرص سالطين المماليك على بناء المدارس الستقطاب أكبر عدد ممكن من العلماء

الطالب إليه حتى توفي بصحراء عيذاب(.الذهبي :العبر في خبر من غبر ،ج ،3ص ،282تاريخ اإلسالم،
ج ،48ص  ،273المقريزي :السلوك ،ج  ،1ص .)504

) (1العبدري :رحلة العبدري ،ص  ،143-138ابن رشيد :ملء العيبة ،ج ،3ص .13
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الزائرين لمصر ،وقد أسهم هؤالء العلماء في النهضة الدينية ،والثقافية في مصر،
وأثروا تأثي اًر إيجابياً.

وعندما حج السلطان منسا موسى سنة 724هـ ،كان معه أعداد كبيرة من

الحجاج ،وبعد عودته من حجه نـزل في مصر ،وقابل فيها علماء ودعاهم إلى
مملكته ،وابتاع كتباً دينية شرعية ،وكان هدفه من هذه الكتب أن يوفر الكتب الدينية
والثقافة اإلسالمية ألكبر عدد من أهل بالده؛ إلتاحة الفرصة لهم للتعلم من هذه

الكتب ،وشجع عدداً من أبناء بالده لالستقرار في مصر؛ لينهلوا من العلوم الشرعية

()1
المتاحة فيها ،والتي يحتاجها سكان بالده للتفقه في الدين  ،وكانت الدعوة أيضاً

للعلماء ،بحيث شجعهم للسفر إلى بالده إلقراء الناس القرآن الكريم والعلوم الشرعية

األخرى(.)2

ولم يقتصر أثر الحجاج الديني والثقافي على بلدان مصر الرئيسة مثل اإلسكندرية

والقاهرة ،بل امتد إلى البالد الواقعة على طريق الحج الجنوبي إلى عيذاب ،حيث كان

الحجاج يؤثرون على األُجراء الذين يحرسونهم ،وذلك ألنهم يخالطونهم فترة من الوقت
تمتد إلى خمسة عشر يوماً بين المحطات(.)3

وخالصة القول إن اآلثار الدينية والثقافية للحجاج عبر طريق عيذاب سارت

بخطى واسعة طوال العهود الثالثة  -فترة البحث  -نحو االرتقاء بالموروث الديني،

والثقافي لألمة اإلسالمية العربية ،وتميزت بنشاطها الواسع في فنون عديدة ،وكان
للحجاج آثار ظاهرة على طول الطريق ،بل لم تتوقف اآلثار في مصر فحسب،بل
امتدت إلى الحجاز ،وبعض من هؤالء الحجاج استوطن الحجاز ،وبعضهم عاد إلى

مصر.

المبحث الثاني:اآلثار السياسية:

عرف الحجاج مصر من خالل مرورهم بها عبر طريق عيذاب ،وخبروا سياساتها

وتمكن الفاطميون حكام المغرب من استغالل حالة الضعف التي تمر بها مصر من
) (1ابن حجر :الدرر الكامنة ،ج ،2ص .362

) (2العبيدي :العالقات الخارجية لدولة المماليك ،ص .244
) (3ابن جبير :الرحلة ،ص .32

163

مؤتمر طرق الحج في إفريقيا

الكتاب الخامس

الناحية االقتصادية نتيجة للمجاعة التي عصفت بمصر بين سني (351-360هـ)،

أيام حكم اإلخشيديين ،فنشط الفاطميون لبث دعوتهم فيها وتحقيق مطامعهم ،في
المقابل كان أهل مصر متطلعين لقوة تحكمهم ،وتحقق لهم األمن ،والرخاء ،والحماية

من العدو الخارجي ،بل إن بعض أهل الحل والعقد في مصر كاتبوا الحاكم الفاطمي

المعز باهلل كي يأتي لمصر( ،)1الذي عزم على إرسال مواله جوهر الصقلي بجيش

كبير ،فدخل مصر سنة 385هـ دون قتال ،وشرع في أعمال توطيد الحكم للفاطميين
فبنى مدينة القاهرة(.)2

وقد كان للحجاج أثر سياسي ،وذلك عندما أدرك العلماء منهم ما للفاطميين من

أطماع لتغيير دين أهل مصر إلى ما يعتقده الفاطميون ،فتصدى هؤالء العلماء بعدما

بادرهم الفاطميون بأعمال منها إتالف مصنفاتهم ،ومنع العلماء منهم من التدريس،

والتضييق عليهم ،فقام العلماء بإجراءات منها الحوار ،ثم الجدال الذي أوضح بعض
معتقدات الشيعة ،مما أثار عليهم حفيظة بعض السكان ،وعندما لم يجد هذا العمل

نفعاً ،أخذ العلماء وبخاصة منهم من حج ورأى أن وحدة المسلمين معرضة للتقسيم
بوجود هذه الدولة في هذا المكان تحديدًا ،بادر في المقاومة المسلحة ،وبعضهم أخذ
جانب التأليف( ،)3فكان لهم أثر بارز في الحراك السياسي ،أيام الدولة الفاطمية ،حتى

إنها ضعفت بعد أن كثُر العلماء الذين أخذوا يتصدون للفاطميين ودعاتهم ،وبالرغم
من ميل الفاطميين إلى التسامح من الناحية الدينية في أيامهم األخيرة ،إال إن العلماء

واصلوا السير حتى شاركوا في إسقاط الدولة على يد صالح الدين سنة 567هـ ،بل إن
بعض العلم اء القادمين إلى مصر والذين استقروا فيها قد اتهموا الفاطميين بالتحالف
مع النصارى في احتاللهم للشام(.)4

) (1المقريزي :اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاء ،ج ،1ص.96

) (2المقريزي :المواعظ واالعتبار ،ج  ،2ص .205-204
) (3المقريزي :المواعظ واالعتبار،ج ،2ص .290
) (4أبو شامة :الروضتين ،ج  ،2ص .191
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وكان الحجاج وتحديداً العلماء منهم يمثلون المعارضة الفاعلة لمواقف الدولة،

فنجد أن هذه المعارضة تزداد قوة في كل ما يمس الدين ،وكانت تقاس قوة هذه

المعارضة بمدى قوة الدولة وقوة السلطان.

وقد أدرك سالطين المماليك أنه ال بد من االعتماد في حكمهم الرسمي للبالد

على وجهاء البالد ،سواء أكانوا من السكان األصليين،أو من السكان المستوطنين
الذين قدموا للحج وفضلوا االستقرار في البالد ،وأصبحوا مقصداً لطالب العلم ،فاعتمد
عليهم المماليك في المحافظة على قيم المجتمع المسلم( ،)1لذا نجد أن المماليك قد

تحالفوا مع علماء الدين اإلسالمي ،وتحديداً العلماء المؤثرين بشكل كبير في الطالب

والمجتمع ،حيث أظهروا لهم تمسكهم بالدين ،واالهتمام باألماكن المقدسة بمكة

المكرمة(.)2

المبحث الثالث :اآلثار االقتصادية واالجتماعية:

كان للعامل الجغرافي لموقع مصر بوقوعها على طريق الحجاج أثر بارز في

األنشطة االقتصادية واالجتماعية للحجاج القادمين من األندلس وأفريقية عموماً ،وفيما
يتعلق بالنواحي االقتصادية فقد تعددت المهن ،ووسائل االرتزاق التي امتهنها الحجاج

المتجهون لمكة المكرمة عبر مصر ،ومن المعلوم أن الحركة االقتصادية دائماً تنشط

في البالد المستقرة سياسياً ،ويؤكد ذلك ابن بطوطة بقوله ":واألسواق متصلة من
اإلسكندرية إلى مصر ،ومن مصر إلى مدينة أسوان من الصعيد "(.)3

ويمكننا القول إن مصر منطقة جاذبة ،لوقوعها على طريق حجاج المغرب
اإلسالمي ،ويعود ذلك إلى عوامل عديدة ومن أهمها:

العامل الجغرافي وذلك لقرب مصر من الحجاز ،العامل التجاري حيث إن المغاربة

ينضمون إلى األماكن التي توجد بها عائالت من بالدهم ،ويتعايشون معهم.

) (1السير وليم موير :تاريخ دولة المماليك في مصر ،ترجمة :محمود عايدين وسليم حسن ،مكتبة مدبولي،
القاهرة ،ط1995 ،1م ،ص .39-38

) (2سعيد عبدالفتاح عاشور :أضواء جديدة على الحروب الصليبية ،الدار المصرية للتأليف ،القاهرة1964 ،م،
ج ،1ص.84
) (3الرحلة ،ج ،1ص .37
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وقد بلغ الوضع االقتصادي في مصر مبلغاً مزده اًر في القرن الثامن الهجري،

وانتشرت البضائع المطلية بالذهب والفضة(.)1

وكان للزراعة نشاط كبير حيث تعتبر مصر من المناطق الزراعية لتوافر

األراضي الصالحة للزراعة والمياه المتدفقة من نهر النيل بشكل مستمر ،والتي اعتمد

الزراع في الري لمزروعاتهم ،في حال استمرار منسوب مياه نهر النيل(،)2
عليها َّ

والزراعة ال تحتاج إلى تخصص في األيدي العاملة ،فبإمكان أي شخص زائر إلى
مصر أن يعمل في هذا النشاط الحيوي.

وفيما يتعلق بالحياة االجتماعية للحجاج الذين يعبرون طريق الحج المصري عبر

عيذاب فقد كان لهم آثار اجتماعية عديدة ،فمن الحجاج من يفضل البقاء في مصر
ألسباب كثيرة فيشارك المصريين في حياتهم االجتماعية ،وهذه المشاركة حظيت بقبول
وتقدير المجتمع ،وتحديداً في المدن فشاركوا في واألنشطة التجارية ،والحرف اليدوية
بأنواعها وأشكالها المختلفة ،فأثروا تأثي ًار إيجابياً في الحياة االجتماعية( ،)3وازدادت
أنشطتهم سواء كانت علمية أو تجارية ،وهذا القبول للحجاج المستقرين في المدن

المصرية ،كان له أثر في االنصهار ،واالندماج مع فئات المجتمع ،فنشأت عالقات
اجتماعية كثيرة ،منها التزاوج والمصاهرة ،فانفتح أهل المدن المصرية على هؤالء

القادمين ،فزوجوهم ،وتزوجوا منهم ،وازدادت وشائج العالقة واطمئن القادمون لمصر،
فأصبحوا من أفراد الشعب لهم ما للشعب ،وعليهم ما عليهم(.)4

وخالصة القول إن أثر الحجاج القادمين والمستقرين في بعض األحيان في
مصر ،كان أث اًر بار اًز وفاعالً في الحياة االقتصادية واالجتماعية ،لدرجة أنهم
استطاعوا أن يغيروا في بعض المفاهيم االجتماعية والعلمية واالقتصادية ،بل نجح

) (1حياة الحجي :أنماط من الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية في سلطنة المماليك ،ص 203 ،200

) (2لالستزادة حول قصور نهر النيل وزيادة ،وأثر ذلك على الزراعة .أنظر القلقشندي :صبح األعشى في
صناعة اإلنشاء ،ج ،3ص ،323ج ،8ص .333،335

) (3الذهبي :الذهبي :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (748هـ) ،تذكرة
الحفاظ ،دار الكتب العلمية ،بيروت1419 ،هـ1998/م ،ج ،4ص .66
) (4ابن حجر :إنباء الغمر بأبناء العمر ،ج ،4ص .242
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بعضهم في إقناع بعض رجاالت الدولة وبخاصة الفاطمية بالسماح له في عرض

دروسه التي تختلف مع مذهب هذه الدولة التي حكمت مصر ردحاً من الزمان(.)1

الخاتمة:

الحمد هلل الذي من علي بإتمام هذا البحث المعنون(:طريق الحج المصري

عبر عيذاب من القرن الخامس إلى نهاية القرن الثامن الهجري) ،فقد جرت عادة ٍ
كثير
من الباحثين أن يجعل خاتمة بحثه مكاناً لعرض أهم النتائج التي توصل إليها من
خالل بحثه ،وها أنا أسير على ُخطى من سبقني في هذه الطريقة ،وسوف أعرض أهم

صت إليها من هذا البحث ،ويمكن أن أقدمها في نقاط موجزة ،منها:
النتائج التي َخَل ُ
 تعاقب الدول على حكم مصر أثر تأثي ًار كبي ًار على طريق الحج.-

اعتالء السلطان صالح الدين األيوبي لسدة الحكم في مصر والقضاء على الدولة

الفاطمية سنة 567هـ ،قد ساهم في سالمة طريق الحج من خالل إلغاء المكوس
وعوض أشراف مكة
والضرائب التي كانت الدولة الفاطمية تفرضها على الحجاج ،بل َّ
المكرمة عن الضرائب والمكوس التي قد فرضوها تأسياً بالدولة الفاطمية التي مدت
نفوذها ولو اسمي ًا على الحجاز في فترات زمنية محددة.
 حقبة الدولة األيوبية تعد من أزهى الفترات التاريخية ،فيما يتعلق بطريق الحج ،ومايقدم للحجاج من خدمات وتسهيالت.
 اهتمام حكام بني أيوب وعلى رأسهم السلطان صالح الدين األيوبي بالحجاجوإصالح الطرق التي يسلكها الحجاج.
 كشفت الدراسة في هذا البحث عن شدة التنافس من قبل الدول سواء كانت تصفنفسها بإسالمية أو غير ذلك للسيطرة على مصر والشام ،وذلك لموقعها االستراتيجي،
وأنها حلقة وصل بين القارات أو بين المناطق المهمة للمسلمين.
) (1ابن الزيات :الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة في القرافتين الكبرى والصغرى ،ص  ،237-236المقري:
نفح الطيب ،ج ،2ص .293-290
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 كشفت أيضاً عن األسباب الرئيسة التي أدت إلى ترك الطريق الشمالي وتحولالحجاج والتجار إلى الطريق الجنوبي عبر عيذاب.
 تميز موقع عيذاب البحري ،وأنه صالح للمالحة واستقبال السفن ورسوها فيه علىاختالف أنواعها ،وأحجامها ،ومقابلته إلى حد ما لميناء جدة في الجزيرة العربية ،والذي
يعد مقصداً لكثير من ركاب السفن ،لذا كانت عيذاب هدفاً لكل القوى المحيطة بها.
معاناة جسدية أو مالية أو
اء
ً
 كشف البحث عن معاناة الحجاج على هذا الطريق سو ًأمنية.
-

طريق الحج قد كان هدفاً استراتيجي ًا للصوص من العربان المترصدين لقوافل

الحجاج ،وبعد القضاء على الخطر الصليبي ظل خطر العربان يهدد الطريق بشكل
دائم وبخاصة عند ضعف الدولة.
 وألهمية ميناء عيذاب أنشأت الدول المسيطرة على مصر أسطوالً لحماية سفنالحجاج العابرة إلى البحر األحمر.
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قائمة المصادر والمراجع


ابن إياس :محمد بن أحمد بن إياس الحنفي(ت930هـ) ،بدائع الزهور في وقائع الدهور ،تحقيق:



ابن بشكوال :أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود (578هـ) ،الصلة في تاريخ أئمة األندلس



ابن بطوطة :محمد بن عبدهللا بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي (779هـ) ،رحلة ابن بطوطة

محمد مصطفى ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة1402 ،هـ 1982م

وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم ،مكتبة الخانجي ،ط ،2القاهرة1414 ،هـ 1994 /م.

المسماة تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار ،المطبعة العصرية ،صيدا

لبنان1432،هـ 2011م.



ابن تغري بردي :أبو المحاسن جمال الدين يوسف (874هـ) ،النجوم الزاهرة في ملك مصر

والقاهرة ،طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب الوطنية ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،القاهرة،

د.ت.


ابن جبير :أبو الحسين محمد (614هـ) ،رحلة ابن جبير ،المسماة تذكرة باألخبار عن اتفاقات



ابن خرداذبة :أبو القاسم عبيدهللا بن عبدهللا (حوالي 280هـ) المسالك والممالك،دار إحياء التراث



ابن منظور :أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (711هـ) ،لسان العرب ،دار صادر ،ط ،1



أحمد دراج :عيذاب من الثغور العربية المندثرة ،مقال بمجلة نهضة أفريقيا ،العدد التاسع



اإلدريسي :أبو عبدهللا محمد بن عبدهللا (560هـ) ،نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق ،مكتبة الثقافة



آدم متز :الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري ،ترجمة :محمد عبد الهادي أبو ريدة ،لجنة



األشرف الرسولي :إسماعيل بن عباس الرسولي (803هـ) طرفة األصحاب في معرفة األنساب،



اإلمام أحمد :أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (241هـ) ،مسند اإلمام أحمد بن

األسفار ،المكتبة العصرية ،ط ،1بيروت1431 ،هـ 2010م.
العربي ،ط ،1بيروت1408 ،هـ1988/م.
بيروت1401 ،هـ 1990 -م.

والعاشر ،يوليو وأغسطس1958 ،م.

الدينية ،بورسعيد ،د.ت.

التأليف والنشر والترجمة ،القاهرة 1360 ،هـ1941 ،م.

تحقيق :ك.و.ستروستين ،دار الكلمة ،صنعاء ،ط1406 ،2هـ1985/م.

حنبل ،تحقيق :شعيب األرنؤوط و عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد المحسن

التركي ،مؤسسة الرسالة ،ط 1421 ،1هـ 2001 /م.
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اإلمام مسلم :مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (261هـ) ،المسند الصحيح
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صل هللا عليه وسلم ،تحقيق :محمد فؤاد عبد

الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،د.ت.


البالذري :أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر (297هـ) فتوح البلدان ،دار ومكتبة الهالل،



التجيـبي :القاسم بن يوسف التجيبي السبتي (730هـ)،مستفاد الرحلة واالغتراب ،تحقيق:



الجزيري :عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن محمد (1295هـ) ،الدرر الفرائد المنظمة في



حسن صالح شهاب :المراكب العربية تاريخها وأنواعها ،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،د.ت.

بيروت1988 ،م.

عبدالحفيظ منصور،الدار العربية للكتاب ،القاهرة1965 ،م.

أخبار الحاج وطريق مكة المكرمة المعظمة ،المطبعة السلفية ،القاهرة1384 ،هـ.



حسين مؤنس :تاريخ المسلمين في البحر األبيض المتوسط واألوضاع االقتصادية واالجتماعية،



حياة بنت ناصر الحجي :أنماط من الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية في سلطنة



درويش النخيلي :السفن اإلسالمية على حروف المعجم ،جامعة اإلسكندرية 1974 ،م.

الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة ،ط1411 ،1هـ1991/م.

المماليك في القرن الثامن والتاسع الهجريين ،جامعة الكويت1995 ،م.



الذهبي :الذهبي :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي
(748هـ) ،تذكرة الحفاظ ،دار الكتب العلمية ،بيروت1419 ،هـ1998/م.



الزبيدي :محمد بن محمد بن عبدالرازق الزبيدي (1205هـ) ،تاج العروس في جواهر



سبط ابن الجوزي :يوسف بن عبدهللا654( ،هـ) مرآة الزمان في تاريخ األعيان ،د.ت.

القاموس،دار الهداية ،الرياض ،د.ت.


سعاد ماهر :البحرية في مصر اإلسالمية وآثارها الباقية،الكتاب العربي،القاهرة،د.ت.



ال ُّسَلمي :عزام بن األصبغ (مات في القرن الثاني الهجري) ،كتاب أسماء جبال تهامة وسكانها،
من :نوادر المخطوطات ،تحقيق :عبدالسالم محمد هارون ،دار الجيل ،ط ،1بيروت1411 ،هـ



سيد عبدالمجيد بكر :المالمح الجغرافية لدروب الحج ،دار تهامة ،ط ،1جدة1401 ،هـ 1981م.

1991م.


السير وليم موير :تاريخ دولة المماليك في مصر ،ترجمة :محمود عايدين وسليم حسن ،مكتبة



عبدالعزيز بن راشد العبيدي :العالقات الخارجية لدولة المماليك األولى في عهد السلطان الناصر

مدبولي ،القاهرة ،ط1995 ،1م.

محمد بن قالوون693-741(،هـ1340-1293/م) ،رسالة دكتوراه في التاريخ اإلسالمي،

11405هـ.
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عبدالعزيز بن عبدهللا بن باز1420( :هـ) ،التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله،



العبدري :أبو عبدهللا محمد بن محمد العبدري الحيحي (737هـ) ،رحلة العبدري المسماة الرحلة



عطية القوصي :تاريخ دولة الكنز اإلسالمية،دار المعارف المصرية ،ط ،2د.ت.

و ازرة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  -المملكة العربية السعودية ،ط1423 ،1هـ.

المغربية ،تحقيق :محمد الفاسي ،جامعة محمد الخامس ،الرباط1968 ،م.



علي بن حسين السليمان:العالقات الحجازية المصرية زمن سالطين المماليك ،الشركة المتحدة



الفاسي :تقي الدين محمد بن أحمد المكي (832هـ) العقد الثمين في تاريخ البلد األمين ،مؤسسة



الفريد لوكاس :المواد والصناعات عند قدماء المصريين ،ترجمة زكي اسكندر ،د.ن ،القاهرة،



القلقشندي :أحمد بن علي (821هـ) ،صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ،دار الكتب العلمية،



محمد حمدي المناوي:نهر النيل في المكتبة العربية،الدار القومية للطباعة،القاهرة1386 ،هـ



محمود علي مكي :أثر الحج في الثقافة األندلسية ورحلة أبي مروان الباجي ،مجلة الحج والعمرة،



المقدسي:شمس الدين أبو عبدهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر البنا الحنفي (375هـ) ،أحسن



المقريزي :تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر (845هـ) ،المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط



ناصر خسرو :أبو معين الدين ناصر خسرو الحكيم القبادياني المروزي (481هـ) ،سفر نامة،



ياقوت الحموي:شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي (626هـ)،معجم



اليعقوبي :أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهيب بن واضح (توفي بعد 292هـ) ،البلدان ،دار

للنشر والتوزيع1393 ،هـ 1973 /م.

الرسالة ،بيروت ،ط1406 ،2هـ1986م.

1945م.

بيروت ،د.ت.
1966/م.

السنة السابعة والخمسون ،والعدد الخامس ،رحب ،سنة 1423هـ ،سبتمبر  -أكتوبر2002 ،م.
التقاسيم في معرفة األقاليم ،طبعة ليدن ،مطبعة بريل1909 ،م.

واآلثار،دار الكتب العلمية ،بيروت1418 ،هـ.

نقلها إلى العربية يحيى الخشاب ،دار الكتاب الجديد ،بيروت ،ط1983 ،3م.
البلدان ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،د .ت.
الكتب العلمية ،بيروت1422 ،ه ـ.
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قربائرل البجررة فري شرررق السررودان فرري مرردونات الرحررررالة والحجررراج

الحجرراج والرحالة المسرلمون وإسررهاماتهم في الدعوة:

د .محمد قمر الحاج

ل ـ ـ ـ ــم تك ـ ـ ـ ــن الجه ـ ـ ـ ــود الت ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ــذلها الحج ـ ـ ـ ــاج والرحال ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي مج ـ ـ ـ ــال نش ـ ـ ـ ــر

ال ـ ـ ــدعوة اإلس ـ ـ ــالمية تق ـ ـ ــل أهمي ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن الجه ـ ـ ــود الت ـ ـ ــي ب ـ ـ ــذلها ال ـ ـ ــدعاة ف ـ ـ ــي المج ـ ـ ــال

ه ـ ـ ـ ـ ــذا فب ـ ـ ـ ـ ــالرغم م ـ ـ ـ ـ ــن أن الحج ـ ـ ـ ـ ــاج والرحال ـ ـ ـ ـ ــة ك ـ ـ ـ ـ ــانوا ينظ ـ ـ ـ ـ ــرون ل ـ ـ ـ ـ ــبالد البج ـ ـ ـ ـ ــة

بعامـ ـ ـ ـ ـ ــة ولموانئهـ ـ ـ ـ ـ ــا لخاصـ ـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ـ ــى اعتبـ ـ ـ ـ ـ ــار أنهـ ـ ـ ـ ـ ــا تمثـ ـ ـ ـ ـ ــل منطقـ ـ ـ ـ ـ ــة أو نقاط ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
يعب ـ ـ ـ ـ ــرون منه ـ ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ـ ــالد الحج ـ ـ ـ ـ ــاز ،إال أن الجه ـ ـ ـ ـ ــود الت ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ــذلوها كان ـ ـ ـ ـ ــت
جهوداً كبيرة ساهمت بشكل واضح في تحويل البجة لإلسالم.

وق ـ ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ــاعد ف ـ ـ ـ ــي تحقي ـ ـ ـ ــق تل ـ ـ ـ ــك الجه ـ ـ ـ ــود ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ـ ــن العوام ـ ـ ـ ــل المهم ـ ـ ـ ــة

منها ما يلي:
ـداء بحمل ـ ــة ب ـ ــن
أوال :ارس ـ ــال العباس ـ ــيين لع ـ ــدد م ـ ــن الحم ـ ــالت لت ـ ــأمين الطري ـ ــق ابت ـ ـ ً
الحجاب سنة  105هـ ( ،)1وانتهاء بحملة العمري سنة  255هـ (.)2
ثانيا :االسـتقرار األمني النسـبي الذي طال المنطقة الممـتدة من نهر النيل غرباً

حتى سواحل البحر األحمر شرقاً ؛ نتيجة لالتفاقيات التي وقعت مع ملوك
البجة من جهـة ومع ملوك النوبة في وادي النيل من جهة أخرى ،والتي
تضمنت في بعض بنودها شــروحاً ألزمت البجة بعدم التعرض للحجاج وغيرهم

اء أكــان ذلك في البر أو في البحر ،وألزمـتهم كذلك
بأي نوع من األذى ،سو ً
بحـفظ طريـق القوافـل الممـتد من أسـوان وقـوص في جنوب مصر والموانىء
البجاوية في سواحل البحر األحمر مثل عيذاب وسواكن(.)3

 .1ابن عبد الحكم :فتوح مصر ،ص .189

 .2البلوي :سيرة أحمد بن طولون ،ص .63
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ثالثررررررا :أَمـ ـ ـ ْـر الخليفـ ـ ــة المتوكـ ـ ــل بتوليـ ـ ــة طريـ ـ ــق الحـ ـ ــج ألحـ ـ ــد ق ـ ـ ـواده يؤكـ ـ ــد حـ ـ ــرص
العباسـ ـ ــيين علـ ـ ــى فـ ـ ــرض نفـ ـ ــوذهم وحمـ ـ ــايتهم لرعايـ ـ ــة الموجـ ـ ــودين فـ ـ ــي هـ ـ ــذه
اء أكـ ـ ـ ــان ه ـ ـ ـ ـوالء الرعايـ ـ ـ ــا مسـ ـ ـ ــتقرين أو عـ ـ ـ ــابرين ( ،)2وهـ ـ ـ ــذا
المنطقـ ـ ـ ــة ،س ـ ـ ـ ـو ً
األمـ ــر جعـ ــل الحجـ ــاج يشـ ــعرون أنهـ ــم تحـ ــت رعايـ ــة أمينـ ــة جـ ــادة فـ ــي حمـ ــايتهم
وضمان سالمتهم.
رابعرررررررا :قـ ـ ــرب المسـ ـ ــافة بـ ـ ــين الم ـ ـ ـوانىء البجاويـ ـ ــة وبـ ـ ــين م ـ ـ ـوان الحجـ ـ ــاز ،وخلـ ـ ــو
المنـ ـ ــاطق السـ ـ ــاحلية المتاخمـ ـ ــة للم ـ ـ ـوان البجاويـ ـ ــة مـ ـ ــن العوائـ ـ ــق الطبيعيـ ـ ــة أو

قلتها بتعبير أدق.

خامسررررا :التعـ ــاون والتـ ــداخل الـ ــذي حـ ــدث بـ ــين البجـ ــاويين وبـ ــين العناصـ ــر العربيـ ــة
المهاجرة وانعكس ذلك بشكل عام على استقرار المنطقة.

ه ـ ــذا ويمك ـ ــن تص ـ ــنيف الجه ـ ــود الت ـ ــي ب ـ ــذلها الحج ـ ــاج والرحال ـ ــة إل ـ ــى جه ـ ــود مباشـ ـ ـرة

وأخـ ـ ــرى غيـ ـ ــر مباش ـ ـ ـرة .فمـ ـ ــن جهـ ـ ــودهم المباش ـ ـ ـرة تـ ـ ــأثيرهم الواضـ ـ ــح فـ ـ ــي البجـ ـ ــاويين

الـ ــذين كـ ــانوا يعملـ ــون معهـ ــم كـ ــأجراء لح ارسـ ــة القوافـ ــل التجاريـ ــة ،ذلـ ــك أن المـ ــدة التـ ــي
يمضـ ـ ــيها الرحالـ ـ ــة الحجـ ـ ــاج فـ ـ ــي الطريـ ـ ــق مـ ـ ــن مـ ـ ــدن جنـ ـ ــوب مصـ ـ ــر حتـ ـ ــى م ـ ـ ـوان

البجـ ــة كانـ ــت تصـ ــل إلـ ــى خمسـ ــة عشـ ــر يوم ـ ـاً

()3

وأحيان ـ ـاً إلـ ــى أكثـ ــر مـ ــن ذلـ ــك (،1)1

مم ـ ــا أت ـ ــاح الفرص ـ ــة لهـ ـ ـؤالء الح ـ ــرس لإلس ـ ــتفادة وللتع ـ ــرف عل ـ ــى الحج ـ ــاج المس ـ ــافرين

ف ــي ه ــذه القواف ــل ،كم ــا أن ذل ــك ق ــد أت ــاح فرصـ ـاً كبيـ ـرة لهـ ـؤالء الحج ــاج ل ــدعوة هـ ـؤالء
الح ـ ـ ـراس لإلسـ ـ ــالم ،وال سـ ـ ــيما أن الحجـ ـ ــاج كـ ـ ــانوا يـ ـ ــدركون أن بعضـ ـ ــهم قريـ ـ ــب مـ ـ ــن
اإلسالم بسبب بدواتهم وبقائهم على فطرتهم (.)2

فكانوا يدعونهم أحيان ًا دعوة مباشرة للدخول في اإلسالم ،أحيان ًا يعتنقه
البجاويون من تلقاء أنفسهم ؛ بسبب تأثير الحجاج غير المباشر عليهم ،ذلك أن

الحجاج كانوا أحياناً يقومون بمناقشة بعض القضايا الخاصة بتعاليم اإلسالم خصوصاً

 .1ابن الوردي :فريدة العجائب ،ورقة .23
 .2القاسم التجيبي :مستفاد الرحلة ،ص .209
 .3ابن جبير :الرحلة ،ص 65
 .4العديل :الراكب مع االنسان في الناحية الثانية من الجمل ليعادله
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ما يتعلق منها باحكام الحج والعمرة ،كما كانوا يقومون بحفظ وتسميع القرآن الكريم،
خصوص ًا أن عددًا كبي اًر منهم كان يستفيد من مسافة الطريق ،فيبدأ في حفظ القرآن
حاج آخر فيطالع معه
الكريم وتجويده ومراجعته ( .)3كما كان بعضهم اآلخر يعمد إلى ٍ
في كتاب أو يناقشه في بعض القضايا الفقهية أو الفكرية أو األخالقية التي يتطرق

إليها الكتاب ،وقد كان يعينهم في ذلك أن أصحاب القوافل من البجة وغيرهم ـ تسهيالً

وتيسي اًر للحجاج ،كانوا يعمدون إلى جملين من الجمال فيوصلون بينهما بــ" الحبال
الوثيقة" ،فتوضع على البعير ولها أذرع قد صفت بأركانها ،يكــون عليها مظــلة،
فيكون الراكب فيها مع عديــله

()4

فيكون في أمان مـن لفح الهاجرة ويقعد مستريحاً في

وطائه ومتكئاً ،ويتناول مع عديله ما يحتاج إليه من زاد وسواه ،ويطالع متى ما شاء
المطالعة في مصحف أو في كتاب " ( .)1وبال شك فإن هذا النشاط قد أثر في نفوس

كثير من هؤالء البجاويين الذين كانوا يعملون في خدمة الحجاج والرحالة ،وال سميا أن

مسافة الطريق تعتبر عامالً مساعدًا في ذلك.

على أن أكثر ما استفاده البجة بشكل مباشر من الرحالة والحجاج هو ما

تحقق للساكنين في المدن من كسب ثقافي ،وحضاري إبان إقامة هؤالء الحجاج في

الموانىء البجاوية بانتظار السفر إلى ميناء جدة ،حيث كانت تتفاوت مدد إقامتهم

وتصل أحياناً إلى سنة كاملة في انتظار إقالع السفن من عيذاب أو من سواكن(،)2
ألسباب طبيعية تتمثل في حركة الرياح في غالبها ،فكان الحجاج يعقدون حلقات للعلم
تتناول في غالبها مسائل الحج والعمرة ،فتأثر بها البحاويون الذين كانوا يقيمون معهم

كثي اًر ،وال سيما أن بعض هوالء الحجاج كان على دراية وعلم باألحكام التي تتعلق

بالحج والعمرة .كما أشرنا سابق ًا.

ولعـل إقبال الحجاج على السفر من موانيء البجة جعل بعضهم يتحـرى عـن اإلحـرام

منها قبل انطالقه ( ،)3باإلضافة لحلقات النقـاش والحـوار الفقهـي وكـان بعـض الحج ــاج
الــذين يطـ ــول به ــم المقــام فــي م ـوان البجــة يقــوم بإم ــامة النــاس والص ــالة به ــم سـ ـواءً

أكانـوا مـن العرب أو مـن البجة
الذين تحولوا لإلسالم ،ويخطب فيهم ويصلي بهم صالة الجمعة

()1

 ،ويستمر

يصلى بهم إلى أن يحين وقت سفره إلى بالد الحجاز( ،)2على أن إمامة الناس في
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الصالة على النحو الذي ورد لم تكن تتم مبادرات من هؤالء الحجاج والرحالة فحسب،

بل غالب ًا ما كانت تتم بطلب ورغبة من البجاويين والحجاج أنفسهم ( ،)3بل ربما دعا
بعض هؤالء الحجاج والرحالة ومن معهم من البجاويين من يرتضون دينه وعلمه
إلمامتهم والدعاء لهم عند الشدة والملمات ،والسيما أن بعض الحجاج كان يتعرض

لكثير من الصعاب والمحن في سفره ،وكثي اًر ما كانت تُ َّ
رد ُد عبارات تدل على ذلك مثل
قول أحد الحجاج الرحالة الذين تعرضوا لمثل هذه المحن " :افتقد منا شيخنا وسيدنا
دعاء حسن ًا،
ورفيقنا للصالة ،فصلى بنا ما قدر ،ثم لما سلم من آخر الصالة دعا لنا
ً
وأمن الحاضرون ،ثم دعونا أفذاذاً ،وذرفت العيون ووجلت القلوب فاستجاب هللا تعالى

دعاء الجميع َّ
وحل وثاقنا" ( .)4كذلك كان من جهودهم المباشرة في مجال
بمنه وفضله َّ
نشر الدعوة اإلسالمية في أوساط البجاويين إتاحة الفرصة لمن أسلم منهم للحج وأداء

المناسك في صحبتهم والسفر معهم ،وبخاصة البجة الذين يعملون في الموان  ،فكانوا

بحكم قربهم من الحجاج يجدون منهم التشجيع على السفر معهم ألداء فريضة الحج،

كما كانت تشجعهم كثرة المراكب البجـاوية القـادمة مـن بالد اليمـن وبالد الهند .حيث

كانت تمر أو ترسو جدة قبل مواصلة رحالتها ( .)1كذلك كان تشجعهم زيادة أعداد

المراكب الخاصة بالحجاج ( ،)2حيث كان سبب زيادتها تُ َح َول إقليماً كامالً من أقاليم
البجة لإلسالم ،فأصبح أهل اإلقليم يؤدون فريضة الحج شأنهم في ذلك شأن البجة

الذين سبقوهم إلى اإلسالم وإلى أداء فريضة الحج ،وعنهم يقول ابن حوقل " :ويختص

أهل تفلين

()3

باإلبل والبقر ،وال زرع لهم ،فيهم مسلمون كثيرون ويصون على دينهم،

يتاجرون ويسافرون إلى مكة " ( ،)4وليس من المستبعد أن يكون تحول هذه المملكة
إلى اإلسالم قد تم في فترة مبكرة على يد التجار والرحالة وغيرهم من الفئات التي

اعتادت على ارتياد تلك المناطق(.)5

ومهم ــا يك ــن م ــن أم ــر فإن ــه م ــن الواض ــح أن أه ــل البج ــة بعام ــة وأه ــل عي ــذاب

وس ـواكن

()6

بخاص ــة قــد عرفـ ـوا الحــج كفريض ــة إس ــالمية منــذ وق ــت مبكــر ،كم ــا عرفـ ـوا

طـريقهم إلــى المشــاعر المقدســة ،وأصــبحوا معــروفين لدرجــة أن خصــص لهــم رواق كــان

يعــرف بــرواق أهــل سـواكن ،وال بــد أن الحجــاج البجــاويين قــد اســتفادوا كثيـ اًر مــن التقائــهم
مــع الحجــاج اآلخـرين القــادمين مــن كــل مكــان ،ممــا مكن ــهم مــن االســتفادة مــن العلــوم و
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المسـ ــائل الفقـ ــهية المخـ ــتلفة الت ــي ك ــان يتـ ــداولها الحجـ ــاج ،فض ـ ـالً عـ ــن اس ــتفادتهم م ــن

العلم ــاء والفق ــهاء الذي ــن كــانوا يق ــيمون حل ــقات الــدرس المختلفــة فــي الحــرمين الش ـريفين

بمكة والمدينة.

هذا ويبدو أن الحجاج المارين أو المقيمين بالموان

البجاوية كانوا ينظرون

إلى البجة على اعتبار أنهم من المؤلفة قلوبهم ،لذا كانوا يغضون الطرف أحياناً عن

تصرفات بعضهم تجاه الحجاج خصوصاً في مسائل البيع والشراء على النحو الذي
وردت تفصيالته سابق ًا ،كما يبدو أنهم كانوا يغضون طرفهم عن بعض العادات أو
السلوكيات التي يسلكها البجة خصوصاً فيما كان يتعلق منها بعاداتهم االجتماعية،

فضالً عن تعديل سلوكهم وارتقاء تعاملهم مع اآلخرين( ..)1أما المساهمات غير

المباشرة للحجاج والرحالة في مجال خدمة الدعوة اإلسالمية فإنها تنحصر غالباً في
توفير المعلومات الضروية عن أهم الطرق المؤدية إلى الموان البجاوية ،والمسافات
الفاصلة بين هذه الموان وبين مدن جنوب مصر ( ،)2مع بيان أنسب الوسائل التي

تتفق مع تلك البيئة ،حيث ذكروا أن اإلبل تعتبر أهم وسيلة تتناسب مع المسافرين ؛
بسبب صبرها وقوة تحملها للعطش ،خصوصاً في ظل ندرة المياه وقلة مواردها في

المنطقة ،هذا وقد استفادت القبائل العربية كثي اًر من هذه المعلومات ،فأصبحوا
يتخيرون أنسب اإلبل وأصحها ( ،)3وأقصر الطرق وأكثرها أمناً للسفر لبالد البجة.
كم ــا ق ــدمت ه ــذه العناص ــر معلوم ــات أخ ــرى اس ــتفادت منه ــا القبائ ــل المه ــاجرة

وال ــدعاة وغي ــرهم ،منه ــا م ــا يتعل ــق بأم ــاكن ت ــوفير المي ــاه الص ــالحة للش ــرب عب ــر ط ــرق
القوافــل ،وأســماء أهــم اآلبــار الموجــودة علــى طــول الطريــق القاصــد مــن أس ـوان وقــوص

على نهر النيل إلى الموان البجاوية مثل عيذاب وسواكن ،1هذا فضـالً عـن المعلومـات
القيمة التي أوردوها عـن أوضـاع البجـة االجتماعيـة وعـاداتهم وتقاليـدهم ،مثـل التعريـف

بالنظــام االجتمــاعي الخــاص بالتوريــث عنــدهم ،والــذي يقضــي بتوريــث ملــك البجــة البــن

البنت أو ابن األخت دون ولد الصلب(.)2

 .1انظر الفصل الخامس ،تنشيط حركة الموان البجاوية ،أثر النشاط االقتصادي على المنطقة
 .2ابن األثير :الكامل في التاريخ ،ج  ،7ص 78

 .3انظر الصفحات التالية التصاهر العربي البجاوي
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استفادة من المعلومات ،فعملت
وكانت القبائل العربية أكثر تلك العناصر
ً
على مصاهرة البجة وأقبلت على التزوج من بنات أعيانهم ( ،)3مما أتاح الفرصة لدعوة

البجة لإلسالم على ٍ
موسع.
نحو
ٍ

هذا وقد طال هؤالء الرحالة والحجاج يؤدون واجباتهم في نشر الدعوة

اإلسالمية وسط البجاويين برغم المشاكل والصعوبات الكثيرة التي كانت تواجههم،

اء في المراكز والنقاط
والتي من أهمها ندرة المياه الصالحة للشرب في المنطقة سو ً
البجاوية التي تمر بها القوافل ،أو في الموان والمدن البجاوية على ساحل البحر

األحمر ،السبب في ذلك يعد لقلة األمطار في هذه المنطقة ،كما يرجع إلى جفاف
اآلبار واألودية المـوجودة في تلك المناطق ،فكانت مشـكلة عـدم توافـر المـياه من أكـبر
المشـكالت التي ظلت تواجـههم ،لـذا كانوا يحـرصون حرصاً شـديداً على إكراء الجمـال
النشـيطة التـي تتحـمل مشـاق الطـريق والعطش ،وتتحـمل أثـقاالً إضـافية مـن المياه

الصالحة للشرب

()1

 ،أما في حال وصولهم للمدن الرئيسة أو للموان البجاوية الواقعة

على سواحل البحر األحمر ،فكانوا يعتمدون على المياه التي يجلبها البجة من خارج

هذه المدن ويبيعونها لهم ( ،)2لكن تلك المياه على غالء ثمنها لم تكن مستساغة ؛

بسبب أنها ثقيلة على المعدة ،وتشغلهاعن اشتهاء الطعام ،وربما جلب إليها يسير من
ماء المطر ،لكنه مختلط في الغالب بأبوال الغنم ،وسخن كأنه ماء الحمامات "(،)3

ومما يزيد هذه المشكلة تعقيداً أن تلك الموان كانت " أشد البالد ح اًر ،ال يكاد اإلنسان

أن يتنفس فيها إال ويخيل إليه أن أحداً قد أمسك بأنفه ،وكأنه النارـ نعوذ باهلل منها ـ
تلفح وجه اإلنسان فيها ،ومن العجب أن ماء بحرها حار أيضاً يخيل إليك أنه سخن
بالنار ،حتى صار كأشد ما يوجد في الحمامات؛ وسبب ذلك شدة حر الشمس"(،)4
على أن أشد هذه األخطار التي كان يتعرض لها الحجاج هو الخطر الصادر من

بعض البجة الذين كانوا يكرون الجمال لهم نظير أجر معلوم متفق عليه ،ذلك أن

بعض هؤالء كان يطمع في أكثر مما يتم االتفاق عليه " فيسلكون بهم ـ أي بالمسافرين

 غير طريق الماء ،فربما يذهبون بهم إلى أكثر المناطق عطشاً ،ومن ثم يحصلونعلى ما يخلفونه من نفقة أو سواها "( ،)5ويروى اب ن حوقل في هذا الصدد أن بعض
البجة قد قاموا في سنة أربع ومائتين للهجرة بتوهان عدد الحجاج القادمين من مصر،
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ثم قامـوا بقتلـهم إال غـالماً صغي اًر ،بعد أن غلـبوا رئيسهم الذي كان ُيعرف بمرجب
حيث بين لهم أن هنالك عالقات ومصالح تربطهم بهؤالء المسلمين ( ،)1وحذرهم من
مغبة فعلهم هذا ،إال أنهم قد امتنعوا عن سماع نصحه وتوجيهه ،فقاموا بتوهان هوالء

الحجاج في الصحراء حتى ماتوا عطشاً ،وقد كانت حجتهم في ذلك أن هؤالء الحجاج
قد يشكلون خط اًر عليهم ؛ بسبب معرفتهم بديارهم ومظان مياههم ( ،)2وعلى الرغم من
أن المسلمين قد أخذوا بثأر هؤالء الحجاج من هؤالء البجة الذين نقضوا االتفاق الموقع

معهم

()3

– والذي التزموا فيه بعدم المساس بالمسلمين الطارقين والمارين بديارهم،

حجاجاً كانوا أو تجا اًر أو رحالة أو غير ذلك – إال أن هذه الحادثة تشير إلى حجم
المخاطر التي كان يتعرض لها الحجاج المارون ببالد البجة ،أما الذين تقدر لهم
النجاة من مثل هذه المحن ،فإنه "يصل إلى عيذاب كأنه منشر من كفن ،ففي

مناظرهم المستحيلة وهيئاتهم آية للمتوسين"(.)4

وعلـ ـ ـ ـ ــى أن تلـ ـ ـ ـ ــك الصـ ـ ـ ـ ــعوبات التـ ـ ـ ـ ــي واجهـ ـ ـ ـ ــت الحجـ ـ ـ ـ ــاج والرحالـ ـ ـ ـ ــة وغيـ ـ ـ ـ ــرهم لـ ـ ـ ـ ــم
تق ـ ـ ــف عن ـ ـ ــد ذل ـ ـ ــك الح ـ ـ ــد ،ب ـ ـ ــل نج ـ ـ ــد أنه ـ ـ ــم ق ـ ـ ــد الزم ـ ـ ــتهم حت ـ ـ ــى ف ـ ـ ــي حال ـ ـ ــة س ـ ـ ــفرهم
وعبـ ـ ـ ـ ـ ــورهم بالم اركـ ـ ـ ـ ـ ــب والسـ ـ ـ ـ ـ ــفن إلـ ـ ـ ـ ـ ــى س ـ ـ ـ ـ ـ ـواحل الحجـ ـ ـ ـ ـ ــاز ،فباإلضـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلـ ـ ـ ـ ـ ــى
العوام ـ ـ ـ ــل الطبيعي ـ ـ ـ ــة المتمثل ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي الري ـ ـ ـ ــاح العاتي ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ــي كان ـ ـ ـ ــت تغي ـ ـ ـ ــر مس ـ ـ ـ ــار

الس ـ ـ ـ ـ ـ ــفن ،وته ـ ـ ـ ـ ـ ــدد س ـ ـ ـ ـ ـ ــيرها ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاألمواج ،فق ـ ـ ـ ـ ـ ــد كان ـ ـ ـ ـ ـ ــت هن ـ ـ ـ ـ ـ ــا أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعاب
المعترض ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي تغي ـ ـ ــر م ـ ـ ــن حرك ـ ـ ــة الم ـ ـ ــوج وت ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى إغـ ـ ـ ـراق الس ـ ـ ــفن بم ـ ـ ــن

فيه ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــال االرتط ـ ـ ـ ـ ــام به ـ ـ ـ ـ ــا(،)5أحيانـ ـ ـ ـ ـ ـاً يض ـ ـ ـ ـ ــطر الحج ـ ـ ـ ـ ــاج والمس ـ ـ ـ ـ ــافرون
1
للعودة مرًة اخرى لميناء عيذاب بسبب تلك المخاطر.
ويبـ ـ ـ ـ ـ ــدو أن معانـ ـ ـ ـ ـ ــاة الحجـ ـ ـ ـ ـ ــاج مـ ـ ـ ـ ـ ــن البجـ ـ ـ ـ ـ ــاويين وبخاصـ ـ ـ ـ ـ ــة أصـ ـ ـ ـ ـ ــحاب

الم اركـ ـ ـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ـ ــنهم كانـ ـ ـ ـ ـ ــت أكبـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ـ ــن معانـ ـ ـ ـ ـ ــاتهم مـ ـ ـ ـ ـ ــن العوامـ ـ ـ ـ ـ ــل والظـ ـ ـ ـ ـ ــروف
الطبيعي ـ ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ــبقت اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة إليه ـ ـ ـ ـ ــا ،والس ـ ـ ـ ـ ــبب ف ـ ـ ـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ ـ ــك أن أص ـ ـ ـ ـ ــحاب

الم اركـ ـ ـ ـ ــب كـ ـ ـ ـ ــانوا يسـ ـ ـ ـ ــتغلون حاجـ ـ ـ ـ ــة الحجـ ـ ـ ـ ــاج وحرصـ ـ ـ ـ ــهم علـ ـ ـ ـ ــى السـ ـ ـ ـ ــفر إلدراك
فريض ـ ـ ــة الحـ ـ ـ ــج ،فيبـ ـ ـ ــالغون فـ ـ ـ ــي المبـ ـ ـ ــالغ الت ـ ـ ــي يطلبونهـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن الحجـ ـ ـ ــاج والرحلـ ـ ـ ــة
 .1القاسم التجيبي :مستفاد الرحلة ،ص 213
 .2ابن جبير :الرحلة ،ص 70
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إلـ ـ ـ ــي مينـ ـ ـ ــاء جـ ـ ـ ــدة ،ثـ ـ ـ ــم إذا قبض ـ ـ ـ ـوا الـ ـ ـ ــثمن مقـ ـ ـ ــدماً ،شـ ـ ـ ــحنوا الم اركـ ـ ـ ــب بالحجـ ـ ـ ــاج

ش ـ ـ ـ ــحناً لدرج ـ ـ ـ ــة يص ـ ـ ـ ــعب فيه ـ ـ ـ ــا أن يتح ـ ـ ـ ــرك الح ـ ـ ـ ــاج أق ـ ـ ـ ــل حرك ـ ـ ـ ــة حت ـ ـ ـ ــى يص ـ ـ ـ ــل
إلـ ـ ــي مينـ ـ ــاء جـ ـ ــدة علـ ـ ــى ذلـ ـ ــك النحـ ـ ــو ،ولعـ ـ ــل هـ ـ ــذا األمـ ـ ــر هـ ـ ــو مـ ـ ــا دعـ ـ ــا بعضـ ـ ــهم
لوصـ ـ ـ ـ ـ ــف ه ـ ـ ـ ـ ـ ـؤالء البجـ ـ ـ ـ ـ ــة " بـ ـ ـ ـ ـ ــأنهم أمـ ـ ـ ـ ـ ــة ال أخـ ـ ـ ـ ـ ــالق لهـ ـ ـ ـ ـ ــم وال جنـ ـ ـ ـ ـ ــاح علـ ـ ـ ـ ـ ــى

العنهم".

()2

ثانيا أثرهرررم فرري انتررشار اللغرة العربررية:

كان معظم البجاوية يتحدثون لغة خاصة بهم تعرف بالتبداوية ( ،1)1كما

كانت لبعضهم لغات أو لهجات يتحدثون بها غير التبداوية تشادية في مفرداتها
وعباراتها وطريقة نطقها مع بعض لغات الحبشة

()2

وقد إنتشرت هذه اللغة المتشابهة

للغات الحبشية في المناطق الواقعة في جنوب بالد البجة المتاخمة لبالد الحبشة (.)3

على أن تلك اللغة التي كانت يتحدث بها البجة لم تكن تخلو من بعض األلفاظ

والعبارات العربية في الفترة التي سبقت وصول اإلسالم إلى المنطقة حيث تسربت
بواسطة التجار والقبائل العربية التي هاجرت إلى هناك في فترة مبكرة واستقرت في

البالد وصاهرت أهلها ( ،)4وقد شمل هذا األمر كثي اًرمن اللغات اإلفريقية المحلية التي

ارتبط أهلها ارتباطاً قوياً بالعناصر العربية التي كانت تفد إلى مناطق الساحل اإلفريقي

وبخاصة المدن اإلفريقية الواقعة على ساحل البحر األحمر الغربية ،ومما ساهم في
تسرب بعض المفردات العربية للغات السكان في تلك المناطق التشابه الكبير في

بعض التراكيب والضمائر وأسماء العدد ،والتثنية ،وقواعد الصرف والنحو واألصوات

بين اللغة العربية واللغات السامية األخرى التي يتحدث بها سكان تلك المناطق (،2)1

 .1ابن حوقل :صورة األرض ،ص 56 – 55

 .2ياقوت الحموي :معجم البلدان ،ج ،1ص 471
 .3القاسم التجيبي :مستفاد الرحلة ،ص 206
 .4عبد المجيد عابدين :تاريخ الثقافة العربية في السودان ،ص 13
 .1حسن أحمد محمود :اإلسالم والثقافة العربية في إفريقيا ،ص 51
.2

اليعقوبي :البلدان ،ص 121
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إال أن مدى توسع انتشار اللغة العربية كان محدوداً وانحصر في تسرب بعض
المفردات في هذه المرحلة.

أما بالنسبة لبالد البجة فبعد أن تعرف إليها المسلمون وتوطدت صالتهم

بها ،وفتحت البالد من خالل الوسائل المختلفة للعناصر والفئات اإلسالمية التي
دخلت في عالقات اجتماعية واقتصادية واسعة معهم ،بدأت اللغة العربية تعرف

طريقها إلى مواطنهم بشكل واضح ،بيد أن تغلغلها واستيطانها في البالد قد حدث
ببطء شديد ،كما أنها تأثرت باللغات المحلية التي كانت سائدة هناك في بداية األمر

خصوصاً فيما يتعلق بمخارج األصوات ،ونطق الكلمات ،وذلك بخالف الدعوة
اإلسالمية التي كانت قد قطعت أشواطاً كبيرة في االستقرار والتوطن في البالد ،ولعل
مرد ذلك األمر يعود إلى عدة أسباب من أهمها أن العناصر اإلسالمية التي حملت

الدعوة اإلسالمية وبسط تعالم اإلسالم بين السكان الوطنيين في تلك المناطق.

هذا وقد كانت أكثر المناطق البجاوية التي انتشرت فيها اللغة العربية هي

المناطــق التي حــدث فيها احتكاك مباشر بين الجماعات اإلسالمية العربية ،من
الرحالة والحجاج وبين قبائل البجة ( ،)2وهي المناطق الحضرية المتمــثلة في المدن
الرئيــسة الواقعة على طــرق القوافـل الرئيسة ومن أهمـها صيحة وهجر والنماس،

والمحدثة وغيرها ،والمتمثلة كذلك في الموان الواقعة على ساحل البحر األحمر ومن
ال
أهمها مدينتا سواكن وعيذاب .كما شهدت مناطق التعدين المختلفة احتكاكاً و تداخ ً

بين مختلف العناصر الموجودة هناك ،وأمكن من خالل ذلك تسريب كثير من
المفردات والعبارات العربية للبجاويين العاملين في تلك المراكز (.)1

1

إال أن ذلك ال يعني أن أنتشار اللغة العربية قد انحصر فقط في أوساط

البجاويين المستقرين في المناطق الحضرية المشار إليها فحسب ،بل إن بعض

البجاويين الذين كانوا

يسكنون في المناطق الصحراوية وفي الوديان البعيدة عن

مناطق العمران قد عرفوا اللغة العربية وتسربت إليهم مفرداتها أما بواسطة التجار الذين
 .1المصدر السابق ،ص 122
 .2ابن بطوطة :الرحلة ،ص .345
 .3ابن حوقل :صورة األرض ،ص 57
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يمرون بتلك المناطق في بعض األحيان،أو بواسطة القبائل العربية التي آثرت
االستقرار في تلك المناطق (،)2بل إن بعض األقاليم البجاوية التي وصلت إليها تلك

العناصر قد تعلم بعض حكامها اللغة العربية واصبحوا يتحدثون بها،بعدأن تركوا
الوثنية واعتنقوا الدين اإلسالمي (.)3

ويمكن من خالل تتبع مسار اللغة العربية تبين عدد المظاهر الدالة على انتشارها

وتوسع استخدامها في بالد البجة جنباً إلى جنب مع اللغة البجاوية المحلية ،ومن أهم

تلك المظاهر ما يلي:

 -1اسـتخدام البجـة األسـماء العربية ذات الصبغة اإلسالمية الواضحة وذلك مـنذ

فـترة مبكرة قـد تعـود إلى مـا قبل سنة 216هـ ،وهي السنة التي وقـع فـيها عبد هللا بن

الجهــم اتفـاقية مع الملك البجــاوي كنون بن عبد الع ـزيز الـذي يالحـظ من اســم أبيـه مدى

التداخل الذي حدث بين الوافد اإلسالمي المحلي البجاوي(1)1ومثله الملك البجاوب على
بابا ،وغيرهم من البجاويين ،مما يؤكد أن أسماء البجة قد استعربت إلى ٍ
حد ٍ
كبير،
وأضحت شديدة االرتباط بالثقافة اإلسالمية (.)2

 -2تمثل أسماء المدن البجاوية صورة أخرى من صور استخدام اللغة العربية

مثل مدن سواكن ،وصيحة وهجر ،والمحدثة وعذاب ،والنماس وغيرها من المدن

األخرى التي ظهرت فيها العربية بشكل جلى (.)3

 -3حملت مراكز التعدين عن الذهب التي توسعت وازدادت أعدادها بشكل

كبير في المنطقة أسماء عربية واضحة الدالة ،مثل جبل صاعد ،ودخم ،وبطن وماء
الصخرة ،واألخشاب ،وعربة بطحاء ،والبضة وقير أبي مسعود ،وميزاب (فهذه المعادن
التي يصل إليها المسلمون ويقصدونها لطلب التبر) ،ويضاف إلى تلك المراكز اإلسماء

 .1ابن سليم األسواني :أخبار النوبة والبجة ،عن المواعظ واالعتبار ،ج  ،1ص 195
 .2الطبري :تاريخ األمم والملك ،ج ،9ص  – 203ابن األثير :الكامل ،ج ،5ص 95
 .3المقريزي :المواعظ واالعتبار ،ج ،1ص 202
 .4اليعقوبي :البلدان ،ص 120
 .5المسعودي :مروج الذهب ،ج  ،3ص 46
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التي أطلقت على أنواع الذهب نفسها ومنها العروس ،والخصوم ،وكوم الصابوني،

ومكابر وغيرها (.)4

ومثل الذهب قسم الزمرد إلى أنواع حملت أسماء عربية واضحة مثل المر ،والبحري،

والمغربي ،واألصم (.)5

 -4وكما أعطت البجاويين ومدنهم ومراكز التعدين المنتشرة في بالدهم

مؤشرات مهمة على تسرب الكثير من مفردات اللغة العربية إلى بالدهم ،أعطت
األسماء التي أطلقت على اآلبار والمراكز المهمة الواقعة على الطريق الواصل بين

مدن مصر الجنوبية ومدن الساحل البجاوي مؤشرات مهمة كذلك ،فمن األسماء

التي حملتها تلك المراكز اآلقار الخبيب وحجاج ،وشاغب ،وأمتان وغيرها ،ومثلها
حملت المراسي التي تبحر منها السفن التجارية أسماء عربية بينة ،مثل مراسي
الجدير ،والمربوطة ،والواسعة ،وخالفها

(1 )1

.

ومن المالحظ أن هذه األسماء التي أطلقت سواء على مراكز التعدين ،أو اآلبار ،أو

المراسي أو غيرها قد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالبيئة المحلية ،وباألعمال التي ارتبطت
بحركة التجار والمهاجرين و الحجاج وغيرهم ،مما يؤكد مدى تأثيرهم الواضح على

البجاويين في هذا المجال.

 -5توسع انتشار اللغة العربية في بعض األقاليم البجاوية ،خصوصا أن

بعض حكام تلك األقاليم قد تحولوا لإلسالم ثم تعلموا اللغة العربية تبعاً لذلك

التحول ،يقول ابن حوقل عن بعض جماعات تلك األقاليم " ولهم ملك مسلم يتكلم

بالعربية " (.)2

 -6لج ـ ـ ـ ــأ بع ـ ـ ـ ــض قـ ـ ـ ـ ــادة المس ـ ـ ـ ــلمين التخ ـ ـ ـ ــاذ الحيل ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي قت ـ ـ ـ ــال البج ـ ـ ـ ــة

يؤك ـ ـ ــد انتش ـ ـ ــار اللغ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي أوس ـ ـ ــاط عام ـ ـ ــة البج ـ ـ ــة ،وم ـ ـ ــن ذل ـ ـ ــك الرق ـ ـ ــاع

التـ ـ ـ ـ ــي كتبه ـ ـ ـ ــا محم ـ ـ ـ ــد القم ـ ـ ـ ــي ،ورفعه ـ ـ ـ ــا عل ـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ــنة الرم ـ ـ ـ ــاح قب ـ ـ ـ ــل مواجهـ ـ ـ ـ ــته

 .1ابن جبير :الرحالة :ص 65
 .2صور األرض،ص 57
 .3المصدر السابق ،ص 54،55
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لهـ ـ ـ ــم حي ـ ـ ــث كت ـ ـ ــب فيه ـ ـ ــا " ه ـ ـ ــذه كت ـ ـ ــب أمي ـ ـ ــر الم ـ ـ ــؤمنين إل ـ ـ ــيكم معاشـ ـ ـ ــر البج ـ ـ ــة

"( ،)3ومهما تكن النتائج التي

تحققت من هذه الحيلة ،إال أنها تدل داللة واضحة على تعلم ٍ
عدد غير قليل من البجة
اللغة العربية

(1 )1

.

 -7اآلثار والحفريات التي تمت في بالد البجة حيث عثر على شواهد تحمل التاريخ

الهجري ،واألسماء العربية وذلك في منطقة خور نبت الواقعة مسافة سبعين ميالً
غربي ميناء سواكن ،يعود تاريخها إلى فترة مبكرة ربما ترجع إلى منصف القرن الثاني

الهجري ،وهي بذك تدل على أن اللغة العربية قد عرفت طريقها لبالد البجة في فترة
تاريخية متقدمة جداً ،ويرجع أحد الباحثين أن تلك الجهود قد ب ُذلت من بقايا األمويين
الذين لجأوا إلى تلك البالد إثر قيام الدولة العباسية (.)2

وإذا كانت تلك المظاهر قد دلت داللة واضحة على جهود الرحالة والحجاج

في نشــر اللغة العربية في بالد البجة ،فإنه من الواضح كذلك أن بعض هؤالء

الحجاج والرحالة وغيرهم من العناصر العربية المهاجرة قد تعلموا اللغة البجـاوية حتى
يسهل لهم التعامل معهم خصوصاً بعد أن استقروا في مناطــق مختلفة من بالدهم،

ال عن رغبة بعض هؤالء في
وبعد أن أضحت لهم مصالح كثيرة هناك ،هذا فض ً

التأثير على البجاويين ودعوتهم لإلسالم ،ومما يؤكد هذا األمـر ما ذكرته المصادر
من أن رجلين من سكان مدينة جدة هما زكريــا بن صالح الخزومي ،وعبد هللا بن
إسماعيل القرشي قد قاما بترجمة االتــفاقية التي وقعها عبد هللا بن الجهم مع ملك

البجة كنون بن عبد العـزيز للغـة البجــاوية ( .)3وما ذك ـرته تلك المصادر أيضـاً أن

أحـد العـارفين باللغــة البجــاوية من المسـلمين قـد قــام بترجمة الحوار الذي دار بين

الخليفة المتوكل وبين على بابا الملك البجاوي إبان زيارة األخير لبغداد أواخر سنة

 241هـ.

 .1مصطفى مسعد :المكتبة السودانية ،ص 49
 .2المصدر السابق
 .3ابن سليم األسواني :أخبار النوبة والبجة ،عن المواعظ واالعتبار ج  ،1ص 196
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علـ ــى أن اللغـ ــة العربيـ ــة التـ ــي انتشـ ــرت وسـ ــط البجـ ــاويين لـ ــم تكـ ــن تخلـ ــو مـ ــن
بعـ ــض االختالفـ ــات الشـ ــكلية ب ـ ــين اللهجـ ــات العربيـ ــة القبلي ـ ــة ،ويظهـ ــر أن مـ ــرد ه ـ ــذا
التعـ ــدد يرجـ ــع إلـ ــى أصـ ــولها القديمـ ــة التـ ــي عاشـ ــت بهـ ــا القبائـ ــل العربيـ ــة فـ ــي الجزي ـ ـرة

(1)1
العربيـ ـ ــة  ،بيـ ـ ــد أن هـ ـ ــذه االختالفـ ـ ــات الشـ ـ ــكلية ال تعـ ـ ــدو أن تكـ ـ ــون تغيي ـ ـ ـ اًر طفيف ـ ـ ـاً

فـ ـ ــي النطـ ـ ــق أو تغيي ـ ـ ـ اًر لـ ـ ــبعض الحـ ـ ــروف والحركـ ـ ــات باإلبـ ـ ــدال أو الحـ ـ ــذف ،ويمكـ ـ ــن
حص ـ ـ ــرها ف ـ ـ ــي أرب ـ ـ ــع مس ـ ـ ــائل ( ، )2ه ـ ـ ــي تغيي ـ ـ ــر نط ـ ـ ــق بع ـ ـ ــض الح ـ ـ ــروف ،وتغيي ـ ـ ــر

الحركـ ـ ــات وحـ ـ ــذف بعـ ـ ــض األص ـ ـ ـوات ،وتغييـ ـ ــر مـ ـ ــدلول الكلمـ ـ ــة ،بيـ ـ ــد أن الفـ ـ ــروق ال

تمثـ ـ ـ ــل اختالف ـ ـ ـ ـاً جوهري ـ ـ ـ ـاً يحـ ـ ـ ــول دون قيـ ـ ـ ــام ثقافـ ـ ـ ــة ذات مضـ ـ ـ ــمون واحـ ـ ـ ــد وجـ ـ ـ ــوهر
واحد،إضـ ـ ــافة إلـ ـ ــى كونهـ ـ ــا ف ـ ـ ـوارق ال تمثـ ـ ــل حـ ـ ــاج اًز لغوي ـ ـ ـاً يقـ ـ ــف حـ ـ ــائالً دون وحـ ـ ــدة

الثقاف ــة ،وال ــدليل عل ــى ذل ــك م ــا يش ــاهد الي ــوم ف ــي من ــاطق البج ــة المختلف ــة ،ف ــرغم م ــا

ب ـ ــين اللهج ـ ــات العامي ـ ــة م ـ ــن فـ ـ ـوارق ف ـ ــي النط ـ ــق ،والحرك ـ ــات ،واألصـ ـ ـوات ،وأحيانـ ـ ـاً
تغييـ ــر مـ ــدلول األلفـ ــاظ والكلمـ ــات إال أن كـ ــل البجـ ــاويين تنـ ــتظمهم ثقاف ـ ـة واحـ ــدة وهـ ــي

الثقافـ ــة اإلسـ ــالمية العربيـ ــة التـ ــي تجـ ــذرت فـ ــي حيـ ــاتهم بشـ ــكل كبيـ ــر ،علـ ــى أن اللغـ ــة
العربي ـ ــة المس ـ ــتخدمة ل ـ ــم تس ـ ــلم ب ـ ــدورها وب ـ ــرغم نفوذه ـ ــا وهيمنته ـ ــا م ـ ــن تس ـ ــرب بع ـ ــض
المف ـ ـ ــردات البجاوي ـ ـ ــة عليه ـ ـ ــا وتنحص ـ ـ ــر ف ـ ـ ــي أس ـ ـ ــماء بع ـ ـ ــض األداوت والص ـ ـ ــناعات

التي لم يعرفها العرب في مواطنهم التي قدموا منها إلى هذه المناطق.
ثالثا :انتشرررار الثقرررافة اإلسررررالمية:

لم يمكن انتشار استخدام اللغة العربية في بالد البجة وتوسع مداها هو األثر الثقافي

الوحيد الذي أحدثته العناصر أو الفئات العربية المختلفة من الرحالة والحجاج وغيرهم
في البالد ،بل قد تالزم مع ذلك تسرب كثير من المفاهيم والعادات والتقاليد العربية
اإلسالمية إلى أوطانهم ؛ لدرجة أن بعض المؤرخين شبهوا البجاويين بالعناصر

العربية المشار إليها ( ،2)1خصوصاً أن أجياالً من البجة المولدين أو البجة
 .1المصدر السابق
 .2ابن سليم األسواني :أخبار النوبة والبجة ،عن المواعظ واالعتبار ،ج  ،1ص .196
 .1ااالصطخري :مسالك الممالك ،ص  ،35ليدن1927 ،
 .2ابن حوقل :صورة األرض ،ص .51
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المستعربين قد تمثلوا تلك العادات والتقاليد بشكل واضح وجلي ،وعملوا على نقلها
وبسطها في مختلف قطاعات مجتمعهم .ومن الواضح أن تأثير الفئات العربية التي
داخلت البجاويين في هذا المجال كانت من تأثير البجة عليهم ،وذلك بسبب أن

اآلخرين لم تكن لهم حظوظ كبيرة في التمدن والرقي فهم في غالبهم " بادية أغنام
متوغلون في الجبال واآلجام في ٍ
َّ
التوغل في األماكن
عدد ال يحاط به " ( )2وهذا
البعيدة عن المدن والعمران وأماكن تجمع الناس قد ساهم إلى حد كبير في عزل

بعضهم عن االحتكاك بأي مجتمعات أخرى ،مما حرمها من إحداث أي تأثير أو تأثير
اء بتمثل عاداتهم وتقاليدهم أو بغير ذلك باإلضافة إلى ذلك فإن
بتلك المجتمعات سو ً
طبيعة البجــة أنفـسهم لم تمكنهـم من التفـاعل مع اآلخـرين بسبب ميل معظمهم للعزلة

واالنفراد واالبتعاد عن اآلخرين ( ،1)1كذلك من األسباب التي جعلت البجة أكثر تأثي اًر
وأقل أث اًر في القبائل العربية التي استقرت في أوطانهم تفوق ثقافة وعادات هذه القبائل
بسبب التعاليم اإلسالمية التي تمثلوها ،وبسبب االحتكاك والخبرات والمؤثرات التي

تعرضوا لها قبل استقرارهم في بالد البجة (.)2

ومـ ـ ـ ـ ــع التصـ ـ ـ ـ ــاهر والتـ ـ ـ ـ ــداخل الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ــين هـ ـ ـ ـ ــذه العناصـ ـ ـ ـ ــر الوافـ ـ ـ ـ ــدة

الزم ـ ـ ـ ـ ــرد وال ـ ـ ـ ـ ــذهب ف ـ ـ ـ ـ ــي وادي
وب ـ ـ ـ ـ ــين البج ـ ـ ـ ـ ــاويين ف ـ ـ ـ ـ ــي أم ـ ـ ـ ـ ــاكن التع ـ ـ ـ ـ ــدين ع ـ ـ ـ ـ ــن ُ
العالق ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أو ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي الم ـ ـ ـ ـ ـ ــوان البجاوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة مث ـ ـ ـ ـ ـ ــل عي ـ ـ ـ ـ ـ ــذاب وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواكن ،أو ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي
األس ـ ـ ـ ـواق والم اركـ ـ ـ ــز التجاريـ ـ ـ ــة الواقعـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى طـ ـ ـ ــول الطريـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـ ـربط مـ ـ ـ ــدن

جن ـ ـ ـ ـ ــوب مص ـ ـ ـ ـ ــر مث ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـ ـ ـ ـ ـوان وق ـ ـ ـ ـ ــوص وغيره ـ ـ ـ ـ ــا بالس ـ ـ ـ ـ ــاحل البج ـ ـ ـ ـ ــاوي ،وف ـ ـ ـ ـ ــي

األمـ ـ ـ ــاكن األخ ـ ـ ـ ــرى التـ ـ ـ ــي توس ـ ـ ـ ــعت فيهـ ـ ـ ــا عالق ـ ـ ـ ــات المسـ ـ ـ ــلمين بالبج ـ ـ ـ ــة ،تسـ ـ ـ ـ ـربت
كثي ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن المـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤثرات الثقافيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للبج ـ ـ ـ ـ ـ ــاويين ،وال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ما أن بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
الم ـ ـ ـ ــؤثرات كان ـ ـ ـ ــت تتمث ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ــي بع ـ ـ ـ ــض الع ـ ـ ـ ــادات الت ـ ـ ـ ــي أض ـ ـ ـ ــحت بع ـ ـ ـ ــد مجي ـ ـ ـ ــيء

اإلس ـ ـ ـ ـ ــالم يخل ـ ـ ـ ـ ــو كثي ـ ـ ـ ـ ــر منه ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن الع ـ ـ ـ ـ ــادات القبيح ـ ـ ـ ـ ــة الض ـ ـ ـ ـ ــارة ،بس ـ ـ ـ ـ ــبب أن
 .1اإلدريس ــي نزهة المشــتاق ،ج ،1ص 27

 .2إدريس الحسن :البجة في شرق السودان ،ص 59

 .3البخـ ــاري (محمد بن إس ـ ــماعيل) :مختص ـ ــر صحيح البخاري ،ص  ،663شرح مصطفى البغا ،دار اليمامة
للنشر والتوزيع ،بيروت1413 ،هـ.
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اإلس ـ ـ ـ ــالم قـ ـ ـ ـ ــد حـ ـ ـ ـ ـ َّـرم عل ـ ـ ـ ــى العـ ـ ـ ـ ــرب مـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ــادتهم م ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ــان مخالف ـ ـ ـ ـ ـاً للـ ـ ـ ـ ــدين
واألخـ ـ ـ ـ ــالق والمـ ـ ـ ـ ــروءة ،مثـ ـ ـ ـ ــل وأد البنـ ـ ـ ـ ــات ،وشـ ـ ـ ـ ــرب الخمـ ـ ـ ـ ــر ،والميسـ ـ ـ ـ ــر ونحوهـ ـ ـ ـ ــا

(،)3ف ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ـ ين اتج ـ ـ ـ ــه إل ـ ـ ـ ــى بع ـ ـ ـ ــض الع ـ ـ ـ ــادات والتقالي ـ ـ ـ ــد الت ـ ـ ـ ــي تش ـ ـ ـ ــوبها بع ـ ـ ـ ــض
الش ـ ـ ـ ـ ـوائب فهـ ـ ـ ـ ــذبها ونقاهـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــن تلـ ـ ـ ـ ــك الش ـ ـ ـ ـ ـوائب ومـ ـ ـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ــك الـ ـ ـ ـ ــدخن ،ووجـ ـ ـ ـ ــد
ع ـ ـ ـ ـ ــادات أخ ـ ـ ـ ـ ــر أبق ـ ـ ـ ـ ــى عليه ـ ـ ـ ـ ــا أش ـ ـ ـ ـ ــاد به ـ ـ ـ ـ ــا مث ـ ـ ـ ـ ــل إكـ ـ ـ ـ ـ ـرام الض ـ ـ ـ ـ ــيف ،ونصـ ـ ـ ـ ـ ـرة

الضعفاء والمظلومين والتخلف بمكارم األخالق (.1)1

والدارس للمنهج الذي تشربت به المؤثرات الثقافة اإلسالمية في القارة

اإلفريقية بعامة وفي بالد البجة بخاصة يلحظ حقيقتين مهمتين هما:

أما الحقيقة األولى فتتمثل في التزام العناصر العربية المهاجرة أو المارة ببالدهم
بالتقاليد المستمدة من التعاليم اإلسالمية ،فكان هذا األمر عنص اًر مهما من عناصر

تسرب تلك المؤثرات إلى البجاويين وغيرهم (.)2

أمـ ـ ــا الحقيقـ ـ ــة الثانيـ ـ ــة فهـ ـ ــي مالحظـ ـ ــة أن هـ ـ ــذه العناصـ ـ ــر الوافـ ـ ــدة لـ ـ ــم تكـ ـ ــن ترمـ ـ ــي

لتعريـ ـ ــب السـ ـ ــكان األصـ ـ ــليين الـ ـ ــوطنيين فـ ـ ــي بـ ـ ــالد البجـ ـ ــة أو فـ ـ ــي غيرهـ ـ ــا بقـ ـ ــدر مـ ـ ــا

وح ـ ــدها بـ ــل إن ك ـ ــل أو معظ ـ ــم
السـ ــكان ك ـ ــانوا يهتمـ ــون ب ـ ــدعوتهم لإلسـ ــالم ف ـ ــي حـ ــين َّ
الش ـ ـ ــعوب والقبائ ـ ـ ــل اإلفريقي ـ ـ ــة كان ـ ـ ــت تلت ـ ـ ــزم ب ـ ـ ــه ،يق ـ ـ ــول اب ـ ـ ــن س ـ ـ ــليم األسـ ـ ـ ـواني ف ـ ـ ــي

معـ ـ ـ ــرض حديثـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ــن قبائـ ـ ـ ــل البجـ ـ ـ ــة :وهـ ـ ـ ــم باديـ ـ ـ ــة يتبعـ ـ ـ ــون الكـ ـ ـ ــأل حينمـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ــان

الرعي،بأخبي ـ ــة م ـ ــن جل ـ ــود ،أنس ـ ــابهم م ـ ــن جه ـ ــة النس ـ ــاء ،ولك ـ ــل بط ـ ــن م ـ ــنهم رئ ـ ــيس،

ولـ ــيس عل ـ ــيهم متمل ـ ــك ،وال له ـ ــم دي ـ ــن ،وهـ ــم يورث ـ ــون اب ـ ــن البن ـ ــت واب ـ ــن األخ ـ ــت دون
ول ـ ــد الص ـ ــلب ويقول ـ ــون :إن والدة اب ـ ــن األخ ـ ــت واب ـ ــن البن ـ ــت أص ـ ــح ،وأن يكـ ـ ــون م ـ ــن
زوجهـ ـ ــا أو م ـ ـ ــن غي ـ ـ ـره فهـ ـ ــو ولـ ـ ــدها علـ ـ ــى كـ ـ ــل حـ ـ ــال "

()3

والواقـ ـ ــع أن هـ ـ ــذا النظ ـ ـ ــام

االجتم ـ ـ ــاعي عل ـ ـ ــى مخالفت ـ ـ ــه لتع ـ ـ ــاليم اإلسـ ـ ـ ــالم إال أن كثـ ـ ـ ــي اًر م ـ ـ ــن القبـ ـ ـ ــائل العربي ـ ـ ــة
المهـ ــاجرة قـ ــد اسـ ــتفادت منـ ــه ،وصـ ــاهرت السـ ـ ــكان الوطن ـ ــيين ،فكـ ــان ذلـ ــك س ـ ــبباً فـ ــي

 .1المص ــدر السابق :ص  663وما يليها
 .2توماس ارنوبد :الدعوة إلى اإلسالم ،ص  – 339عبد العزيز بن راشد العبيدي :وسائل انتشار اإلسالم في
إفريقيا ،ص 45
 .3ابن سليم األسواني :أخبار النوبة ،عن المواعظ واالعتبار ،ج،1ص 202
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تح ـ ـ ـ ـ ولهم لإلس ـ ـ ــالم عل ـ ـ ــى ي ـ ـ ــد أبن ـ ـ ــاء بن ـ ـ ــاتهم ،وه ـ ـ ــم ال ـ ـ ــذين عرفـ ـ ـ ـوا بالمول ـ ـ ــدين

()1

،1

وبالت ـ ـ ــدريج وم ـ ـ ــع م ـ ـ ــرور ال ـ ـ ــزمن أض ـ ـ ــحى البج ـ ـ ــاويون يتخل ـ ـ ــون ع ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذه الع ـ ـ ــادات
والتقاليد وأصبحوا يتمثلون النظام اإلسالمي في هذا المجال (.)2

ظلت كثير من عاداتهم وتقاليدهم على ما هي عليه برغم إسالمهم وهذا ما

عبر عنه أحد الجغرافيين في معرض حديثه عن البجة حين قال " :فجرت أحكامهم
على سنن كانت لهم جاهلية إلى بعض أحكام يستعملونها إسالمية "

()3

هذا وقد أضحى البجة يتخلون عن كثير من العادات والتقاليد القديمة التي

كانت سائدة في أوساط مجتمعاتهم ،والتي من أهمها وأبرزها نظام التوريث والذي
عرف بنظام األمومة حيث كان يقضي بأن يرث ابن أخت الرجل المتوفى أو ابن بنته

دون ولده ،سواء أكان هذا الميراث ملكاً ،أو تجارة،أو ماالً أو غيره ،حيث إن ابن
األخت أو البنت في زعمهم أصح في النسب من االبن ،على أن هذا التقليد لم يكن

يخص قبائل البج ة وحدها ومن المؤثرات الثقافية الواضحة في هذا المجال بسبب
تحول البجة لإلسالم واختالطهم بالمهاجرين العرب تغير نظرتهم للمرأة حيث كان
االختالط بين النساء والرجال شائعاً عندهم لدرجة كبيرة حتى أن أحد المؤرخين

وصفهم بأنهم " أقل الناس غيرة ونحوها على النساء "( ،)4ثم تغير ذلك الوضع
فأصبحت العالقة بين الرجال والنساء تحكمها قيمة الشرف المستمدة من الدين
وأصبحت المرأة عند البجة كزوجة أو أم أو أخت لها عالمها الخاص محمية من

االشتراك والظهور في عالم الحياة العامة حيث الرجال عموماً والغرباء خصوصاً ،وإن
كانت لها مشاركات فتنحصر في بعض شؤون بيتها مثل جلب الماء ،وبعض المهام

المنزلية األخرى التي ال تتطلب ابتعادها عن مسكنها كثي اًر وألوقات طويلة ،كما
أضحى الرجل البجاوي غير مسموح له عرفياً بالبقاء في عالم النساء نها اًر،بل لقد
تعدلت األوضاع في هذا الجانب االجتماعي كثي اًر لدرجة أنه لقد كان هنالك أعمال

 .1انظر ربيع الحاج :معاهد البقط وآثارها على بالد النوبة ،ص 279 – 275
 .2إدريس س ــالم الحسن :البج ــة في شرق السودان ،ص .59
 .3ابن ح ــوقل :صـ ــورة األرض ،ص 51
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مشتركة بين الرجال والنساء حتى في مجال الزراعة والرعي ،حيث انحصرت
مسؤوليات المرأة عند البجة في منزلها وواجباته من أعداد الطعام ورعاية صغارها

وغير ذلك

(1 )1

.

وتبعاً لهذا التغير في النظرة للمرأة تغيرت مفاهيم وعادات عربية أخرى مثل ما

ذكره أحد المؤرخين حين قال" :وليس منهم رجل إال منزوع البيضة اليمني ،وأما النساء
فمقطوع أشفار فروجهن " ( ،)2والسبب في ذلك كما يقول المصدر نفسه " أن ملكاً من
الملوك حارب البجة ثم صالحهم واشترط عليهم قطع ثدي من يولد لهم من النساء،

وقطع ذكور من يولد من الرجال ،وأراد بذلك قطع النسل منهم ،فوفوا بالشرط وقلبوا
المعنى فجعلوا قطع الثدي للرجال والفروج للنساء" (.)3

وبالرغم من أن المرء يشك في صحة هذه الرواية ،إال أنها تؤكد شيوع هذه العادة في
وسط المجتمع البجاوي.

لك ـ ــن بس ـ ــبب احتك ـ ــاكهم بالقبائ ـ ــل العربي ـ ــة وبس ـ ــبب بع ـ ــض الم ـ ــؤثرات الثقافي ـ ــة

اإلسـ ــال مية إلـ ــيهم تخلـ ــى بعضـ ــهم عـ ــن تلـ ــك العـ ــادات والمورثـ ــات الغربيـ ــة ،وحـ ــل ذلـ ــك

الختـ ـ ــان السـ ـ ــني المعـ ـ ــروف لـ ـ ــألوالد والبنـ ـ ــات ،فأصـ ـ ــبح يـ ـ ــتم ختـ ـ ــان الطفـ ـ ــل البجـ ـ ــاوي
ع ـ ــادة فـ ـ ــي عام ـ ــه األول أو الثـ ـ ــاني مثلمـ ـ ــا تفع ـ ــل القبائـ ـ ــل العربي ـ ــة مـ ـ ــن حـ ـ ــولهم (،2)1

أخ ـ ــا خت ـ ــان الفتي ـ ــات فيب ـ ــدو أن ت ـ ــأثيرهم بالثقاف ـ ــة اإلس ـ ــالمية أو بتع ـ ــاليم اإلس ـ ــالم ك ـ ــان

قل ـ ــيالً ح ـ ــين ك ـ ــان هنال ـ ــك نوع ـ ــان م ـ ــن الخت ـ ــان ،األول وه ـ ــو الخت ـ ــان الس ـ ــني ،وال ـ ــذي

ك ـ ــان غالبـ ـ ـاً م ـ ــا ي ـ ــتم وس ـ ــطط البج ـ ــاويين ال ـ ــذين يس ـ ــكنون ف ـ ــي الم ـ ــدن وف ـ ــي المن ـ ــاطق
السـ ــاحلية ،أمـ ــا النـ ــوع الثـ ــاني فهـ ــو مـ ــا يعـ ــرف بالختـ ــان الفرعـ ــوني ( ،)2ويختـ ــتن بهـ ــذه

الطريقـ ــة عـ ــادة الفتيـ ــات مـ ــن سـ ــن السادسـ ــة إلـ ــى الثامنـ ــة ،ويبـ ــدو أن البجـ ــة قـ ــد تـ ــأثروا

 .1إدريس سالم الحسن :البجة في شرق السودان ،ص 60
 .2ابن سليم السوداني :أخبار النوبة ،عن المواعظ واالعتبار ،ج ،1ص 202
 .3المصدر السابق ،ج،1ص202
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فـ ــي هـ ــذا الجانـ ــب بـ ــالمؤثرات المص ـ ـرية الفرعونيـ ــة ،حيـ ــث كـ ــان البجـ ــة علـ ــى صـ ــالت

دائمة بمصر منذ أقدم العصور (.)3

أيضاً تغيرات بعض مفاهيم البجة وبعض عاداتهم التي تتصل بالوالدة ،حيث
كانوا يعمدون في حالة قدوم مولود جديد على األسرة إلى إيقاد نار لمدة أربعين يوم ًا
أمام المنزل أو الدار التي ولد فيها الطفل ،وإذا تعذر إيقاد النار يكتفون بإيقاد مصباح

صغير أمام الدار ،ويزعمون أنهم بفعلهم هذا إنما يطردون الجن عن األم التي تكون
في مدة نفاسها عرضة ألن تتأذي بالجن وبغيره ،وبعد والدة الطفل مباشرة تخرج النساء

الالتي ساعدن األم في الوالدة من الدارومعهن المشيمة ،والخرق الملوثة ويمشين

مساحة حتى إذا وصلن إلى أقرب شجرة ألقوها في وسطها ،وهن ينشدن ويغنين بعض
األناشيد واألغاني في الذهاب واإلياب إذا كان المولود ذك اًر،أما إذا كان المولود أنثى
فإنهن يذهبن ويعدن صامتات ،وبهذه الطريقة يسهل اإلعالن عن نوع المولود من غير
حاجة إلى أي إعالن آخر( ،1)1على أن بعض الحماعات الجاوية كانت تخالف ذلك
فإذا كان المولود أنثى احتفلوا به وفرحوا به فرحاً عظيماً ،أما إذا كان المولود ذك اًر
فيقوم بعض النساء بقتله وحجتهم في ذلك أن األنثى أفضل وأبر من الذكر ،يقول ابن
سليم األسواني في معرض حديثه عن بعض نساء البجة ":،فإذا ولدت إحداهن جارية

بالء وحرب" ( .)2وبفضل الجهود
استحيينها وإن ولدت غالماً قتلته ،ويقلن إن الرحال ً
التي بذلها الرحالة من الحجاج والدعاة تسربت المؤثرات اإلسالمية إلى حياة البجة
وتغيرت كثير من هذه العادات والمفاهيم ،فأضحى البجاوي بدالً من البقاء في خيمته

أو داره أو في أي مكان آخر بحيث ال يرى مولوده إال بعد مرور ثالثين يوماً من

الوالدة – يقوم بترتيب أمورد ودعوة أصحابه وأقربائه للعقيقة التي يولم فيها الغالب
بشاة أو شاتين ،وأصبح الوالد ينطق بلفظ الجاللة أو يكبر عند الذبح بدالً من نطقه

باسم الطفل المولود بحسب ما كان يتم سابقاً (.)3
 .1محمد عوض :محمد :السودان الشمالي ،ص 42
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كذلك من العادات التي تغيرت عن البجة بهذا التواصل مع العناصر المشار
إليها تغير العادة التي كانت سائدة عندهم من تسمية بعض قبائل البجة جميع رجالها
ونسائها باسم و ٍ
احد ( ،)4ثم تعدل هذا األمر وأضحى للرجال أسماؤهم الخاصة بهم
وللنساء أسماؤهن الخاصة بهن ،بل اتخذ بعض البجة أسماء ذات صبغة عربية

إسالمية واضحة

(1 )1

.

ومنهم أقوام كذلك كانوا يقلعون ثناياهم من فوق ومن أسفل ،ويقولون ال يكون

لنا أسنان كأسنان الحمير ،وينتفون لحاهم ( ،)2ثم قل هذا الفعل عندهم بعد أن انفتحوا
على المسلمين ( ،)3ومن العادات التي تخلى عنها البجة بفضل احتكاكهم بالعناصر
العربية المستقرة في أوطانهم ،تخليهم عن ظاهرة العري التي كانت منتشرة عند بعض

القبائل البجاوية ،أو اتخاد بعضهم أخبية من جلود في أحسن األحوال ليستتروا بها،

ال من ذلك يتزيون بزي العرب الذي تميزه العمامة ،وال يستبعد أن يكون تأثير
فبدؤوا بد ً
البجة في هذا المجال بسبب احتكاكهم بالتجار الذين ظلوا يفدون إلى بالدهم
باستمرار ،خصوصاً التجار المغاربة حتى شبههم أحد المؤرخين من كثرة لبسهم

سراويل ونعالت المغاربة بالمغاربة أنفسهم ،ويبدو أن الخلفاء والحكام والوالة كانوا
يشجعون التجار والرحالة والدعاة وغيرهم للمساهمة في نقل تلك المؤثرات بعد أن

يقدموا األسوة التي يحتذى بها ،ومن أبرز األمثلة الدالة على ذلك إهداء الخليفة

العباسي المتوكل الملك البجاوي عل ى بابا عمامة سواء إبان زيارة األخير لبغداد سنة
 241هـ ( ،)4كما نشر التجار هداياهم التي يقدمونها لألهالي وللوطنيين في المنطقة
عادة تغطية الرأس فأصبح البجاوي يحرص على لبس طاقية من القماش األبيض على

رأسه ،تلف عليها خرق صغيرة من القماش األبيض فتغطيها شكالً ،تشبها بالعمامة

العربية المعروفة.

()2

 .1انظر المالحق عهد عبد هللا بن الجهم لكنون بن عبد العزيز ملك البجاة
 .2اليعقوبي :كتاب البلدان ،ص 219

 .3المقريزي :المواعظ واالعتبار ،ج ،1ص 202
 .4بيبرس الداودار :زبدة الفكرة ،ص 181
 .1بوركهات :رح ــالت بوركهات ص .124

191

مؤتمر طرق الحج في إفريقيا

الكتاب الخامس

أما نساء البجة فقد اتجهن كذلك إلى اتخاذ بعض المالبس القريبة من
المالبس التي كانت تعرفها المرأة في الجزيزة العربية مثل السروايل الفضفاضة،

باإلضافة إلى اتخاذهن الطرح وغيرها مما يستخدم في تغطية الرأس والوجه (.)2

ولعل هذا السل وك الذي ط أر على البجاويين هو الذي دفع بعض المؤرخين

المسلمين إلى تشبيههم بالعرب حيث أن أنهم أشاروا إلى أن البجة كانوا يقلدون

العرب في عاداتهم ولباسهم ويتزيون بزيهم (.)3

أما فيما يتعلق بالطعام واألكل وما إليه فقد كان للبجة عادات غريبة في هذا المجال،

منها أن " مياسيرهم ال يرون أكل الصيد وال مخالفة آكله وال استعمال آنية من

استجاز ذلك واستحله ،وال يحلبون فيها وال يشربون"

()4

كما كانوا يحرمون بعض الفواكه والخضر فال يأكلونها ( ،)5في حين يحرم بعضهم
اآلخر لحم الغذالن بالرغم من كثرة توافرها في بلدانهم (.)6

بتحول البجة لإلسالم تغير الكثير من هذه العادات ،فأصبح اللحم الذي كانوا

يحرمونه وجبة أساسية عندهم باإلضافة إلى الخبز واللبن ( ،)7ويـبدو أن ذلك األمــر

قد عاد إلى البجة بفـوائد صحية وغـذائية كثيرة فيصفهم ابن سليم األسواني بقوله" :

وغذاؤهم اللحم وشرب اللبن ،وأبدانهم صحاح وبطونهم خماص ،وألوانهم مشوبة

بالصفرة "( ،1)1ويبدو أن تحريم البجة لبعض األطعمة مثل اللحوم وغيرها يعود
ألسباب دينية قديمة بدليل تخليهم عنها حال دخولهم في اإلسالم .على أن هذه

 .2عبد هللا عبد الرحمن :العرب ــية في السودان22 ،
 .3االصطخري :مسالك البلدان ،ص 35
 .4ابن حوقل :صورة األرض ،ص 56

 .5االصطخري :مسالك الممالك ،ص 35
 .6ابن بطوطة :تحفة النظار ،ص 255
 .7ابن سليم األسواني :أخبار النوبة ،عن المواعظ واالعتبار ،ج  ،1ص 202
 .1المصدر السابق ،ج  ،1ص .202
 .2ابن حوقل :صورة األرض ،ص 55
 .3ابن جبير :رحلة بن جبير ،ص  68وما بعدها
 .4ابن حوقل :صورة األرض ،ص 55
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العادات والتقاليد التي اكتسبها البجة من خالل صالتهم بالمسلمين المهاجرين لم تقف
عند هذا الحد ،بل انسحبت كذلك على حياتهم العامة فأصبحت أعداد كبيرة منهم

تستقر في المدن والحواضر بدالً عن سكنهم في الجبال البعيدة واألودية النائية (،)2

وال سيما أن عدداً منهم قد ارتبط بأعمال تتطلب بقاءهم في المدن والموان مثل بيع

الماء للحجاج والرحالة ،وإكراء الجمال لهم ،والعمل في تحميل البضائع للتجار

المارين بتلك الموانيء

()3

باإلضافة إلى ذلك فقد اكتسب البجة عادات عربية أخرى في مجاالت أخرى

منها تحولهم في القتال من استخدام اإلبل إلى استخدام الخيل التي لم يكونوا يعرفونها

قبل أن تتقوى صالتهم بالمسلمين ،حيث كانوا يستخدمون اإلبل ويقاتلون على ظهورها

(بالقسي والسهام المسمومة والحراب بغير درق "( ،)4كما تحولوا الستخدام السيوف،

وأصبحوا في فترة وجيزة ،مهرًة في استخدامها والقتــال بهــا ،كما تغــيرت مالبســهم
الحربية تبعاً لذلك التغــير فبدالً من لباسهم الجلود والعصابات الصفراء وغيرها،
(1 )1
أصبحوا يلبسون " السراويالت المفتحة الطوال ،ونعاالً كنعال المغاربة" .
عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا التوس ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ش ـ ـ ـ ـ ـ ــهدته وتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــعت في ـ ـ ـ ـ ـ ــه الثقاف ـ ـ ـ ـ ـ ــة

اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــالمية فـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ــالد البجـ ـ ـ ـ ـ ــة س ـ ـ ـ ـ ـ ـواء فـ ـ ـ ـ ـ ــي مجـ ـ ـ ـ ـ ــال المعـ ـ ـ ـ ـ ــامالت واآلداب أو
العـ ـ ـ ـ ــادات والتقاليـ ـ ـ ـ ــد االجتماعيـ ـ ـ ـ ــه ،ال يعنـ ـ ـ ـ ــي أن الثقافـ ـ ـ ـ ــة اإلسـ ـ ـ ـ ــالمية قـ ـ ـ ـ ــد قضـ ـ ـ ـ ــت

تمامـ ـ ـ ـ ـاً عل ـ ـ ـ ــى ك ـ ـ ـ ــل المورث ـ ـ ـ ــات الثقافي ـ ـ ـ ــة البجاوي ـ ـ ـ ــة ،ألن م ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ــدث ك ـ ـ ـ ــان نوعـ ـ ـ ـ ـاً
مـ ـ ـ ــن التـ ـ ـ ــأثير والتـ ـ ـ ــأثر حيـ ـ ـ ــث تـ ـ ـ ــأثرت كـ ـ ـ ــذلك بعـ ـ ـ ــض العناصـ ـ ـ ــر العربيـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــبعض
الع ـ ـ ـ ــادات والتقالي ـ ـ ـ ــد البجاوي ـ ـ ـ ــة المحلي ـ ـ ـ ــة وبخاص ـ ـ ـ ــة تل ـ ـ ـ ــك الت ـ ـ ـ ــي ال تتع ـ ـ ـ ــارض م ـ ـ ـ ــع

تعاليم اإلسالم.

نتررررائج الدراسررررة:

 -1إن الرحالـ ــة مـ ــن العـ ــرب المسـ ــل مين قـ ــد عرف ـ ـوا بـ ــالد البجـ ــة ومنطقـ ــة وادي النيـ ــل

قبـ ــل فت ـ ـرة طويلـ ــة منـ ــذ القـ ــرن األول الهجـ ــري ولـ ــيس كمـ ــا يـ ــدعي بعـ ــض الرحالـ ــة
الغربيين أنهم أول من عرف تلك المناطق وكتب عنها.

 .1المصدر السابق ،ص 58
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 -2إن ه ـ ـ ـؤالء الرحالـ ـ ــة قـ ـ ــد سـ ـ ــاهموا مسـ ـ ــاهمة كبي ـ ـ ـرة فـ ـ ــي تحـ ـ ــول البجـ ـ ــة لإلسـ ـ ــالم
واعتناقهم له.

 -3إن المعلومـ ـ ـ ــات الجغراف يـ ـ ـ ــة والتاريخيـ ـ ـ ــة المهمـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــي تضـ ـ ـ ــمنتها كتابـ ـ ـ ــاتهم قـ ـ ـ ــد

س ـ ــاهمت ف ـ ــي التع ـ ــرف ب ـ ــبالد البج ـ ــة ومنطق ـ ــة ش ـ ــرق الس ـ ــودان بش ـ ــكل ل ـ ــم يكـ ـ ــن
متواف اًر لدى العالم المعروف في ذلك الوقت.

 -4إن إسـ ـ ــهامات ه ـ ـ ـؤالء الرحالـ ـ ــة مـ ـ ــا ازلـ ـ ــت فـ ـ ــي حاجـ ـ ــة إلـ ـ ــى الد ارسـ ـ ــة والتحليـ ـ ــل
واالستفادة منها في مختلف المجاالت.

 -5إن المعلومـ ـ ــات الدقيقـ ـ ــة التـ ـ ــي وردت فـ ـ ــي كتابـ ـ ــاتهم سـ ـ ــتفيد كثي ـ ـ ـ اًر فـ ـ ــي تصـ ـ ــحيح
كثي ـ ــر م ـ ــن المعلوم ـ ــات والمف ـ ــاهيم التارخي ـ ــة المغلوط ـ ــة الت ـ ــي ارج ـ ــت وأض ـ ــحت

كأنها مسلمات.
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طرق الحج من شرق إفريقيا إلى مكة المكرمة في القرن العشرين،
اإليجابيات والتحديات :زنجبار نموذجا

د .عيسى الحاج زيدي

المقدمة:

نبذة تاريخية عن الحج في شرق إفريقيا:

بدأت رحالت الحج من شرق إفريقيا إلى مكة المكرمة منذ أن استقر اإلسالم

فيها في القرن الثامن الميالدي .ومن المؤكد أن المسلمين في المدن الساحلية لشرق
إفريقيا كأنغوجا أكو ) (Unguja Ukuuفي جنوب جزيرة أنغوجا ،وفي مكومبو

) (Mkumbuuو متامبوي مكو ) (Mtambwe Mkuuفي جزيرة بيمبا ،وكلوة
) ،(Kilwaوتونغوني ) (Tongoniفي تنجانيقا ،والمو ) (Lamuفي كينيا ،كانوا

يمارسون الشعائر اإلسالمية ،منذ تلك الحقب من التاريخ .ولقد ربط المحيط الهندي

بين مسافرين العرب ،وسكان تلك المدن ،قبل أن تبدأ رسالة اإلسالم .وفي القرن 14م

عندما زار ابن بطوطة المنطقة ،ومنها جزيرة تومباتوا ) ،(Tumbatuوجد أن اإلسالم
)(1

قد انتشر فيها ،واستُخدمت اللغة العربية كلغة األدب و التجارة.
وبالرغم من أن ما ذكرنا ،أعاله ،هي الحقيقة إال إنه يصعب إثباتها بالوثائق
الملموسة أو بكتابات متعلقة بالحج ،الذي مارسه سكان المنطقة في ذلك الزمان .ومن
خالل البحث المكثف عن الموضوع استطاع الباحث أن يقف على بعض الخيوط،
التي قد تقود إلى المسببات الرئيسية لهذه اإلشكاليات التاريخية .لقد أرجع الشيخ سعيد

بن علي المغيري أسباب انعدام الوثائق القديمة لتاريخ شرق إفريقيا عامة إلى إهمال

قادة المنطقة منذ صدر اإلسالم ،وهم العرب حيث يقول..." :ولم يكن من َهم العرب
العمانيين الذين هاجروا إلى هذه البالد في الزمان القديم أن يدونوا تواريخهم ،أو
يسجلوا أعمالهم ونشاطاتهم واكتشافاتهم ،ولم يكن في استطاعتهم أن يخلفوا ألبنائهم،
ولمن بعدهم إال أقاصيص وحكايات ،وإال صفحات وجرائد مسطورة قليلة ،يتوارثها
السلف عن الخلف ،وتتعرض لما يتعرض له عادة كل المتاع الموروث من فساد
http//ar.wikipedia.org
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وفي محاولته لإلشارة إلى المصادر البديلة التي قد تساعد على دراسات

تاريخ المنطقة يقول" :والواقع أن منطقة شرق القارة اإلفريقية تعاني من قلة مصادرها

التاريخية ،وال نجد لها أخبا ار في التاريخ القديم أو الوسيط ،إال نتفا متفرقة بين كتب
اليونان القدامى ،وأخبار الرومان وغيرهم من األمم التي وصلت بعض رحالتها برا ،أو
بح ار إليها .ولكن في العصور الحديثة تراكمت الدراسات األوروبية حول القارة ،وخاصة
شرقيها .وهذه الدراسات عبارة عن تقارير وبحوث لشركات أو مصالح أوروبية ،وبرغم
هدفها ،إال إنها تشكل مصد ار إلفريقيا الشرقية ،ال غنى عنه

")2(.

وقد استخدمت هذه الدراسة المراجع التي اقترحها الشيخ المغيري مع إجراء

الدراسة الميدانية والمقابالت مع المستجوبين المعنيين .لقد أفاد أحدهم وهو الحاج

الشيخ راشد بن سالم بن علي بن جمعة العبري المولود في سنة 1897م 1315 /هـ،

والذي سافر إلى الحج سبع مرات بدءا من أوائل القرن العشرين ،أنهم  -أي مسلمي
زنجبار  -قديما كانوا يذهبون إلى الحج دون أن يحملوا أوراقاً ثبوتية كجواز السفر
وغيره .ولم تكن الدولة تسجل الحجاج ،ولم تكن قد أَنشأت نظام تسجيل المسافرين

بعد .)3(.ويطمئن الشيخ المغيري الذين قد يشككون في صحة مثل هذه الدراسة لفقدان

المصادر األساسية ،بقوله أن العملية الحقيقية لتعمير شرق إفريقيا ذاتها حديثة العهد،

ويصف حالة عاصمتها (زنجبار) في القرن 19م كما يلي" :إن من المحقق أن زنجبار
الحالية ليست قديمة العهد ،ولم تعمر هذا العمران الذي جعل لها اسم العاصمة لجميع

بلدان إفريقيا الشرقية إال بعد نزوح البرتغال عنها في القرن الثامن عشر الميالدي ،ولم
تتجل إلى عالم الصيت والشهرة ،إال بعد وفود العرب العمانيين إليها في القرن التاسع
عشر الميالدي في أيام دولة السيد سعيد بن سلطان"(.)4

وقد أكدت هذه الدراسة أن المستعمر البريطاني هو الذي قام بعملية اإلش ارف

على تأسيس نظام خاص لحفظ الوثائق القديمة في دار الوثائق الوطنية في زنجبار،
 1المغيري.20 :1986 :
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والتي كانت قبل جمعها عبارة عن ممتلكات للدولة ولألفراد من التجار العرب
والمزارعين والشيوخ وبعض الهنود وغيرهم .وقد أكد البروفيسور عبده شريف الذي

أشرف على عملية تصنيف السجالت والملفات الموجودة في الدار ،على أهميتها في
كتابة التاريخ االجتماعي والديني لشرق إفريقيا.

()1

وفيما يتعلق بالدراسة الحالية فإنها تركز على وثائق الحج الموجودة في دار

الوثائق الوطنية في زنجبار ،وزنجبار نفسها باعتبارها نموذجاً للدراسة لكونها كانت

مرك از ومنارة لإلسالم لكل المناطق اإلسالمية المطلة على الساحل الشرقي إلفريقيا،

من مقديشو شماال إلى سوفاال جنوبا .وكذا تعتمد الدراسة على المقابالت الشخصية
كلما لزم األمر على.
وبالرغم من احتمال وجود تلك المتغيرات األليمة ،إال إن المسلمين من شرق

إفريقيا ،كانوا يتسابقون في موانىء زنجبار ،وهم في بداية رحالتهم إلى الحج سنويا.
ويمكن تقسيم رحالت الحجاج إلى مراحل ثالث بناء على الظروف المحيطة بهم فيما

يتعلق باستعدادهم وتجهيزهم لرحلة الحج .وهي:
المرحلة الفردية  :تتصف هذه المرحلة بالسرية التامة للحاج عند تجهيز نفسه للحج،

دون أن يخبر أحداً في المجتمع .فكان يجمع أحدهم كل احتياجات الرحلة كمصروفات
السفر والزاد منفردا؛ إن كان من ناتج محصوالته الزراعية أو أعماله التجارية التقليدية
البسيطة .فكانوا يزرعون أو يصيدون في البر والبحر لنيل ما يحتاجونه من مصروفات

السفر إلى مكة المكرمة .وكان الحاج يواظب على دروس الحج عند علماء قريته.
وبعد أن يكتمل تجهيز الحاج ،يغادر منفردا مختفيا راجال أو راكبا الحمار إلى الميناء
ليركب المراكب الشراعية .وغالبا ما كان يتعرف الحجاج بعضهم على بعض في

الموان

أو أثناء سفرهم إلى مكة المكرمة .وكانوا يذهبون إلى الحج دون أن يطالبوا

بإبراز أوراقهم الرسمية ،كجواز السفر أو شهادة التطعيم.

Abdul Sheriff: 2001:47-57
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المرحلة الثانية :هي المرحلة الجماعية أو المذهبية حيث يقوم أئمة المذاهب و رؤساء
الجمعيات باإلشراف على أمور الحج،

بمعرفة من ينوي الذهاب إلى الحج من

جمعيته أو مذهبه ،ثم يقومون بعملية التنسيق مع الجهات المعنية للحج.

المرحلة الثالثة :هي التي كانت تحت اإلشراف المباشر للحكومة .بدأت هذه المرحلة
في عام 1926؛ حيث قام سكرتير عام الحكومة ،بإصدار بيانات إلى أئمة المذاهب
ورؤساء الجمعيات األهلية ،يطلب منهم إرسال أسماء من ينوي الذهاب إلى الحج في

ذلك العام .وهذه هي المرحلة التي بدأت فيها توثيق البيانات المتعلقة برحالت الحج
رسميا من قبل الحكومة وهي التي تتوافر بكثرة في دار الوثائق الوطنية في زنجبار.

وفيما يتعلق بطرق الحج ووسائل نقلها في القرن العشرين فإنها تتباين بتباين

التطورات الهائلة واالنفجار المعرفي الذي حدث في مجاالت العلوم والتكنولوجيا .ففي

بداية القرن العشرين ،كان حجاج زنجبار يبدأون رحالتهم ماشيا أو يستخدمون

الحيوانات ،التي كانت تنقلهم وأمتعتهم من أماكن سكناهم إلى الموانىء البحرية ،حيث
يأخذون المراكب الشراعية ،أو البواخر ،أو المراكب األخرى إلى جدة أو إلى أقرب
الموانىء إلى الحجاز كميناء عدن والحديدة مثال.

()1

وقد تغير هذا الوضع تدريجيا،

كما سيرى القارئ .فيما يلي تفاصيل هذه الطرق ،ومساراتها والوسائل المستخدمة:

الطرق البحرية :هي من أقدم وأشهر طرق الحج التي استخدمها حجاج شرق إفريقيا

عموما ،وزنجبار خصوصا .فقد تطورت وسائلها من المراكب الخشبية الشراعية

البدائية ،إلى البواخر الخشبية ،إلى المراكب الدخانية التي تم استخدامها في زنجبار
ألول مرة في نهاية القرن التاسع عشرة للميالد ،تحت اإلشراف المباشر لسلطان

زنجبار السيد برغش بن سعيد .ويؤكد ذلك الشيخ المغيري حينما يقول" :ومن أعماله
الخيرية (السيد برغش) أن جعل مركبين من مراكبه الدخانية تحمل الحجاج إلى بيت

هللا الحرام من جميع أنحاء مملكته ،ومن مسقط حال كونهم محمولين من جميع

المصاريف كلها ،فهي على نفقة جاللته ذهابا وإيابا"

()2

AB22/29
2
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ولقد طورت وسائل النقل للطرق البحرية بعد مرور الزمن بإدخال السفن ،التي
اتسعت لعدد كبير من الحجاج وأمتعتهم ،كما خفضت المدة التي كان الحاج يقضيها

في البحر ،وهو في طريقه إلى منطقة الحج .وفيما يتعلق باستخدام طريق البحر
والمدة التي كان يقضيها الحجاج في البحر في أوائل القرن العشرين ،يقول الشيخ

علوي بن سليمان (رحمه هللا) ،المولود في  1938في جزيرة بيمبا ،أن الطريق
المشهور ،الذي كان يستخدمه الحجاج في زمن آبائهم هو البحر ،وكانوا في أول
األمر يعتمدون على قوافل التجارة عند الرياح الموسيمية .وكانت تستغرق الرحلة من
زنجبار إلى الحجاز في الغالب ثالثة أشهر ذهابا وثالثة أشهر إيابا!

()1

ولعل من ضمن األسباب التي دعت إلى إطالة مدة رحلة الحج إلى ستة أشهر
استخدام الحجاج وسائل النقل التي تعتمد على الرياح الموسمية .وقد تهب الرياح إلى
الجهة التي ال تشتهيها السفن .فخضوع الحجاج واعتمادهم على طبيعة البحر ،التي

كانت تتحكم فيها الرياح الموسمية ،دون أن يكونوا لديهم خيارات بديلة ،كان من أكبر

التحديات التي جابهها حجاج تلك الحقب من التاريخ حيث اضطروا إلى أن يكافحوا
األمواج واألحوال الجوية المتقلبة دون سابق إنذار لفترة أطول .فهناك المتغيرات التي

بموجبها يمكن أن توصف رحلة الحج عن طريق البحر في ذلك الحين بعدم الدقة

منها:

قد تصل الباخرة إلى ميناء جدة مبك ار قبل أن يبدأ موسم الحج أو قد تتأخر ،لتصل

بعد أداء مناسك الحج .ففي كلتا الحالتين كان الحجاج يضطرون إلى أن يمكثوا في
منطقة الحج فترة طويلة .ولتخفيف أوجاع هذا الوضع ،قرر الزنجباريون أن يكون

لديهم بيتاً خاصاً بهم في مكة الستراحة الحجاج .فقد قام السيد حمود بن أحمد

البوسعيدي بشراء بيت بمكة المكرمة مخصص لهذا الغرض ،سمي ببيت الرباط ،كما

أكد ذلك الشيخ المغيري ،حينما ذكر محاسن السيد حمود في قوله" :فمن أعماله

1
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الجليلة المخلدة بيت الرباط الذي بمكة المشرفة ،اشتراه من طيب ماله ،وأوقفه لوفد هللا
القادمين إلى حرمه وأمنه ،ألداء فريضة الحج من أهل عمان وزنجبار"...

()1

لقد اضطر معظم الحجاج من زنجبار الذين وصلوا إلى أرض الحج مبكرين

أو متأخرين ،بعد أن نجوا من الرحالت الشاقة ،أن يقرروا البقاء واالشتغال باألمور

األخرى ،قبل أن يبدأ الموسم الجديد للحج ،وذلك مثل أداء العمرة في مكة المكرمة أو

زيارة المدينة المنورة أو االنضمام إلى حلقات الدراسة أو زيارة األماكن المقدسة ،ومنها
ما تتعلق بالشيوخ الصوفية.
و تعتبر هذه األعمال من اإليجابيات التي تتعلق برحلة الحج عن طريق

البحر ،حيث إن المكوث في أرض الحج والمشاركة في الفعاليات العلمية والزيارات
ال الخبرات بين العلماء من دول العالم
والرياضات الروحية فيها  -أنتجت تعارفاً وتباد ً
اإلسالمي .وقد مكث بعض علماء زنجبار الذين يحضرون مناسك الحج في مكة
المكرمة والمدينة المنورة سنة أو سنوات يتعلمون ويعلمون فيها مع علماء آخرين من
كل جهة داخل العالم اإلسالمي .وقد ذكر الشيخ عبد هللا صالح الفارسي في كتابه

أسماء بعض علماء زنجبار ،الذين استفادوا من مثل هذه الظاهرة .ويرجع استفادة
بعضهم من عام 1888م6-1305/ه ،حيث ذكر فيه أسماء علماء الحجاز

المشهورين في أوائل القرن العشرين ،الذين انخرطوا في عمليات التبادل التعليمي

والثقافي مع علماء وحجاج زنجبار ،ومنهم :السيد عمر بن عبد هللا ،والشيخ حسن بن

عمير الشيرازي ،والشيخ عبد هللا باكثير الكندي ،والشيخ عمر بن سميط ،والشيخ عبد

العزيز بن عبد الغني األموي ،والشيخ علي بن خميس بن سالم البرواني ،والشيخ علي
بن عبد هللا بن نافع بن مزروعي ،والشيخ محي الدين بن شيخ القحطاني وغيرهم من

شيوخ زنجبار ،الذين اشتهروا وبرعوا بعلومهم الدينية في فنونها المختلفة .وليس هذا

فحسب ،بل إن بعض شيوخ زنجبار ،ذهبوا إلى الحج عن طريق البحر ،وهم في

ريعان شبابهم ،وبقوا في مكة المكرمة والمدينة المنورة ،لينهلوا من علوم الدين لسنوات
عدة .وقد استُخدم أسلوب التزكية أحيانا القتراح أسماء المدرسين ،الذين سيدرسون

 1المغيري.362 :1986 :
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عندهم بعد وصولهم إلى مكة المكرمة .فهذا السيد أحمد بن سميط من كبار علماء

زنجبار ،نجده يرفق مع شاب زنجباري نوى الذهاب إلى الحج عن طريق البحر في

عام  1888للشيخ عبد هللا باكثير خطابا يذكر له فيه علماء الحجاز المشهورين في
ذلك الوقت ،الذين يثق بهم ،ويقترح أن يتعلم هذا الشاب على أيديهم .وقد ذكر منهم

الشيخ أبوبكر بجنيد ،والسيد أبو بكر بن محمد شطا المصري األصل الذي انتقل إلى

مكة وألف كتاب "الدرر البهية" ،كما ألف أربعة أجزاء من "إعانة الطالبين" شرح "فتح
المعين" .أما شيوخ مكة اآلخرين الذين ذكرهم الشيخ عبد هللا صالح الفارسي فهم

الشيخ المفتي محمد سعيد بن محمد بابسيل ،والسيد حسين بن محمد بن حسين
الحبشي ،وال سيد أحمد بن زين دحالن .وفيما يتعلق بعلماء المدينة المنورة الذين قويت
عالقاتهم التعليمية والثقافية مع حجاج زنجبار ،فقد ذكر منهم الشيخ الطاهر المدني
الحنفي ،الذي كان يدرس كتاب "المسلسل" ،الذي ألفه ،وكتاب "األربعين العجلونية"،

الذي يتناول موضوع الحديث.

()1

وفيما يتعلق بخصائص الموان

البحرية التي سافرت حجاج زنجبار وشرق

أفريقيا منها ،فيبدوا أنها حتى عام  1940لم تكن متطورة ،إذ إنها لم تسمح بإرساء
البواخر الكبيرة وال السفن ،بل كانت ترسوا بعيدا عن الميناء مما اضطر الحجاج أن

يستخدموا زوارق صغيرة للوصول إلى الباخرة في المكان الذي ترسوا فيه .فكانت هذه
هي السمة الرئيسة للموان

البحرية في معظم دول العالم اإلسالمي تقريبا ،والتي لم

يسلم منها ميناء جدة كذلك.
لقد استنتج هذا البحث هذا الوضع من خالل كتابات بعض الحجاج ومنهم

الشيخ محمد عبيد الحاج ،الذي دون مذكرته واصفاً فيها رحلته إلى الحج ،حيث ذكر
مدينة جدة وميناءها وأهميتها لخدمة الحجاج في ذلك الوقت قائال" :تعتبر جدة من

المدن الرئيسية في الحجاز .وهي المقر لكل ممثلي جميع القوى األجنبية .وقد زارها
الحجاج بأعداد ال تعد وال تحصى آلالف السنين .ومع ذلك فإن مينائها ليس جيد مما

اضطر أن ترسو السفن التي تنقل الحجاج على بعد ثالثة أميال من المكان الذي

Farsy: 1972، 21-33
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ترسو فيه السفينة .ولكن هناك العديد من الزوارق ذات المحركات والقوارب الشراعية
()1

التي تجوب حول الميناء لنقل زوارها بشكل مريح على قدر اإلمكان".

هكذا كانت األحوال في معظم موان شرق إفريقيا في ذلك الوقت .أما ميناء

زنجبار فيبدوا أنه لم يتأثر بهذا الوضع حيث كانت السفن والبواخر البخارية العالمية

المشهورة مثل فيرنزي ) (Firenzeوسالييري ) ، (Saliereو علفي (، ( Alavi
وخسروو ) ، (Khousrouوس س إسالم ) ، (SS Islamو س س جحنجر SS

 ،Jehangirو س س محمد ( )SS Mohammadترسوا فيه بدون مشكلة .ولعل
هذه الحالة اإلستثنائية ،هي التي جعلت ميناء مدينة زنجبار يتصدر في نقل معظم

حجاج شرق إفريقيا منذ النصف األول من القرن 19الميالدي ،إذ إنه كان الميناء
الرئيسي في المنطقة في ذلك الوقت .لقد غادر من هذا الميناء الحجاج القادمون من

جمهورية بروندي و الكونغو ) (Congoعن طريق أجيجى

)(Ujiji

و تابو ار

) (Taboraإلى ميناء بجامويو ) (Bagamoyoثم يركبون البواخر الصغيرة إلى

زنجبار .وهناك من الحجاج من وصلوا إلى ميناء زنجبار من موزامبيق

) (Mozambiqueومالوي ) (Malawiعن طريق جنوب تنجانيقا ،مرو ار بكلوة

( .)Kilwaكما غادر الحجاج اآلخرون من أقرب موان
) ،(Tangaومكواني

أخرى وأشهرها تنجا

( ،(Mkoaniوميكينداني ) ،( Mikindaniوباجامويو

) ،(Bagamoyoومتوا ار ) ،(Mtwaraوويتي ) (Weteإلى ميناء زنجبار البحري
الدولي ليجتمعوا مع الحجاج اآلخرين ،ليبدؤوا رحالت الحج معا.
لقد اضطرت حكومة زنجبار في عام  1951إلى إصدار قرار تعيين خمسة وكالء
للبواخر فقط ،بعد أن لوحظ

ازدياد كبير لعدد المراكب ،التي تنقل الحجاج من

زنجبار .وقد أجبر القرار بموجبه كل من أراد أن يشترك في رحلة الحج ،أن يسجل

نفسه لدى أحد هؤالء الوكالء وهم :سميث ماكينزي ( (Smith Mackenzie & Co.

وتاكم ( ،)M. Takim & COوموجول ( ،(The Mogul Line Ltdومارسون
) ،(Marison and companyوالوكالة البريطانية الهندية البحرية (British-India
) ،Steam Navigationوالشركة الهولندية للشحن

 (Dutch Cargo) .ويبدو
El Haj Mohamed: 1940: 4.
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واضحا من القرار السابق ،أنه جاء بالوكالء ،والبواخر ،والسفن من الشركات العالمية،
لكي تستمر سفنها وبواخرها بالمرور من موان

مختلفة في العالم اإلسالمي ،حتى

يتسنى لها جمع أعداد كافية من الحجاج الذين سيحجون إلى بيت هللا الحرام ،كما
كانت تعمل سابقا.

ولعل هذا هو ضمن األسباب التي جعلت هذه المراكب ،تسلك بالحجاج المسارات

البحرية المختلفة عند قدومهم إلى مكة المكرمة ،وعودتهم إلى زنجبار ،كما هو موضح
في جدول رقم ( )1أدناه:
جدول رقم ( )1يوضح المسارات المألوفة لحجاج شرق أفريقيا إلى الحج باستخدام
الطريقة البحرية
إلى

عن طريق

المسار

من

األول

زنجبار عدن ثم يأخذ الحجاج سفينة أخرى أو يسلك الطريق جدة

الثاني

زنجبار مومباسا ثم جيبوتي ثم بورت سودان

جدة

الثالث

زنجبار الهند (وبومبي و كراتشي) ثم إلى عدن

جدة

البري

تم رسم هذا الجدول من قبل الباحث بعد أن استخلص ما جمع من البيانات المذكورة
من مصادر مختلفة ومنها مقابالت
ومما يالحظ أن هناك بعض الحجاج الذين سافروا إلى الحج باستخدام الطرق البحرية

كذلك ،ولكنهم اتبعوا المسارات التي لم تكن معروفة وال مألوفة لدى معظم حجاج شرق

إفريقيا .فيورد هذا البحث هذه المسارات لكونها تم استخدامها من قبل قلة من الحجاج،

الذين أصروا على أن يزوروا بعض المناطق المقدسة والتاريخية ،وخاصة التي توجد
في فلسطين والدول المجاورة لها .فيوضح الجدول الثاني أدناه هذا المسار "الغريب"

الذي اتبعه بعض حجاج شرق إفريقيا إلى بلد الحج.
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تم رسم هذا الجدول من قبل الباحث بعد أن استخلص البيانات المذكورة من كتاب
جهينة األخبار في تاريخ زنجبار ،حيث يقول المقدم للكتاب المذكور متحدثا عن كاتبه

ما يلي" :وفي سنة 1323ه1905/م حج الشيخ سعيد بن علي المغيري بيت هللا

الحرام ،وزار قبر رسوله (ص) ،وكان سفره للحج عن طريق قناة السويس ،ومنها إلى
بور سعيد ،ثم يافا وبيروت ،وزار بيت المقدس ،وزار مدفن النبي إبراهيم عليه السالم

وعائلته في الخليل ،ثم سافر من حيفا إلى المدينة المنورة بالقطار ،وذلك أيام دولة
الشريف حسين".

()1

التفاهم واإلفشال ،فال حرية وال غيرة وال شرف ،فهم في حالة لهو عظيم ونوم

عميق .)2("...ولعلهم كتبوا هذه المقالة بعد أن الحظوا انخفاض وفود الحجاج منها

إلى ميناء زنجبار .وقد استخدم الحجاج الذين يعيشون في المناطق المذكورة وغيرها

من المناطق الداخلية لبلدان شرق إفريقيا ،وسائل النقل البدائية كالحمير والخيل
والجمال أو مشياً على األقدام من مناطق سكناهم إلى سواحل البحر ،ومن ثم إلى

زنجبار.

ويوجد من سكان المناطق الساحلية ،واآلخرين من سكان المناطق الداخلية،

الذين ركبوا البواخر من زنجبار أم من الموان غير الرسمية ،واتجهوا إلى ممباسا في

كينيا .ومن ممباسا يركبون القطار أو الحافالت التي تنقلهم إلى مدينة سروتي

) (Sorotiفي أوغندا ثم إلى مدينة نمولي ) (Nimuleومدينة جوبا ) (Jubaفي
جنوب السودان .ومن جنوب السودان يركب الحجاج

الباخرة النيلية إلى مدينة

كوستي ) (Kostiفي السودان ،ويواصل بعضهم إلى الخرطوم ) .(Khartoumوفي

الخرطوم يمكثون أياما أو شهو ار السترجاع الصحة أو لكسب المزيد من زاد السفر أو
المصروفات ،ثم يتجهون إلى مدينة سواكن التي تقع بالقرب من ميناء بورت سودان،
فينتظرون الفرص المناسبة ليركب الحجاج منها البحر األحمر ،وهم متجهون إلى
ميناء جدة .وقد يعتبر هذا الطريق البري أو المزدوج بين البر والبحر غريبا نوعا ما إال

 1المغيري24 :1986 :
Alfalaq: 1953: 18/2
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أن هناك من الوثائق الرسمية التي تؤكد على أن حجاج شرق إفريقيا قد فضلوه
واستخداموه عندما تعذر عندهم استخدام طرق ووسائل أخرى بأسباب أمنية أو

اقتصادية ،كما حدث في سنوات الحرب العالمية الثانية أو في السنوات التي تلت تلك

الحرب.

وقد عثر الباحث في دار الوثائق الوطنية في زنجبار على الوثائق التي

وضحت كينونة هذا الطريق .وأقرب مثال لهذه الوثيقة الخطاب الذي كتبه والي
مومباسا إلى مدير عمليات الحج في زنجبار عام  1950وهو يستفسر منه حول

الغموض الذي كان يواجه القائمون بترحيل حجاج المنطقة عن طريق البحر ذلك العام
فقال له" :ليس هناك في الوقت الحاضر أية معلومات عن توافر مرافق الحج للحجاج

لنقلهم إلى جدة عن طريق البحر .ومن شبه المؤكد أن شركات النقل البحري لن توفر

سفينة ،وبالتالي حجاج بيت هللا الحرام من كينيا يريدون السفر عن طريق البر".
فاستمر الوالي يشرح لمسؤول الحج في زنجبار الخطة التي بموجبها سيتم هذا السفر
عن طريق البر .فاستفسر عما إذا كان من حجاج زنجبار من يرغب في الذهاب إلى
الحج عن طريق البر ،بعد حدوث صعوبة في وجود البواخر .فإن وجدوا فعليهم أن

يسجلوا أسماءهم ،وأن يصلوا إلى مومباسا في الزمن المطلوب ،لكي ينخرطوا مع
مجموعات الحجاج الكينيين الذين قرروا السير في هذا الطريق.

وقد أكد الوالي في خطابه على أهمية وصول الحجاج إلى ميناء سواكن في

الوقت المناسب ،لكي يتمكنوا من الحصول على المواصالت التي ستتجه إلى جدة
مباشرة .ذلك ألن وصولهم في الموعد المطلوب سيجنب الحجاج عبء انتظار

المواصالت ،في المواعيد القادمة .فاستمر الوالي يوضح لمسؤول زنجبار اإلجراءات
الالزمة لهذه الرحلة ،ومنها سعر تذاكر القطار والبواخر النهرية والموان النيلية التي

سيمرون بها ،وسيأخذون الركاب الجدد الذين يذهبون إلى الحج أيضا ،وغيرهم من

التجار والفالحين .وذكر الوالي الدور الذي يتوقع أن تلعبه شركة السكك الحديدية في

شرق إفريقيا لنقل هؤالء الحجاج الذين سيستخدمون الطريق البري .ثم أخبره عن
أهمية الحجز في الوقت المناسب لكي ال تفوت على هؤالء الحجاج فرصة الوصول
إلى مناطق الحج في الوقت الذي يحتاجونه .ألن تأخير الوصول عن الموعد
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المطلوب قد يسبب التأخير في الرجوع .وذكر كذلك أهمية استخدام وكالء السفر بما
لديهم من خبرات لحجز المقاعد وما يتمتعون به من وسائل االتصال الحديثة.

وبالفعل ،لقد انضم الزنجباريون مع أفواج الحجاج األخرى من دول شرق

إفريقيا في استخدام هذا الطريق ،والحظوا أنه كان أرخص ثمنا مقارنة بالطرق األخرى

التي اعتادها الناس .وقد اشتهر هذا الطريق أكثر حينما اندلعت الحرب العالمية
األولى و الثانية بامتناع معظم شركات البواخر ووكالئهم بإنزال سفنهم إلى المحيط
الهندي .وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الطريق ال يستخدم حاليا ،نظ اًر لعدم توافر األمن

بسبب الحروب التي تندلع من وقت آلخر بين المجموعات المتنافسة في معظم الدول

التي يمر بها هذا الطريق .وهذه تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه هذا الطريق

حاليا.

أما عن التحديات التي كانت موجودة في السابق ،فإنها تتمثل في المشكالت

الصحية مثل حمل الحجاج للوباء واألمراض في الطريق ،بسبب اختالطهم مع غيرهم،
وكذلك بسبب تناول األطعمة غير الصحية .ولتجاوز ذلك كانت توجد مراكز تطعيم

الحجاج الذين يصلون إلى الخرطوم للتأكد من عدم انتشار األوبئة بين الحجاج

والمواطنين .وهذه تعتبر من اإليجابيات التي تمتع بها هذا الطريق حيث إن استراحة
الحجاج في الخرطوم ،مثال ساعدتهم على استرداد صحتهم حيث توافرت المراكز
الصحية المخصصة لتطعيم الحجاج الوافدين من الدول األفريقية؛ كما أعانت على
تقوية روابط الحجاج االجتماعية والتجارية من جهة وبين الحجاج والسودانيين من

جهة أخرى .كما ساعدت على تجديد نشاط الحجاج كذلك .وهناك إيجابيات أخرى
لهذا الطريق ال تقل أهمية ،وهي تتمثل في اقتصادية تكاليفه ،ليس ألنه كان ُيسمح

للحاج بحمل كل بضائعه ،بل ألن ثمن تذاكر السفر في هذا الطريق كان أرخص

بكثير مقارنة بتكاليف وسائل النقل في الطرق األخرى للحج .فتكلفة نقل حاج واحد من

زنجبار بالدرجة السياحية في الطائرة في عام  1951مثال كانت  2000شلنا ،في

حين أنها كانت  500شلنا فقط للحاج ،الذي استقل وسائل نقل الطرق البرية ،كالسكك

الحديدية والسفن البخارية وسيارات شحن بالدرجات الثانية .وكانت تكلفتها أقل من

نصف ذلك السعر للحاج ،الذي استخدم أدنى دراجات وسائل النقل البري.
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باإلضافة إلى وجود عنصر استكشاف مناظر الدول اإلفريقية واإلسالمية المختلفة

التي يمر فيها حجاج الطرق البرية.

أما السبب الثاني الذي دعا إلى عدم استخدام هذا الطريق ،هو إتاحة الطرق األخرى،

وخاصة الطريق الجوي الذي يفضله معظم القائمين بأمور تنظيم الحج والحجاج في

المنطقة بل والعالم.

الطرق الجوية :بدأ حجاج شرق إفريقيا يستخدمون الطريق الجوي إلى مكة المكرمة
منذ أوائل األربعينات من القرن العشرين .وفي عام  1945أصدرت الحكومة مرسوما

وق اررات تنظم رحالت الحج عن طريق الجو .حيث أعلنت أن من أراد أداء فريضة

الحج بالسفريات الجوية ال بد أن يكتب طلباً رسمياً إلى الحكومة .وقد تمكن الباحث
من اإلطالع على أوائل الوثائق المتعلقة ببدايات تنظيم رحالت الحج عن طريق الجو

في شرق أفريقيا والتي توجد في دار الوثائق الوطنية في زنجبار ،والحظ أن بداياتها لم

تكن سهلة .فكان ال بد لحكومات دول شرق إفريقيا ،أن تصدر ق اررات كثيرة وموحدة
التي بموجبها تم وضع نظام نقل الحجاج عن طريق الجو .ففي يوم  17فبراير

 1948مثال أصدرت مديرية الطيران المدني لشرق إفريقيا تعميمها رقم  1تحت
العنوان" ،رحالت جوية إلى المملكة العربية السعودية" وضحت فيها ما يلي " :بهذا يتم

إخطار جميع مشغلي الطائرات المرخصة في شرق إفريقيا ،أن طلبات الحصول على

إذن لنقل الحجاج من شرق إفريقيا إلى المملكة العربية السعودية ،يجب أن يتم من
خالل مديرية الطيران المدني

في شرق إفريقيا إلحالتها إلى وزير الدولة لشؤون

المستعمرات .وال ينبغي أن يكون هناك الطلب المباشر لحكومة المملكة

العربية

السعودية".

لقد تم توزيع هذا التعميم إلى أكثر من  32شركة من الشركات الطيران

المحلية والعالمية ،منها على سبيل المثال الخطوط الجوية لشرق إفريقيا ،والخطوط

الجوية الفرنسية ،وخطوط الجوية اإلفريقية المحدودة ،والخطوط الجوية اإلثيوبية،

والخطوط الجوية إلفريقيا الوسطى ،والخدمات الجوية المتحدة ،وشركة أوغندا المحدودة
في نيروبي وكمباال ودار السالم ،وشركة ْس َكي َوْيز المحدودة ،ونادي الطيران لألخدود
ْ
العظيم ،والخطوط الجوية لجنوب إفريقيا ،وشركات السويد العالمية للطيران...إلخ.
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وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التعميم تم نسخه و إرساله إلى كثير من المسؤولين

اإلداريين في دول شرق إفريقيا ومنهم :المفوضية العليا لشرق إفريقيا ،وكبير وزير

الشرفاء في كينيا ،وأمناء الوزراء في كل من كينيا وإنتيبي ،ودار السالم وزنجبار،
والضابط الرئيسي للطيران في دار السالم.

وقد شجع نجاح هذا التعميم حكومات شرق إفريقيا أن تصدر الق اررات ،التي

كانت تحفز كل مواطن أراد القيام برحلة الحج أن يستخدم الوسائل الجوية ،حتى
تتمكن الحكومة من السيطرة على العقود و تنظيم قوافل الحج وإدارتها على أحسن
وجه .وللتأكيد على هذه العزيمة ،قررت حكومات شرق إفريقيا أن يتم تسجيل كل من

أراد الذهاب إلى الحج لدى الشركات والوكالء المعنيين .وفي عام  1950أصدرت
تلك الحكومات ق ار ار آخر يلزم كل من يريد السفر إلى الحج عن طريق الجو ،أن

يستعمل الخطوط الجوية لشرق إفريقيا ) (East African Airwaysال غيرها ،حتى

يتماشى مع القوانين التى وضعتها حكومة المملكة العربية السعودية بعد مالحظتها
الزدياد مزاحمة الطيران في مطار جدة في موسم الحج السابق عام 1949؛ مما
اضطرت إلى أن تضع نظاماً معيناً لوصول الحجاج وزمن خاص الستقبال الطائرات.
ونجده

هذا

المفهوم

مجسدا

في

الخطاب

الذي

يحمل

رقم

(Ref.

) S.A.EAI.1/IV/208ليوم  1مايو  ،1951حيث توضح السفارة البريطانية بجدة

لحكومات شرق إفريقيا اإلجراءات التي يجب اتباعها من قبل الحجاج ومنها :يجب

على الحجاج المحترمين من دول شرق إفريقيا ،أن يبلغوا أن يوم عرفات سيكون بين
يومي  10و  12سبتمبر اعتمادا على رؤية الهالل .ولذلك أفادت حكومة المملكة

العربية السعودية أن الموعد األخير لوصول الحجاج سيكون كاآلتي :عن طريق الجو:

قبل يومين من يوم عرفة .وعن طريق البحر ،قبل ثالثة أيام من يوم عرفة.

وهناك من التحديات التي ظهرت في بداية استخدام وسائل الطرق الجوية

لنقل حجاج شرق إفريقيا إلى الحج ،منها غالء أسعار الحج .لقد تطورت هذه
التحديات إلى أن اضطرت لجنة الحج في زنجبار إلى أن تقترح على الحكومة ،أن
يعاد استخدام وسائل النقل البحري كما كان سابقا .وعينت اللجنة السفينة الحكومية
التي تسمى بالسيد خليف ة للقيام بنقل هؤالء الحجاج إلى منطقة الحج .والشي
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لفت نظر الباحث هو معرفته ألن اللجنة المشرفة على الحج في زنجبار ،لم تكن تخدم

الزنجباريين أو مسلمي شرق إفريقيا ،فقط بل تجاوز حدود عملها إلى مناطق وسط

وجنوب إفريقيا .لقد عاين الباحث خطاب اللجنة الذي أُرسل إلى كبار سكرتير

الحكومة في زنجبار ،ويحمل رقم ) (Ref.no.C.49/180ليوم  19يوليو 1960

تحت عنوان "النقل البحري آلداء فريضة الحج" كيف أن احتجاجها كان يعم كل

الحجاج الذين يستخدمون الطائرات التي تمر بزنجبار عند نقلها لحجاج بيت هللا الحرام
من مناطق إفريقيا جنوب الصحراء .لقد بينت اللجنة هذا المفهوم في أحد فقرات

خطابها ،وذلك على النحو التالي ..." :وتشمل األرقام المذكورة أعاله ،الركاب الذين

يستوطنون من روديسيا(زمبابوي الحالية) وجنوب إفريقيا ،وموريشاس ،ومدغشقر،
وموروني باإلضافة إلى الذين يسكنون في شرق إفريقيا.

ومع ذلك فإن لجنة الحج واثقة من أن معظمهم سيفضلون السفر عن طريق

البحر ،بما لديه من الفوائد االقتصادية لهم (وهذا يعتبر إيجابية أخرى للطرق
البحرية) .وفي الوقت نفسه فإن لجنة الحج واثقة كذلك من أنه يمكن الحصول على

المزيد من الركاب باإلضافة إلى هؤالء الذين يتم نقلهم عن طريق الجو ،ويرجع ذلك
إلى انخفاض تكلفة النقل البحري.

لقد أظهر خطاب لجنة الحج الذي ذكرناه أعاله ،كذلك بيانات تاريخية مهمة جدا

تتعلق بأعداد الحجاج الذين سافروا عن طريق الجو بين عام  1957إلى عام ،1959

وليس لتنزانيا فقط بل لشرق إفريقيا على وجه العموم .فكان عدد الحجاج المستخدمين
لهذا الطريق يرتفع دائما كلما ارتفع عدد شركات الطيران كذلك ،مما جعل الشركات
الجوية العريقة مثل الشركة الهولندية المسمى ب :ك ل م ) (KLMتطالب بنقل

حجاج زنجبار ودول أخرى في المنطقة ،مرو ار بمقديشو إلى مدينة جدة .وقد اختلفت

أشكال الطائ ارت التي أخذت حجاج شرق أفريقيا من حيث أحجامها وحمولتها بين قديم
وحديث ،كما تباينت مساراتها كذلك.

وبعد أن أصدرت الحكومة ق ارراتها التي تنظم رحالت الحج بالمجال الجوي،
أصبحت الوسائل الجوية تجلب أكثر الناس في كل عام تلو اآلخر .وبمجيء عام
ِّ
المسيطرة على عملية ترحيل الحجاج،
1980م ( 1400هـ) أصبحت هي الوسيلة
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بعد أن تركت الطرق والوسائل التي استخدمت سابقا .وقد انفردت الخطوط الجوية
التنزانية من عام 1980

إلى أواخر التسعينات من القرن العشرين ،بنقل حجاج

زنجبار وتنزانيا عامة .وحينما ضعفت الخطوط الجوية التنزانية ،لجأ حجاج زنجبار

إلى استخدام الخطوط الجوية الخارجية المختلفة مثل اإلثيوبية ،والكينية ،والقطرية،

واليمنية ،واإلماراتية ،والعمانية ،والمصرية .ويجب أن يالحظ القارئ أن كل طائرة من
الخطوط الجوية المذكورة أصرت على أن تذهب بالحجاج إلى أحد المطارات الموجودة
في الدولة التي تنتمي إليها الطائرة .فنجد الطائرات اإلثيوبية مثال ال بد أن تمر بمطار

بولي ،والكينية بجومو كيناتا ،والقطرية بالدوحة ،واليمنية بعدن ،واإلماراتية بأبوظبي،

والعمانية بمسقط ،والمصرية بالقاهرة وهكذا .ولعل السبب الرئيسي الذي أدى إلى
حدوث ذلك هو اتباع القوانين العالمية المنظمة للنقل الجوي التي تلزم الخطوط الجوية

فعل ذلك.

وبالرغم من وجود بعض التفاوت بين مواصفات الطائرات التي تنقل حجاج

شرق إفريقيا عامة ،وزنجبار خاصة بين الوقت الحاضر و في األربعينات من القرن

العشرين ،عندما بدأ الحجاج استخدامها ،إال أنهم متفقون على أهمية إذاعة أخبار
الحج بين المواطنين اآلخرين ،وأهمية الدعاء لحجاج بيت هللا الحرام.

فمن خالل تصفح الباحث لصحافة زنجبار التي صدرت في القرن العشرين

لمعرفة ما إذا كانت قد تناولت مواضيع الحج أم ال ،اندهش الباحث حينما وجد جريدة
أسبوعية تصدر في زنجبار كل يوم خميس باللغتين اإلنجليزية والعربية تسمى
النهضة( ،لتاريخ  30 -13يوليو  )1953تنشر أخبار تتعلق بالحج تحت عنوان
"حجاج بيت هللا الحرام" .فقد تناولت الجريدة الموضوع ،وهي تذكر أفواج الحجاج الذين

تم نقلهم إلى الحج بالطريق الجوي بقولها" :قامت الطائرة األولى من زنجبار تقل الفوج
األول من الحجاج وذلك فجر يوم السبت  ،1953-7-25والفوج الثاني كان سفره يوم

األحد  ،1953-7-26والثالث فجر األربعاء  ،53-7-29وستكون الطائرة األخيرة

للفوج الرابع فجر يوم اإلثنين  .53-8-3صحبتهم السالمة ورافقهم التوفيق في الحال
والترحال ،جعله هللا حجا مبرو ار مقبوال" .كما ذكرت الجريدة في مكان آخر زيارة رئيس
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الجريدة وصاحبها إلى األماكن المقدسة بالحجاز للحج لمدة أربعة أسابيع .ولقد تمني
له في الختام "سف ار سعيدا موفقا ،وحجا مقبوال مبرو ار إن شاء هللا صحبته السالمة".

()1

ولم يخل الطريق الجوي لنقل الحجاج من بعض التحديات كما تشير إلى ذلك

سجالت تاريخ الحج في زنجبار حيث وثقت المشكالت التي تتعلق بفقد الحجاج
لبعض أمتعتهم من الطائرات؛ التي تنقلهم من وإلى الحج .كما أن هناك قضية وفاة
الحجاج؛ مما كان يضطر من يفقد أمتعته إلى أن يكتب المطالبة إلى الجهة الناقلة أو

أن يطالب أهل المتوفى بمستحقات من تُوفي من ذويهم في بلد الحج .فإن وجد الحاج
ما فقد فهو المراد ،وإن لم يجد فت ِّ
سدد شركة الطيران المبلغ الذي يناسب العفش

المفقود .وفيما يتعلق بموت الحاج وهو في الحج فكان يتم دفع المستحقات المتبقية

للحاج المتوفى لورثته ،وهكذا تزال التحديات(.)2

أما فيما يتعلق بإيجابيات الطرق الجوية ،وكذلك الطرق البحرية ،بل والبرية

نوعا ما -نجدها تتمثل في ظاهرة التعارف والتبادل الثقافي الواسع بين حجاج الدول
المختلفة ،الذين كانوا يسافرون معا بوسيلة مواصالت واحدة .وهذا هو ما كان يفعله

حجاج منطقة شرق وجنوب إفريقيا في بداية القرن العشرين إلى الربع قبل األخير منها
حيث كانت ال طائرات تمر بمطارات دول مختلفة تجمع حجاج من تلك الدول في رحلة
واحدة .كما كانت الباخرة تمر بموان مختلفة من دول العالم تأخذ حجاج تلك الدول
كذلك .فيبدأ حجاج الدول المختلفة ،من جنوب ووسط وشرق إفريقيا وبالدول العالمية

األخرى مثل الهند بالتعارف وتبادل اآلثار فيما بينهم داخل الطائرة أو الباخرة ،قبل أن
يصلوا إلى ميقاتهم ،ومناطق الحج األخرى .ولم يكن من الضروري أن ينعزل حجاج

دولة عن أخرى في تلك المواصالت ،كما يحدث في الوقت الراهن .وينتج عن ذلك،
االختالط والتعارف ،والتعاون ،وتبادل المنافع ،وكسب الود وبناء الثقة واألخوة .وهي
كلها من اإليجابيات الثقافية لطرق الحج.

Annahdha: 1953: 2
2

زيدي وآخرون.82 :2016 :
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الخاتمة:
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لقد عرضت هذه الدراسة موضوع طرق الحج من شرق إفريقيا إلى مكة المكرمة في

القرن العشرين .وركزت الدراسة حول طرق الحج التي استخدمها حجاج زنجبار خاصة،

وشرق إفريقيا عامة؛ مبينا فيها بعض اإليجابيات والتحديات ،التي واجهت هذه الطرق .وقد
تبين من خالل هذه الدراسة أن رحلة الحج إلى مكة المكرمة قد بدأت في شرق إفريقيا منذ أن

استقر اإلسالم فيها في القرن الثامن الميالدي .إال أنه يصعب إثبات ذلك بالوثائق الملموسة
أو كتابات متعلقة بالحج ،الذي مارسه سكان المنطقة في ذلك الزمان .وقد أرجع بعض كتاب

التاريخ اإلسالمي في المنطقة ،ومنهم الشيخ المغيري سبب هذا النقصان إلى عدم اهتمام

المسلمين األوائل في المنطقة

بتسجيل أعمالهم ونشاطاتهم الدينية .ويمكن تقسيم

رحالت الحجاج من شرق إفريقيا فيما يتعلق باستعدادهم وتجهيزهم وبالظروف

المحيطة بهم إلى ثالث مراحل وهي الفردية/السرية ،والجماعية/المذهبية
والرسمية/الحكومية .أما عن طرق الحج التي تم استخدامها من قبل الحجاج فهي

ثالثة كذلك ،وهي الطرق البحرية ،والبرية/المزدوجة والجوية .لقد اكتشفت هذه الدراسة

أن الحجاج األوائل وخاصة الذين استخدموا الطرق البرية ،كانوا يجابهون بعض
التحديات الصعبة منها العصابات أو قطاع الطرق أو الحيوانات المفترسة أو الكوارث
الطبيعية من السيول والفيضانات واألمطار الغزيرة أو شح المياه .أما فيما يتعلق

بالتحديات التي واجهت الطرق البحرية ،فمنها القراصنة البحرية ،والتقلبات الجوية،

والعاصفة الرعدية ،واإلعصار ،كالتي حدثت في زنجبار يوم  15أبريل  .1872فقد
دمر هذا اإلعصار السفن التجارية ،التي كانت تنقل الحجاج أحيانا ،كما أهلكت

ودمرت القوارب الصيدية .لقد غرقت أكثر من  150باخرة كان يمتلكها الزنجباريون،

وبداخل معظمها حموالتهم.

1

ولعل هذه التحديات الناجمة من الكوارث الطبيعية واإلنسانية ،هي التي

جعلت لحظات وداع الحجاج في بداية القرن العشرين ،أن تحاط باألحزان الشديدة من
قبل أقربائهم وأصدقائهم الحتمال عدم رؤيتهم مرة أخرى .ويعزى سبب ذلك لما كان

www.pdavis.nl/storm.htm (London News، 1 June 1872
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عند الناس من اعتقاد أن رحالت الحج ال بد أن تحاط بالمخاطر الطبيعية أو
اإلنسانية ،بغض النظر إلى نوع طريق الحج الذي يستخدمه هؤالء الحجاج.

أما فيما يتعلق بإيجابيات طرق الحج الثالثة فاكتشف البحث أنها تتمثل في سمات

مختلفة ،منها ما يتمثل في التبادل الثقافي والتعليمي ،ومنها ما يتعلق بالجوانب

االقتصادية واالجتماعية والسياحية وغيرها.

لقد انقرضت أهمية الطرق البرية/المزدوجة للحج بعد منتصف القرن،

العشرين كما تالشت الطرق البحرية (على األقل في شرق إفريقيا) بعد أن شجعت

حكومات شرق إفريقيا بالتعاون مع المملكة العربية السعودية حجاج المنطقة باستخدام

الطرق الجوية التي أصبحت متوافرة بكثرة ،وتختصر المسافات والزمن الذي يستغرقه
حجاج بيت هللا الحرام.
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رحلة حج أبي الحسن الشاذلي

عبر صحراء عيذاب منتصف القرن 7هر13/م وأثرها الروحي في
سودان وادي النيل

أ.

إسماعيل حامد إسماعيل علي

مقدمة:
احدة من أهم الرحالت التي مرت عبر طريق الحج
رصد هذه الورق ُة و ً
تَ ُ
المصري ،وهو المعروف بطريق (قوص– عيذاب) .وهذا الطريق كان يسلكه الحجاج
القـادمون من بالد المغرب العربي ،وكذلك حجاج بالد السودان الغربي ،والسودان
األوسط ،ولهذا كانت مدينة ُقوص توصف بأنها "ملتقى الحجاج المصريين والمغاربة
والسودانيين" .وتلك الرحلة قام بها أحد أئمة التصوف الكبار ،وهو الشيخ أبو الحسن

ـادما من
الشاذلي" (656–593هـ1258-1197/م) .بدأ الشاذلي رحلته إلى الحج ق ً
مدينة اإلسكندرية ،ثم سلك الطريق من القاهرة إلى الصعيد عبر نهر النيل حتى مدينة
قوص ،ثم اتجه إلى صحراء عيذاب .والمعروف أن الشاذلي قام بالعديد من رحالت
ال في صحراء عيذاب ،ثم ُد ِّفن
الحج ،وقد وافته المنية خالل إحداها ،وكان الشيخ اليز ُ
ـ"الحميثراء" في سنة 656هـ1258/م ،وقبره هناك مزار معروف يرتاده محبوه ،وأتباع
بـ ُ
طريقته .ورغم ذلك لم تنل هذه الرحلة االهتمام من المؤرخين بقدر مكانة الشيخ
الشاذلي بين أعالم التصوف.
تعج كتب التصوف بكرامات أبي الحسن الشاذلي خالل هذه الرحلة ،ولعل منها
ُ
ٍ
بالخضر عليه السالم بـ"صحراء عيذاب" حسب ما ورد في الروايات
فيما ُيروى لقاءوه َ
الصوفية .وثمة أمر مهم تهدف الورق ُة إلى الحديث عنه فيما يرتبط بهذه الرحلة ،وأثرهـا
الروحي والديني في سودان وادي النيل ،خاصة مع انتشار "الطريقة الشاذلية" هناك

والتي تُعد واحدة من أقدم الطرق الصوفية في هذه البالد ،والمؤكد أن ذلك يرتبط برحلة
أبي الحسن الشاذلي ،ووجود قبره بـ"صحراء عيذاب".
وعلى أية حال تحاول هذه الورق ُة أن تُميط اللِّثام عن أسرار هذه الرحلة ،وما
رافقها من أحداث ،كما أنها تصف مسالكها ،ودروبها عبر الصحراء ،خاصة
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المحطات الصحراوية التي تمتد من مدينة قوص وحتى ثغر عيذاب ،وما ارتبط بهذه
الرحلة من كرامات الشيخ ،ثم وفاته بـ"صحراء عيذاب" ،ودور هذه الرحلة في انتشار

الطريقة الشاذلية في سودان وادي النيل ،وأشهر شيوخ الطريقة ،وأثرهم بين السودانيين.
وتناقش الورقة هذا الموضوع من خالل المحاور التالية:

أوالً – أبوالحسن الشاذلي (شخصيته ومكانته).

ثانيا – قدوم الشاذلي من تونس إلى مصر.
ً
ثالثًا – وصف طريق الحج الذي سلكه الشاذلي( :قوص -طريق العبدين -ماء

دنقاش – ماء شاغب  -أمتان – مجاج – رملة ميثاء – العشراء  -ماء الخبيب –

الحميثراء  -عيذاب).
ُ

ابعا – كرامات الشاذلي خالل رحلة الحج في صحراء عيذاب.
رً
خامسا  -وفاة الشاذلي في حميثراء بصحراء عيذاب (656هـ1258/م).
ً

سادسا – األثر الروحي لرحلة حج الشاذلي في سودان وادي النيل.
ً
أوالً – أبو الحسن الشاذلي (شخصيته ومكانته):

هو الشيخ علي بن عبدهللا بن عبد الجبار الشاذلي (656-593هـ-1197/

1258م) ( ،)1وُيكني أبا الحسن ،وهو ينتسب إلى قرية تدعى "شاذلة" (*) ،وهي من

1

وللمزيد عن شخصية الشيخ أبي الحسن الشاذلي ،انظر ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة في ملوك مصر

والقاهرة ،جـ 7الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة2008 ،م ص ،69-68الشعراني :الطبقات الكبرى ،المكتبة
التوفيقية ،القاهرة2011 ،م ،ص ،370-363ابن عياد الشافعي :المفاخر العلية في المآثر الشاذلية ،مكتبة
القاهرة1964 ،م ،ص 7وما بعدها ،على باشا مبارك :الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبالدها
القديمة والشهيرة ،جـ ،14الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة2008 ،م ،ص ،179ود ضيف هللا :كتاب
الطبقات في خصوص األولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان ،دار جامعة الخرطوم للنشر ،طـ،3

دون تاريخ ،ص ،8وانظر أيضا:

Oxford Paperback Oxford ،J. Spencer trimingham: A History of Islam in West Africa
P. 157، 1975، Londen،University Press

(*) شاذلة :وهي تكتب بالشين والـذال المعجمتين ،وهي قرية من قرى أفريقية ،وهي تقع في تونس حاليـاً ،وقد

ُسمي أبا الحسن الشاذلي بهذه المدينة رغم أنه لم يولد بها ،ألنها كانت أكثر المدن التي ارتبط بها الشيخ
(وللمزيد ،انظر على باشـا مبارك :الخطط التوفيقية الجديدة ،جـ ،14ص)181
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قرى أفريقية ( .)1غير أن الشاذلي ولد في إحدى قرى مدينة "سبتة" بالمغرب األقصى،

وتدعى "غمارة" ( .)2وقيل في بعض المصادر األخرى إن المدينة التي ُولد بها تُعرف
بـ "بستة" ( ،)3غير أن اسم "سبتة" هو األصح .وتصف المصادر أباالحسن الشاذلي بـ
"الضرير" ،إذا كان قد أُصيب بالعمى قبل موته ( .)4وينتسب الشيخ الشاذلي لنسل آل
البيت ،إذ ينتهي نسبه إلى اإلمام الحسن بن علي بن أبي طالب رضي هللا عنهما (.)5

وهو مؤسس "الطريقة الشاذلية" المعروفة ،وهي واحدة من أهم الطرق الصوفية التي

انتشار ،ولهذه الطريقة وجود قوي في العديد من البلدان،
ًا
القت
والمغرب ،وسودان وادي النيل .وفي وصف أبي الحسن الشاذلي ،ومكانته ،قال ابن
منها :مصر،

عطاء هللا السكندريُ " :قطب الزمان ،وزمزم األسرار ،ومعدن األنوار ،الُقطب،
الغوث.)6("..
َ

صغير ،وتتلمذ على يد كبار العلماء والفقهاء في
ًا
أخذ أبو الحسن الشاذلي العلم
بالده ،ولعل أهمهم :الشيخ عبد السالم بن مشيش (*) ،والشيخ نجم الدين األصفهاني
( ،)7والشيخ أبو عبدهللا بن محمد بن الحسن ،وهو المعروف باسم "ابن حرازم"

()1

1

الشعراني :الطبقـات الكبرى ،ص363

2

عامر النجار :الطرق الصوفية في مصر دار المعارف ،القـاهرة ،الطبعة الخامسة1992 ،م ،ص124

3

على باشا مبارك :المصدر السابق ،ص ،181والراجح أن هذا االسم (أي بستة) ليس إال تصحيفا السم سبتة،

وربما يكون ذلك خطأ وقع فيه الناسخ الـذي دون مخطوطة هذا الكتاب.

4
5

ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ،جـ ،7ص69

أما نسب أبي الحسن الشاذلي إلى اإلمام الحسن ،فهو :هو علي بن عبدهللا بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز

بن يوسف بن ..محمد بن عيسى بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب (انظر عامر النجار الطرق
الصوفية ،ص)124

6

الشع ارنـي :الطبقـات الكبرى ،جـ ،2ص.363

(*) عبد السالم بن مشيش :هو شيخ أبي الحسن الشاذلي ،توفي سنة 625هـ1227/م ،وكان ابن مشيش قد
أخذ العلم عن شيخه "أبي مدين شعيب" (ت594 :هـ 1197/م) ،كما أنه أخذ عنه أفكاره في التصوف ،وهي
أيضاً التي تأثر بها أبو الحسن الشاذلي بعد ذلك ،والتي القت ذيوعاً بقوة في بالد المغرب العربي ،وشمال

أفريقيا ،والسيما فيما يخص التعاليم  ، Sufi Teachingsوالطقوس الصوفية ،وكذلك ما يرتبط بـ "نظام
التصوف". Decipline
(وللمزيد ،انظر P. 157،J. Spencer trimingham: A History of Islam in West Africa

7

الشعراني :الطبقات الكبرى ،جـ ،2ص363
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وغيرهم .وكان الشاذلي نحيف الجسد ،طويل القامة ،خفيف العارضين) .(2كما تصفه

المصادر بأنه عالم ،وفقيه ،فصيح اللسان ،وعذب الكالم) .(3وعن غ ازرة علمه ،وسعة
شيخك
مداركه ،فإنه لما قيل ألبي الحسن الشاذلي" :من ُ

ق ــال :أما فيما مضى

فعبدالسالم بن مشيش ،وأما اآلن فإني أُسقى من عشرة أبحر ،خمسة سماوية ،وخمسة

أرضية .(4)"..وذاعت شهرُة أبي الحسن في تونس ،وزاد أتباعه ،لما كان يتمتع به من
سعة العلم ،والفهم ،إذ كان عالماً ،فقيهاً أبهر الناس بمعارفه ،وهو ما جعل المعاصرين
له من العلماء يشعرون بالغيرة منه ،وحسدهم له ،وكان من بين هؤالء قاضي القضاة

ابن البراء.

)(5

ثانيا – قدوم الشاذلي من تونس إلى مصر:

لما شعر أبوالحسن الشاذلي بما يجيش بأفئدة أنداده ،عزم على الرحيل من

تونس ،والذهاب إلى الديار المصرية ،واإلقامة بها .وعندما علم السلطان بذلك قال له
خرجت إال ِّبنية الحج ،وإذا قضى هللا حاجتي أعود إلى تونس،(6)"..
الشاذلي" :ما
ُ
عندئذ سمح له السلطان بالرحيل من البالد .ويذكر أبوالحسن الشاذلي أنه ذهب إلى

بناء على رؤية رآها ،وفيها يأمره النبي صلى هللا عليه وسلم أن ينتقل
الديار المصرية ً
إلى هذه البالد ،ومن ثم اإلقـامة بها).(7
وعلى هذا فإن أباالحسن الشاذلي ترك بالده بسبب الظروف التي كان قـد تعـرض

لهــا ،واختــار مصــر بنــاء علــى رؤيــة النبــي صــلى هللا عليــه وســلم ،إال أنــه حســب بعــض
ـت :ي ــارب
ـلت ال ــديار المصـ ـرية ،قلـ ُ
الروايــات لمــا ق ــدم إلــى هــذه ال ــبالد قــال" :لم ــا وصـ ُ
ـيت عليهــا
أســكنتني بــالد القــبط أُدفــن بيــنهم ،فقيــل لــي :يــا علــي تُــدفن فــي أرض مــا ُعصـ ُ

1
2

علي باشا مبارك :الخطط التوفيقية ،جـ ،14ص180
المصدر السابق ،ص181

 3المصدر السابق ،ص181

 4النبهاني :جامع كرامات األولياء ،جـ ،2المكتبة التوفيقية ،القاهرة ،دون تاريخ ،ص363
5

الشعراني :الطبقات الكبرى ،جـ ،2ص ،363وانظر أيضا عامر النجار :الطرق الصوفية في مصر ،ص128

 6عامر النجار :المرجع السابق ،ص128
 7المرجع نفسه.
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قــط" ) . (1وقبــل أن يصــل الشــاذلي مصــر ،بعــث قاضــي القضــاة فــي تــونس برســالة
لسلطان مصر فـي ذلـك الوقـت الملـك "الكامـل محمـد بـن األيـوبي" ليحـذره مـن الشـاذلي،

ش علينا بالدنا ،وكذلك يفعل ببالدكم"(.)2
وذكر فيها أنه َ
"شو َ
لم يكـد أبـو الحسـن الشـاذلي يطـأ اإلسـكندرية حتـى ُقـبض عليـه ،و ُعقـد لـه مجلـس
مـن الفقهــاء والعلمـاء ليمتحنــوه .وبعـد أن تــم لهـم ذلــك ،أدركـوا ورع الشــيخ ،وسـعة علمــه.
وأدرك السلطان مكيدة قاضي القضاة ،وغيرته من الشاذلي ،فأكرمـه ،وأحسـن وفادتـه(.)3
ولما استقر باإلسكندرية ،كان أشهر العلمـاء بهـا فـي أيامـه أبـو الحسـن الواسـطي ،وكـان
يعلم مكانة الشاذلي ،كما كـان الشـاذلي يعلـم مكانـة هـذا الفقيـه ،ولهـذا فمـا أن قـدم هنـاك

حتــى وقــف بظــاهر المدينــة ،واســتأذن الواســطي ثــم قــال" :طاقيــةِ ال تَ َسـ ُـع أرســين.)4("..
وأراد هللا أن يخلو المكان للشاذلي ،وأن يكون وحده مقصـد طـالب العلـم دون ن ٍـد ،فمـات
الواسطي في ذات الليلة التي قال الشاذلي فيها ذلك(.)5

المق ـ ـ ــام باإلس ـ ـ ــكندرية ،وبق ـ ـ ــي به ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـوالي  14س ـ ـ ــنة من ـ ـ ــذ
وط ـ ـ ــاب للش ـ ـ ــاذلي ُ
642هــ1244/م إلـى ســنة 656هــ1258/م حتــى وفاتـه ب ـ "صــحراء عيـذاب"( .)6وكانــت
له مجلس علم باإلسكندرية بمسجد العطارين ،كما كانت له مجالس بـداره ،وكـان محبـوه

يــأتون إليــه مــن كــل حــدب وصــوب .كمــا كــان يحضــر دروســه كبــار العلمــاء والفقهــاء،
المنــذري ،وابـن الصــالح ،وابــن
مـنهم :العــز بـن عبــد السـالم ،وابــن دقيـق العيــد ،والحـافظ ُ

الحاجــب( .)7وكانــت داره بأحــد أب ـراج ســور المدينــة حبســه الســلطان عليــه ،وعلــى بنيــه،
وكان أسفله مرابط للماشية ،وأوسطه دار للفقراء ،وجامع كبير

(.)8

 1ابن عياد الشاذلي :المفاخر العلية ،ص ،54على باشا مبارك :الخطط التوفيقية ،جـ ،14ص179
 2عامر النجار :الطرق الصوفية في مصر ،ص128

3

المرجع السابق ،ص128

5

المصدر السابق ،ص ،364وعن ذلك قـال المناوي" :وذلك ألن من دخل بلدا على فقير بغير إذنه ،فمهما

4النبهاني :جامع كرامة األولياء ،جـ ،2ص364
كان أحدهما أعلى مقاما سلب اآلخر ،أو قتله( "...انظر النبهاني :المصدر السابق ،ص)364

6

الشعراني :الطبقات ،جـ ،2ص ،363عامر النجار :المرجع السابق ،ص129

 7عامر النجار :المرجع السابق ،ص132

8

المرجع السابق ،ص132
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ثالثا – وصف طريق الحج الذي سلكه الشاذلي (قوص – عيذاب):

كـان أبـو الحسـن الشـاذلي يهفـو قلبــه إلـى أرض مكـة ،وبعـد أن أقـام بمصـر صــار

ـور عــن ذي قبــل ،إذ كانــت مصــر مقصــد المغاربــة والســودانيين
ـر ميسـ ًا
خروجــه للحــج أمـ ًا

للــذهاب إلــى الحــج ،وكــان طبيعي ـاً أن تكثــر زيا ارتــه إلــى مكــة( .)1ولهــذا ق ــال الشــعراني:
"وح ــج (أي الش ــاذلي) مـ ـر ٍ
ات .)2( "..وكان ــت مدين ــة اإلسـ ـكندرية ف ــي ذل ــك الوق ــت مقص ــد
َ
الحجــاج مــن المغــرب األقصــى ،وخاصــة القــادمين مــن "ســبتة" التــي ُولــد بهــا الشــاذلي،
وكان الرحالة ابن جبير اتخذ ذات الطريـق قبـل ذلـك بحـوالي أقـل مـن قـرن( .)3وقـد اتخـذ

الحجـ ــاج
الشـ ــاذلي فـ ــي رحلتـ ــه إلـ ــى الحـ ــج ذات الطـ ــرق والمسـ ــالك التـ ــي كـ ــان يسـ ــلكها ُ

الحجاج القادمون من بـالد السـودان الغربـي
المغاربة ،وهي أيضا ذاتها التي كان يعبرها ُ
واألوســط إلــى بــالد الحج ــاز ،وهــو طريــق "قــوص – عيــذاب" ،خاصــة وأن طريــق بــالد

 1الشعراني :الطبقات ،جـ ،2ص363
 2المصدر السابق ،ص363
3

 )3ابن جبير :الرحلة ،ص ،70محمد عبدهللا عنان :تـراجم اسـالمية ،الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب ،القـاهرة،

2000م ص ،328آنخ ــل ج ــونزالز بالنس ــيا :ت ــاريخ الفك ــر األندلس ــي ،ترجم ــة :حس ــين م ــؤنس ،المرك ــز الق ــومي
للترجمــة ،القــاهرة2011 ،م ،ص ،361وللمزيــد عــن طريــق الحــج ،انظــر ابــن بطوطــة :الرحلــة ،جـ ـ ،1ص-42
 ،43ابــن الطيــب :رحلــة ابــن الطيــب مــن فــاس إلــى مكــة ،دارالع ـراب ،دون تــاريخ ،ص ،160النابلســي :الحقيقــة
والمج ــاز ف ــي الرحل ــة إل ــى ب ــالد الش ــام ومص ــر والحج ــاز ،الهيئ ــة المصـ ـرية العام ــة للكت ــاب ،الق ــاهرة1986 ،م
ص ،292الحســن الــوزان :وصــف أفريقيــا ،ص ،615بوركهــارت :رحــالت بوركهــارت فــي بــالد النوبــة والســودان،
ترجمــة :فـ ـؤاد أنــدراوس ،تقــديم :محمــد الصــياد ،المركــز القــومي للترجمــة ،القــاهرة ،الطبعــة الثـ ــانية2016 ،م،
ص ،321شــوقي الجمــل :كتابــات الرحالــة المغاربــة واألندلســيين كمصــدر لتــاريخ العــرب (كتــاب وصــف افريقيــا
للحســن بــن محمــد الــوزان ،نــدوة أض ـواء جديــدة علــى مصــادر تــاريخ العــرب ،منشــورات اتحــاد المــؤرخين العــرب،
القــاهرة1998 ،م ،ص ،373ديفيــد جــورج هوج ـارت :اخت ـراق الجزي ـرة العربيــة ،ترجمــة :صــبري محمــد حســن،
المركز القومي للترجمة ،طـ ،2القاهرة ،2009 ،ص.395
(*) طريق الحج عبر بالد الشام :وللمزيد عن هذا الطريق ،انظر النابلسي :رحلة النابلسي (الحقيقة
والمجاز في الرحلة إلى بالد الشام ومصر والحجاز) ،ص ،156هشام بن محمد عجيمي :قلعة األخضر في
طريق الحج الشامي دراسة تاريخية وثائقية ،المجلة المصرية لآلثار اإلسالمية (مشكاة) ،عدد 2007 ،2م
ص.239
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الشـ ــام (*) ،أو "الـ ــدرب الشـ ــامي" ( ،)1كـ ــان فـ ــي ذلـ ــك الوقـ ــت تُحـ ــيط بـ ــه الكثيـ ــر مـ ــن
المخاطر ،وانعدام األمن بسبب "الحـروب الصـليبية" ،وهـو الطريـق الـذي كـان يمـر عبـر
القلزم (السويس) وبالد الشـام(.)2

وخــالل القــرن 6ه ــ12/م وهــي الحقبــة التــي ارتحــل فيهــا الشــاذلي إلــى مصــر كــان

الصــليبيون يســيطرون علــى طريــق العقبــة ،وشــمالي البحــر األحمــر( .)3وكــانوا يعتــدون
على قوافل الحج التـي تمـر مـن بـالد الشـام( .)4ولهـذا اضـطر الحجـاج أن يأخـذوا طريـق

الفسطاط إلى قوص عبر النيل ،ثم يسـلكون طريـق الصـحراء إلـى عيـذاب( .)5وعلـى أيـة
حــال ،كــان يــوم خــروج "موكــب الحــج" مــن القــاهرة ُيعــرف باســم "يــوم المحمــل"( .)6وكــان

1
2

ابن بطوطة :الرحلة ،جـ ،1ص47
للمزيد انظر آنخل جونزالز بالنسيا :تاريخ الفكر األندلسي ،ص ،361عادل عبدالحافظ :العالقـات السياسية

بين الـدولة األيوبية واالمبراطورية الرومانية المقدسة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة2001 ،م ،ص،75
جالل يحيى :البحر األحمر واالستعمار ،المكتبة الثقافية ،القاهرة1962 ،م ،ص13

3

أوليا جلبي :الرحلة إلى مصر

والسودان وبالد الحبش ،جـ( 3مواكب مصر واحتفاالتها) ،ترجمة:

الصفصافي أحمد القطوري ،المركز القومي للترجمة2010 ،م ،ص ،144ويذكر الرحالة التركي أوليا جلبي
أيضا أن موكب الحج كان يخرج في يوم  23من شهر شوال ،وكان أهل مصر يقومون باسئجار الدكاكين

قبل خروج الموكب بحوالي خمسة أو عشرة أيام ،ويقول أيضا" :في ليلة الموكب ...يتجمع جميع المشايخ
العظام والعلماء الكرام وكتخدا أمير الحج وعساكر وجنود أمير الحج ،ويتجه الجمع الغفير ليأتي الموكب
العظيم من المحل الشريق قراميدان( "..انظر ،الرحلة إلى مصر والسودان وبالد الحبش :جـ ،3ص-144
.)145
4

وللمزيــد ،انظــر عليــه عبــد الســميع الجنــزوري :هجمــات الــروم البحريــة علــى ش ـواطىء مصــر اإلســالمية فــي

العص ــور الوس ــطى ،ن ــدوة ت ــاريخ سـ ـواحل مص ــر الش ــمالية ،الهيئ ــة المصـ ـرية العام ــة للكت ــاب ،الق ــاهرة2001 ،م،
ص173

5
6

نعوم شقير :تاريخ السودان ،الدار السودانية للكتاب ،الخرطوم ،دون تاريخ ،ص76
عادل عبدالحافظ :العالقات السياسية بين الدولة األيوبية

واالمبراطورية الرومانية المقدسة ،ص،75

سعيدعبدالفتاح عاشور :أضواء جديدة على الحروب الصليبية ،المكتبة الثقافية1964 ،م ،ص ،50وكان أرناط
أمير الكرك بالشام أرسل حملة برية وبحرية لقطع

طريق الحج عبر الشام ،ووصلت السفن الصليبية

للبحراألحمر ،واعتدت على عيذاب .وكان أرناط ينوي االعتداء على قبر الرسول ،وهدم الكعبة .وقتل الصليبيون
وأسروا عددا كبيرة من الحجاج ،ولهذا بادر الملك العادل بتجهيز حملة

بحرية للبحر األحمر ،وطاردت

الصليبيين ،وتمكنت من االفراج عن كثير من األسرى ،وأسر عددا كبير من الصليبيين سنة 1183م (انظر
عنان :تراجم اسالمية ،ص .) 66ورغم ذلك ظل طريق الحج عبر الشام تحيط به المخاطر ،وهو ما جعل ابن
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خروجــه يومـاً عظيمـاً ،يصــفه "أوليــا جلبــي" بقولــه" :إن موكــب الحــج هــو عيــد أيضـاً مــن

أعي ــاد المصـ ـريين"( .)1وق ــال عن ــه اب ــن بطوط ــة" :ه ــو ي ــوم مش ــهود" ( .)2أم ــا ع ــن كيفي ــة
ترتي ــب ي ــوم خ ــروج الموك ــب ،واالحتف ــاالت التـ ــي تص ــاحبه ،فك ــان يرك ــب في ــه القضـ ــاة

المحتس ــب ،وك ــان يرك ــب معه ــم أع ــالم الفقه ــاء ،وأمن ــاء
األربع ــة ،ووكي ــل بي ــت الم ــال ،و ُ

الرؤس ــاء ،وك ــانوا يقص ــدون ب ــاب "قلع ــة الجب ــل" حي ــث يق ــابلهم الس ــلطان ،وك ــان يخ ــرج
الستقبال الموكب(.)3

وك ــان الس ــلطان يع ــين رئيسـ ـاً للموك ــبُ ،يع ــرف بـ ــ"أمير الح ــج" ،وك ــان يرافق ــه جن ــد
الحماي ــة ،وك ــذلك الس ــقاؤون عل ــى جم ــالهم ،ويجتم ــع للموك ــب أص ــناف غفيـ ـرة م ــن أه ــل
الق ــاهرة واألق ــاليم احتف ــاالً به ــذه المناس ــبة .وقب ــل خروج ــه ك ــان الموك ــب يط ــوف شـ ـوارع

القــاهرة ،وكــان خروجــه مــن بــاب النصــر( .)4وحســب ابــن بطوطــة ،كــان موكــب الحــج
يخرج في شهر رجـب ( ،)5بينمـا يـذكر آخـرون أن خروجـه كـان فـي شـوال( .)6يقـول ابـن
الطيب" :وافق خروجنا من مصر يوم اإلثنين السـادس والعشـرين مـن شـوال .)7("..وكـان

جبير في رحلته للحج

يمضي عبر طريق قوص –

عيذاب ،وعن ذلك يقول آنخل جونزالز Angel

" :Goonzalezوركب (ابن جبير) البحر سنة 1183م من جزيرة طريف الى سبتة واالسكندرية ،ولما كان
الطريق من مصرالى بيت المقدس في يد الصليبيين في ذلك الحين ،فقد توجه ابن جبيرالى قوص بصعيد
مصر ،ومنها الى عيذاب حيث البحر األحمر..وقصد مكة الى بيت هللا الحرام" (تاريخ الفكراألندلسي:
ص.)361

1
2
3
4
5
6
7

أوليا جلبي :الرحلة إلى مصر والسودان وبالد الحبش ،جـ ،3ص144
الرحلة :جـ ،1ص42
المصدر السابق ،ص42
أوليا جلبي :الرحلة إلى مصر والسودان وبالد الحبش ،جـ ،3ص144
ابن بطوطة :الرحلة ،جـ ،1ص43-42
انظر رحلة ابن الطيب من فاس إلى مكة المكرمة :ص160
انظــر رحلــة ابــن الطيــب :ص ،160وعــن موعــد خـروج الموكــب ،قــال ابــن شــداد" :فيهــا (أي فــي ســنة 675هــ)

جهز موالنا السلطان في خامس عشر شهر شوال الكسوة برسم الكعبة...وخرج معـه جماعـة مـن الحجـاج وسـار
إلى مكة حرسها هللا("..ابن شداد :تاريخ الملك الظاهر ،الهيئة العامـة لقصـور الثقافـة2009 ،م ،ص ،137وعـن
موعــد خــروج الموكــب انظــر أوليــا جلبــي :الرحلــة ،جـ ـ ،3ص ،144ولعــل اخــتالف موعــد الخــروج بســبب طــول

الطريق ،فـإذا سلك الموكب طريق الشام ،فكان يحتاج لمـدة أطـول ،ولـذا كـان الحجـاج يخرجـون مبكـ ار فـي رجـب
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الحج ــاج تزي ــد أع ــدادهم عن ــد ك ــل من ــزل ،وكان ــت توج ــد ف ــي الطري ــق إل ــى مك ــة األربط ــة

والزوايـ ــا ،والخانقـ ــاوات التـ ــي كـ ــانوا ينزلـ ــون فيهـ ــا ،وكانـ ــت تُحـ ــبس عليهـ ــا أوقـ ــاف كثي ـ ـرة
لخ ــدمتهم( .)1وه ــو م ــا يش ــير إل ــى أن الموك ــب ك ــان يلق ــي رعاي ــة م ــن الس ــالطين التم ــام
الش ــعائر ،وم ــن جان ــب آخ ــر كس ــباً ل ــود الن ــاس وح ــبهم .وك ــان الش ــاذلي يغ ــادر ال ــديار

المصرية برفقة موكب الحج إلى الصعيد عبر النيل ،ثم يتجه لقوص حيـث تلتقـي قوافـل
الحج هناك ،ثم يعبرالصحراء إلى عيذاب(.)2

وحس ــب الرواي ــات الص ــوفية ،ف ــإن أب ــا الحس ــن الش ــاذلي لم ــا آراد أن يح ــج حجت ــه

األخي ـرة التــى مــات خاللهــا حــدثت لــه عــدة ك ارمــات( .)3ومــن ذلــك أنــه لمــا توجــه قاصـ ًـدا

فأس ــا
قادم ــا م ــن اإلس ــكندرية لي ارف ــق موك ــب الح ــج ،ق ــال لرفاق ــه :احملـ ـوا معك ــم ً
ق ــوص ً
ومس ــحاة ،ف ــإن ت ــوفي من ــا أح ــد وارين ــاه التـ ـراب .ول ــم تك ــن ه ــذه عادت ــه ف ــي أس ــفاره ف ــي

الماضي ،وكانت هذه إشارة لموته خالل هذه الرحلة(.)4

ومن ذلك أيضا أن أبا الحسن الشاذلي لما توجـه إلـى الحـج ،قـال :فـي هـذا العـام

ـج بالنيابــة ،ولمــا مــات قبــل أن يــتم مناســك الحــج ،عــاد رفاقــه للقــاهرة ،وســألوا الشــيخ
أحـ ُ
العــز بــن عبدالســالم بمــا قالــه الشــاذلي ،فبكــى ،وقــال" :الشــيخ هللا أخبــركم بموتــه فــي

ـج نيابـة عنـه"( .)5وكـان
المَلـك هـو الـذي يح ُ
سفره ،ومـا عنـدكم علـم بـه ،وقـد أخبـركم أن َ
الطريق الذي سلكه الشاذلي من قوص إلى عيـذاب طريقـاً وعـ اًر ،قليـل المـاء ،ولـيس بـه

حت ــى يمك ــنهم الوص ــول لمك ــة قب ــل آوان الح ــج ،أم ــا إذا س ــلك الموك ــب طري ــق (ق ــوص – عي ــذاب) ،وه ــو الطري ــق

األقصر فإنهم كانوا يخرجون في شوال.

1

وللمزيد عن خـروج موكـب الحـج والوقـت الـذي يخـرج فيـه مـن القـاهرة ،أوليـا جلبـي :الرحلـة إلـى مصـر والسـودان

وبالد الحبش ،جـ ،3ص ،144عبدالعزيز أمين عبد الجـواد :التربيـة فـي السـودان ،ج ـ ،1و ازرة المعـارف العموميـة،
ص50

2

3

على مبارك :الخطط التوفيقية ،جـ ،14ص187
وللمزيــد عــن هــذه الك ارمــات التــي وقعــت ألبــي الحســن الشــاذلي خــالل رحلــة الحــج ،انظــر ابــن عيــاد الشــافعي:

المفــاخر العليــة فــي المــآثر الشــاذلية ،ص ،56الشــعراني :الطبقــات الكبــرى ،ج ـ ،2ص 363ومــا بعــدها ،النبهــاني:
جامع كرامات األولياء ،جـ ،365 ،2على مبارك :الخطط التوفيقية ،جـ ،14ص179

4
5

علي مبارك :المصدر السابق ،ص179
اين عياد :المفاخر العلية ،ص56
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الكثير من العمران( .)1غير أن انتقال طريـق الحـج مـن الشـام إلـى هـذا النـواحي أعطاهـا
أهميــة كبي ـرة عــن ذي قبــل ،وصــارت محطــات الطريــق مقصــد القوافــل التجاريــة ،وكــذلك

قوافــل الحــج التــي صــارت تُعــرف بعــد ذلــك ب ــ"القوافل العيذابيــة" ( .)2ألنهــا كانــت تقصــد
ثغــر عيــذاب الــذي نــال أهميــة كبيـرة فــي العصــور الوســطى .وكــان طريــق الصــحراء مــن
قوص لعيذاب يضم العديد من المحطات التي يجب علـى الحجـاج عبورهـا الـى سـاحل

بحرالقلزم ،وموانيها .ولعل أهم محطات هذا الطريق الذي سـلكه الشـاذلي فـي رحلتـه إلـى
الحج:
 – 1قوص:

تُع ـ ــد ه ـ ــذه المدين ـ ــة م ـ ــن أه ـ ــم المحط ـ ــات الت ـ ــي تقص ـ ــدها القواف ـ ــل م ـ ــن المغ ـ ــرب
لإلســكندرية ،ثــم تتجــه للقــاهرة ،ثــم تــذهب جنوب ـاً عبــر النيــل إلــى قــوص ،وهــي المحطــة
الرئيســية التــي يعبرهــا الحجــاج إلــى عيــذاب ( .)3ويصــفها ابــن بطوطــة" :مدينــة عظيمــة،

ـر لـوالة الصــعيد ،وكــان واليهــا
لهـا خيـ ارت عميمــة ،بســاتينها مونقــة"( .)4وكانــت قــوص مقـ ًا

"متـولي األعمـال القوصـية" ( ،)5نظـ اًر ألهميـة المدينـة مـن الناحيـة اإلداريــة،
ُيعـرف باسـم ُ
ولموقعهـ ــا الجغ ارف ـ ــي المتمي ـ ــز وس ـ ــط األ ارض ـ ــي المصـ ـ ـرية ( .)6ولع ـ ــل أهمي ـ ــة ق ـ ــوص،
وعمرانهــا ،وازدهارهــا ي ـرتبط باعتبارهــا مــن أهــم المحطــات التــي تقصــدها القوافــل ،ولهــذا
تصفها المصادر بأنها كانت "ملتقى الحجاج المغاربة ،والسودانيين ،المصريين"(.)7

كمــا أن قــوص كانــت تعــد محطــة تجاريــة مهمــة عبــر الصــحراء ،وكانــت مقصـ ًـدا

للتجــار القــادمين مــن بــالد الهنــد والــيمن ،وكــذلك التجــار األحبــاش ،نظ ـ اًر لكث ـرة الصــادر
1
2

3

للمزيد انظر ابن جبير :الرحلة ،ص ،72 – 70ابن بطوطة :الرحلة ،جـ ،1ص48
ابن جبير :المصدر السابق ،ص 72
اب ــن بطوط ــة :الرحل ــة ،ج ـ ـ ،1ص ،47اب ــن جبي ــر :الرحل ــة ،ص ،70عل ــى باش ــا مب ــارك :الخط ــط ،ج ـ ـ،14

ص ،173نعوم شقير :تاريخ السودان ،ص76

4
5

الرحلة :جـ ،1ص47
النــويري :نهايــة اإلرب ،جـ ـ ،30الهيئــة المص ـرية العامــة للكتــاب ،القــاهرة ،ص ،95مصــطفى مســعد :المكتبــة

السودانية ،مطبوعات جامعة القاهرة بالخرطوم1972 ،م ،ص231

6
7

ابن بطوطة :المصدر السابق ،ص47
انظر ابن جبير :الرحلة ،ص ،70على مبارك :الخطط ،جـ ،14ص173
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والوارد إليها من السلع والبضائع "ألنها محط للرحـال ،ومجتمـع الرفـاق"( .)1وكـان طريـق
المحملــة بمنتجــات بــالد الهنــد يلتقــي وســط بحــر القلــزم بطريــق الحجــاج األف ــارقة
الســفن ُ
والمغارب ــة ال ــذاهبين إل ــى ب ــالد الحج ــاز( .)2وه ــو م ــا يش ــير ف ــي ذات الوق ــت إل ــى ارتب ــاط

الحركة التجارية بقوافـل الحـج التـي تعبـر قـوص ،وربمـا كـان ذلـك أمـ اًر مقصـوداً ،إضـافة
المسـتغرب أن
إلى أن قوافل الحج كان يرافقهـا عـدد كبيـر مـن التجـار ،ولـذا لـم يكـن مـن ُ
تُوصــف قــوص بأنهــا "محطــة مهمــة فــي طريــق تجــارة الهنــد" ( .)3وعلــى هــذا ازدهــرت
مدينة قوص مـن الناحيـة العمرانيـة ،وزادت بهـا المسـاجد ،والمـدارس ،وانتشـرت البسـاتين
والحــدائق ،كمــا ازدهــرت بهــا األس ـواق والوكــاالت التجاريــة( .)4والريــب أن كث ـرة األس ـواق

بها كان عامالً مهماً في أن يجد الحجاج ما يحتاجون إليه من الزاد والطعام قبـل عبـور

صــحراء عيــذاب .والمؤكــد أن وقــوع قــوص علــى طريــق الحــج ســاهم فــي ازدهــار هــذه

ـاديا ،وثقافيـاً ،إذ كـان يعبرهــا العلمـاء والفقهـاء فــي طـريقهم إلــى الحـج ،كمــا
المدينـة اقتص ً
كــان يســكن قــوص أعــداد غيــر قليلــة مــن تجــار ينبــع (*) ،وهــو الثغــر المواجــه لعيــذاب

 1ابن جبير :الرحلة ،ص70

 2هايد :تاريخ التجارة في الشرق األدنى في العصور الوسطى ،جـ ،2هيئة الكتاب1991 ،م ،ص29

3

المرجع السابق ،ص30

 )4انظر ،ابن بطوطة :الرحلة ،جـ ،1ص47
وعرفت
"ينبع" في المضارع ُ
ينبع :ميناء معروف في العصر اإلسالمي ،اشتُهر بـ"الينبع" .وكذلك :الينبوع .واسم ُ
"وينبع حصن به نخيل وماء وزرع" .وهو ما يؤكده
ابن حوقل:
المنطقة به الشتهارها بالينابيع وآبار المياه .يقول ُ
ُ
وينبع :حصن له عيون ،ونخيل ،وزروع بطريق حاج مصر" .وتعرف بالد ينبع باسم "بالد
الفيروزآباديُ " :
ينبع علي طريق الحج مما زاد ُشهرتها في العصر
جهينة" ،ألنها تعد موطن تلك القبيلة العربية .ولعل وقوع بالد ُ

اإلسالمي .وتتميز هذه المنطقة بكثرة أوديتها وينابيعها ،وخصوبة تربتها ،وتوجد بها الواحات ،مثل ينبع النخل
والعيص .واشتهر حاكم ينبع أيضا في بعض المصادر بـ"صاحب الينبوع" (ابن تغري بردي :المنهل الصافي،

جـ ،5مركز تحقيق التراث ،هيئة الكتاب1988 ،م ،ص ،386ابن خلدون :العبر ،جـ ،2الهيئة العامة لقصور
الثقافة2007 ،م ،ص ،247ابن الصيرفي :إنباء الهصر بأنباء العصر ،تحقيق وتقديم :حسن حبشي ،هيئة
الكتاب2002 ،م ،ص ،7عبدالكريم الخطيب :تاريخ ُجهينة ،سلسلة تراث الجزيرة العربية ،طـ1997 ،3م،
ص ،17ابن حوقل :صورة األرض ،شركة نوابغ الفكر ،القاهرة2009 ،م ،ص ،38وانظر أيضاً اإلصطخري:
مسالك الممالك ،شركة نوابغ الفكر2011 ،م ،ص ،19القاموس المحيط :جـ ،3ص)97
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على ساحل جزيرة العرب( .)1وهو ما يشير إلى وجود عالقات مهمة بـين سـاكني جزيـرة
العرب والساحل األفريقي.

وفي رأي البعض ،فإن "قوافل الحج" التـي تعبـر مدينـة قـوص كانـت تحتـاج إلـى

ح ـوالي عش ـرين يوم ـاً علــى األقــل لعبــور طريــق الصــحراء بمــا فيهــا مــن دروب ومســالك
وع ـرة حتــى تصــل فــي نهايــة األمــر إلــى ثغــر عيــذاب علــى ســاحل بحــر القلــزم( .)2بينمــا

حســب آخ ـرين ،كانــت القوافــل تحتــاج إلــى ح ـوالي ســبعة عش ـرة يوم ـاً فقــط للــذهاب عبــر
الصحراء من مدينة قوص إلى عيذاب(.)3

 – 2طريق العبدين:

يتم الوصول لهذا الطريق من قوص مباشرة ،وهو أحد الطـريقين الرئيسـيين اللـذين

يؤدي ــان لعي ــذاب للق ــادمين م ــن ق ــوص ،وه ــو الطري ــق األقص ــر مقارن ــة ب ــاآلخرمن حي ــث

المســافة التــي يقطعهــا الحجــاج القــادمون مــن قــوص( .)4أمــا الطريــق اآلخــر ،فيــأتي مــن

إحدى القرى التي تقـع علـى ضـفاف النيـل بـالقرب مـن قنـا ،وكانـت تُعـرف باسـم "مرقـة"،
ث ــم يجتم ــع ه ــذان الطريق ــان ب ــالقرب م ــن موض ــع ف ــي الص ــحراء الش ــرقية يع ــرف بـ ــ"ماء
دنق ــاش" (أو مــاء برقــاش)( .)5وقــد مــر ابــن جبيــر ب ــ"طريق العبــدين" خــالل رحلتــه إلــى

الحجاز ،وقد تحدث عنه قائالً" :والقصد إلى عيذاب من قوص علـى طـريقين ،أحـدهما
تعــرف بطريــق العبــدين ،وهــي هــذه التــي ســلكناها ،وهــي أقصــر مســافة ،واألخــرى طريــق

إلى قنا ،وهي قرية على شاطىء النيل"( .)6ولهذين الطريقين موضع آخر يجتمعـان فيـه
عند موضع آخريدعى "ماء شاغب" ،وهو يقع قرب "ماء دنقاش"على مسيرة يوم(.)7

1

انظر بوركهارت :رحالت بوركهارت في بالد النوبة والسودان ،ص251

2

هايد :تاريخ التجارة في الشرق األدنى ،جـ ،2ص30

4

علي باشا مبارك :الخطط التوفيقية :جـ ،14ص174

 )3المرجع السابق ،ص30

 )5المصدر السابق ،ص174
 6ابن جبير :الرحلة ،ص72
7

المصدر السابق ،ص72

228

مؤتمر طرق الحج في إفريقيا

الكتاب الخامس

 – 3ماء دنقاش:

تذكر بعض المصادر األخرى هذا الموضع أيضاً باسم "ماء برقــاش"( .)1والـراجح

أن االختالف الواقع هنـا بسـبب خطـأ وقـع فيـه الناسـخ السـم هـذا المكـان ،واألصـح هـو

االسـم الــذي أورده الرحالـة األندلســي ابـن جبيــر ،وهــو "مـاء دنقــاش" ،ألن ابـن جبيــر ُيعــد
مــن أقــدم مــن تحــدث عــن هــذا الموضــع ،وكــان قــد عبـره خــالل رحلتــه الــى بــالد الحجــاز

عبر دروب الصحراء العيذابية.

وفــي هــذا الموضــع يجتمــع الطريقــان الرئيســيان الق ــادمان مــن مدينــة قــوص فــي

اتجــاه صــحراء عيــذاب ،وكــان الحجــاج يقيم ـون بــه مــدة يــوم وليلــة للتــزود بالمــاء ال ــذي
يحتاجون إليه ،ثـم كـانوا يرتحلـون بعـد ذلـك الـى موضـع آخـر ُيعـرف باسـم "مـاء شـاغب"
(.)2
(وقيل :ماء ساغب)
 – 4ماء شاغب:

وكـان حجـاج القــافلة يقومـون بحفـر "مــاء شـاغب" ،ربمـا ألن الرمــال كانـت تغطــي

اآلبــار بمــرور الوقــت بعــد رحيــل القوافــل الســابقة ،وعلــى هــذا كــان يهمــل هــذا الطريــق
بعــض ال ــوقت حتــى عبــور قافلــة أخــرى .والمؤكــد أن حفــر البئــر لــم يكــن بــاألمر الهــين
علــى القافلــة .وعلــى أيــة حــال ،كــان الحجــاج يســقون إبلهــم فــي هــذا الموضــع ،وكــانوا

يتزودون منه لثالثـة أيـام( .)3وبعـد أن يقضـي الحجـاج مـأربهم مـن "مـاء شـاغب" ،كـانوا
يرتحلون منه لمحطة أخرى في الطريق إلى عيذاب.
 – 5أمتان:

وكلما توغل الحجاج في الصحراء زادت وعورة الطريق ،وصار أكثر مشـقة ،لكـن

ذلك يهون في سبيل غايتهم الكبرى( .)4وهو ما يشير إليه الرحالـة بوركهـارت ،فإنـه رغـم
المشــقة ،وهــالك الكثيــر مــن الحجــاج خــالل رحلــة الحــج ،لكــن هــذه المخــاطر لــم تكــن

 1للمزيد انظر ابن جبير :المصدر السابق ،ص ،72الخطط التوفيقية ،جـ ،14ص174
 2الخطط التوفيقية :جـ ،14ص174
3
4

المصدر السابق ،ص174
الحسـن الـوزان :وصـف أفريقيـا ،ترجمـة :عبـدالرحمن حميـدة ،الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب ،القـاهرة2005 ،م،

ص ،615وانظر أيضا ابن جبير :الرحلة ،ص ،75-74ابن بطوطة :الرحلة ،جـ ،1ص48
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لتــوهن ع ـزيمتهم ،وال تــنقص عــددهم فــي كــل عــام ،إذ إن ضــحايا هــذه الرحلــة المقدســة

ُيعــدون شــهداء فــي ســبيل هللا( .)1وتــزداد المشــقة بســبب قلــة المــاء ،وهــو مــا يشــير إليــه
الحســن الــوزان" :وال يوجــد فــي هــذه الصــحراء مــاء حتــى الســاحل"( .)2وهــو مــا يعنــي أن

ـر
الطريــق لعيــذاب ف ــي أيامــه (ف ــي القــرن 10ه ــ16/م) ص ــار الحصــول عل ــى المــاء أم ـ ًا
صعب المنال عن ذي قبل .وتبلغ القافلة بعد ذلك موضع يدعى "أمتان" ،وبها بئـر مـاء
هينـا العثـور
عذبة ،وكان الحجاج يكثرون اإلقـامة بها أكثر من غيرها ،إذ إنه ليس أم ًا
ـر ً
على موضع آخر بالصحراء مثله .يقـول ابـن جبيـر" :وهـذا المـاء بأمتـان المـذكورهو فـي
بئر معينة ،قد خصها هللا بالبركة ،وهو أطيب ماء الطريـق ،وأعـذبها ،فيلقـى فيهـاء دالء

الوارد ما ال يحصى كثرًة"(.)3

وكان الماء الذي يوجد بمنطقة "أمتان" لفرط بركته يكثر قدوم النـاس إليـه ،وكـذلك

لما فيه من الماء العذب الطيب ،وذلـك أكثـر مـن غيرهـا مـن مواضـع المـاء األخـرى فـي
هذه الصـحراء التـي تقـع بـين مدينـة قـوص وثغـر عيـذاب" ،فتُـروى القوافـل النازلـة عليهـا
ـر م ــن األنه ــار
عل ــى كثرتهـ ــا ،وت ــروى م ــن اإلب ــل البعي ــدة األظم ــاء ،م ــا ل ــو وردت نه ـ ًا

ألنضبته وأنزفته"(.)4
 – 6مجاج:

ثـ ــم تمضـ ــي قافلـ ــة الحجـ ــاج فـ ــي مسـ ــيرها ،وتبلـ ــغ موضـ ـ ًـعا آخـ ــر فـ ــي "الصـ ــحراء
العيذابية" ،وهو الـذي ُيعرف باسم "مجاج" ،وكانـت القوافـل تتـزود فـي هـذه المنطقـة لمـدة
أربعــة أيــام ،ثــم كانــت تــذهب القوافــل منــه إلــى موضــع آخــر يعــرف باســم "العش ـراء" فيمــا

يذكر الرحالة ابن جبير( .)5وهذا الموضع يقع على مسيرة يوم من ثغـر عيـذاب ،ويطلـق

1
2
3

للمزيد انظر ،رحالت بوركهارت :ص326
الوزان :وصف أفريقيا :ص615
ابن جبير :الرحلة ،ص 72

 4ابن جبير :الرحلة ،ص ،72الخطط التوفيقية ،جـ ،14ص174
5

الرحلة :ص73
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ابن جبير على هذه المرحلة من رحلـة القوافـل اسـم "المرحلـة المجاجيـة" ،نسـبة لموضـع

"مجاج" هذا(.)1

 – 7رملة ميثاء:

يقــع هــذا الموضــع بعــد "مجــاج" و"العش ـراء" ،حيــث يســلك الحجــاج الطريــق مــن

هن ــاك إل ــى "رمل ــة ميث ــاء" ،وه ــي منطق ــة تتص ــل بس ــاحل بحـ ـر ج ــدة (بح ــر القل ــزم) (.)2

وتصــف المصــادر هــذه المنطقــة بأنهــا "فيحــاء مــد البصــر يمينـاً وشــماالً ( .)3وفــي هــذا
الموضــع تك ــاد تك ــون القواف ــل قريب ــة م ــن عي ــذاب ،وس ــاحل بح ــر القل ــزم ،وه ــو المقص ــد
الرئيس لقوافل هؤالء الحجاج.
 – 8العشراء:

وهذا الموضع من أقرب المواضع مـن عيـذاب ،والـراجح أن موضـع "العشـراء" هـو

ذاتــه "الحميث ـراء" التــي بلغهــا أبــو الحســن الشــاذلي خــالل رحلتــه إلــى الحــج ،وهنــاك لقــي
الشــيخ ربــه .وتقــع "العش ـراء" علــى مســيرة مــرحلتين مــن ثغــر عيــذاب ( ،)4وهــي منطقــة

تشــتهر بآبــار المــاء ،كمــا يكثــر بهــا شــجر ُيعــرف باســم "شــجر العشــر" ،وهــو نــوع مــن
الشجر يشبه األترج ،لكن ال شوك له(.)5
 – 9ماء الخبيب:

ثم يتجه الحجـاج إلـى موضـع آخـر يـدعى "مـاء الخبيـب" ( .)6ويـذكره ابـن بطوطـة

"ماء الجنيب" ( .)7وهو من أقرب مواضع الصحراء لعيـذاب ،وكـان الحجـاج يتوقفـون بـه
للتزود بالمـاء قبـل نهايـة الرحلـة( .)8ويمكـن للحجـاج هنـاك رؤيـة ثغـر عيـذاب الـذي يبعـد

نحو ميلين ،وكانت القافلـة تتوقـف هنـاك للتـزود بالمـاء .يقـول ابـن جبيـر" :فنزلنـا ضـحوة
1
2
3
4
5
6
7

ابن جبير :المصدر السابق ،ص ،73الخطط التوفيقية :جـ ،14ص175
ابن جبير :الرحلة ،ص73
الخطط التوفيقية :جـ ،14ص75
المصدر السابق ،ص175
المصدر نفسه.
ابن جبير :الرحلة ،ص73
ابن جبير :المصدر السابق ،ص ،73الخطط التوفيقية ،جـ ،14ص175

 )8ابن جبير :ص ،73الخطط التوفيقية :المصدر السابق ،ص175
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علــى مــاء الخبيــب ،وهــو بموضــع بم ـرأى العــين مــن عيــذاب ،يســتقي منــه القوافــل وأهــل
البلد...وهي بئر كبيرة كأنها الجب الكبير"(.)1

الحميثراء:
ُ - 10

وفــي هــذه المنطقــة انتهــت رحلــة أبــي الحســن الشــاذلي ،ومــات بهــا قبــل أن يبلــغ

بالد الحجاز ( .)2ويتميز الطريق إلى الحميثراء بأنه وعر ،هو وشـاق لإلبـل القادمـة مـع

الحجــاج( .)3والالفــت أن ابــن جبيــر لــم يــذكر "الحميث ـراء" خــالل رحلتــه ،رغــم أن كتاباتــه

تُعــد مــن أهــم المصــادر التــي وصــفت الطريــق مــن قــوص لعي ـذاب .وربمــا ســبب ذلــك أن
ه ــذه المنطق ــة (أي الحميثـ ـراء) زادت أهميته ــا بع ــد أن ُدف ــن به ــا الش ــاذلي ،أي بع ــد س ــنة
656هـ1258/م ،أي بعد وفاة ابن جبير بحوالي نصف قرن.

بينمــا يــذكر ابــن جبيــر موضــعاً آخــر باســم "العش ـراء" ،وهــو يقــع علــى مســافة يــوم

واحــد مــن ثغــر عيــذاب( .)4ولعــل هــذا الموضــع هــو ذاتــه منطقــة "الحميث ـراء" المشــهورة،
"الحميثـراء" يكتـب "العشـراء".
لكن وقع خطأ في نسخ االسم ،وهو فيمـا يبـدو جعـل اسـم ُ

وتُوص ــف منطق ــة الحميث ـ ـراء بأنه ــا أرض "ذات عـ ــين م ــاء زعـ ــاق" ،وه ــي أرض كثي ـ ـرة

الضباع

()5

 )1المصدر السابق ،ص73
2

وللمزيـد عـن الروايـات التـي تحـدثت عـن مـوت أبـي الحسـن الشـاذلي بـالحميثراء أو صـحراء عيـذاب ،انظـر ابـن

بطوط ــة :الرحل ــة ،ج ـ ـ ،1ص ،47اب ــن تغ ــري ب ــردي :النج ــوم ال ازهـ ـرة ،ج ـ ـ ،7ص ،69-68اب ــن عي ــاد الش ــافعي:
المفــاخر العليــة ،ص ،55-54الشــعراني :الطبقــات الكبــرى ،جـ ـ ،2ص ،363النبهــاني :جــامع ك ارمــات األوليــاء،
ج ـ ،2ص ،365علــي مبــارك :الخطــط التوفيقيــة ،ج ـ ،14ص ،179عــامر النجــار :الطــرق الصــوفية فــي مصــر،

ص139

3
4
5

ابن بطوطة :الرحلة ،جـ ،1ص ،48الخطط التوفيقية :جـ ،14ص174
ابن جبير :الرحلة ،ص73
ابن بطوطة :الرحلة ،جـ ،1ص ،48علي مبارك :الخطط التوفيقية ،جـ ،14ص.178

(*) عيــذاب :يقــع ثغــر عيــذاب علــى مســافة درجتــين مــن جــدة ،وهــي أشــبه بالضــيعة منهــا للمــدن ،يقــول أبــو
الفداء" :اختلف في عيذاب ،فبعضهم يحد ديار مصر على وجه تـدخل فيـه ،وهـو األشـبه ،ألن الواليـة فيهـا مـن
مصــر ،وهــي م ـن أعمــال مصــر حقيقيــة ،وبعضــهم يجعلهــا مــن بــالد البجــا...وهي فرضــة لتجــار الــيمن وللحــاج

الــذين يتوجهــون مــن مصــر فــي البحــر ،فيركبــون مــن عيــذاب إلــى جــدة" (المختصــر فــي أخبــار البشــر ،جـ ـ ،1دار
المعـارف ،ص .)95وقـال تقـي الــدين المقريـزي" :اعلـم أن حجــاج مصـر والمغـرب أقـاموا زيـادة علـى مـائتي ســنة
ال يتوجهون إلى مكـة إال مـن صـحراء عيـذاب ،يركبـون النيـل مـن سـاحل مدينـة مصـر الفسـطاط إلـى قـوص ،ثـم
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رابعا  -كرامات الشاذلي خالل رحلة الحج في صحراء عيذاب (*):

لما استقر أبو الحسن الشاذلي بـ "صحراء عيذاب" خالل رحلته إلى الحـج ،وقعـت

لــه هنــاك عــدة ك ارمــات أفاضــت فيهــا المصــادر الصــوفية إبـ ار اًز لمكانتــه .ومنهــا مــا ُيــذكر
أنـ ــه لقـ ــي الخضـ ــر عليـ ــه السـ ــالم هنـ ــاك ،فقـ ــال لـ ــه الخضر(حسـ ــب هـ ــذه الروايـ ــة)" :يـ ــا

أباالحسن ،أصحبك هللا اللطف الجميل ،وكان لك صـحباً فـي المقـام والرحيـل" ( .)1وممـا

ورد أيضـاً أنــه لمــا أقــام بالصــحراء كانــت ذات مــاء أُجــاج ،فكــان مــن كراماتــه أنــه صــار
()2

كما تـذكر إحـدى الروايـات أن الشـيخ أبـا الحسـن الشــاذلي دعـا هللا تعـالى

عذباً ُفراتًا.
قــائالً" :اللهــم متــى اللقــاء فقيــل :يــا علــي إذا وصــلت إلــى ُحميثـرة ،فحينئــذ يكــون اللقــاء
فقـال الشــاذلي :أريــت كـأني أُدفــن إلــى ذيــل جبـل بــإزاء بئــر ماؤهــا قليـل ،مــالح ،فوقــع فــي

نفسي شىء ،فحفظت في سري :ماؤها يكثر ويعذب"(.)3

خامسا  -وفاة الشاذلي في ُحميثراء بصحراء عيذاب (656هر1258/م):

"حميثـراء" ،اغتسـل ،وصـلى ركعتـين ،ولمـا كـان فـي
لما كان أبوالحسـن الشـاذلي ب ـ ُ

سجدته األخيـرة قبضـه هللا ( .)4ولعلهـا مـن كراماتـه أيضـاً أن يمـوت فـي الصـالة سـاجداً،
كمــا أنــه مــات فــي الطريــق للحــج .وممــا ورد فــي موتــه أنــه لمــا خــرج فــي حجــه األخي ـرة،

كـان يشـعر بــدنو األجـل .وحسـب روايــات الصـوفية أنـه لمــا أمررفاقـه أن يتحركـوا جميعـاً
بأهلهم .وأراد شـاب الخـروج معهـم ،فجـاءت أمـه وقالـت :يـا سـيدي لعـل أن يكـون نظـرك
عليــه ،فقــال :يكــون نظرن ــا عليــه إلــى حميث ـرة (حميثـ ـراء) .فلمــا بلغ ـوا صــحراء عي ــذاب،
مــرض الشــيخ والشــاب ،ثــم مــات الشــاب ،فقــال الشــاذلي :احملــوه لحميث ـرة ،فلمــا وصــلوا
إليه ــا غس ــلوه ،ث ــم ص ــلى علي ــه ،فك ــان أول م ــن دف ــن به ــا ،ث ــم م ــات الش ــاذلي ف ــي ذات
الجـالب إلـى جـدة سـاحل مكـة،
يركبون اإلبل من قـوص ،ويعبـرون الصـحراء إلـى عيـذاب ،ثـم يركبـون البحـر فـي ُ
وكــذلك تجــار الهنــد والــيمن والحبشــة يــردون فــي البحــر إلــى عيــذاب....وكانت مــن أعظــم م ارســي الــدنيا بســبب أن
مراكب الهند واليمن تحط فيها البضائع ،وتقلع منها مراكب الحجاج الصادرة والـواردة" (المـواعظ واالعتبـار ،ج ـ،1

طـ ـ ـ مكتبـ ــة اآلداب ،دون تـ ــاريخ ،ص .)202وللمزيـ ــد ،انظـ ــر محمـ ــد رجـ ــائي الطحـ ــالوي :عيـ ــذاب ،دار الكتـ ــاب

الحديث ،دون تاريخ).
 1الشعراني :الطبقات الكبرى ،جـ ،2ص ،363وانظر النبهاني :جامع كرامات األولياء ،جـ ،2ص365
 2النبهاني :المصدر السابق ،ص365
 3ابن عياد :ص55

4

الخطط التوفيقية :جـ ،14ص178
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()1
الليل ــة  .وف ــي رواي ــة أن ــه أوص ــى أتباع ــه قب ــل الخ ــروج للح ــج أن يجه ــزوا معه ــم فأسـ ـاً

وحانوطـاً ،ومــا يجهزبــه المــوتى ،وكانــت إشــارة لموتــه فــي طريــق الحــج ( .)2ويذك أرنــه لمــا

أحـج حجـة نيابـة" ،فمـات قبـل
عزم السفر في المرة التـي مـات فيهـا قـال" :فـي هـذا العـام ُ
أن يطــأ مكــة .فلمــا انتهــى أتباعــه مــن الحــج عــادوا للقــاهرة ،وأت ـوا العــز بــن عبدالســالم،

وسألوه عـن ذلـك ،فبكـى وقـال " :هللا أخبـركم بموتـه فـي سـفره ،ومـا عنـدكم علـم بـه ،وقـد

يحج نيابة عنه"(.)3
أخبركم أن أحد المالئكة ُ
وعل ـ ــى أي ـ ــة ح ـ ــال م ـ ــات الش ـ ــاذلي بص ـ ــحراء عي ـ ــذاب ف ـ ــي حجت ـ ــه األخيـ ـ ـرة س ـ ــنة
656هـ1258/م ،يقـول الشـعراني" :وحـج (أي الشـاذلي) مـرات ،ومـات بصـحراء عيـذاب

قاصــداً الحــج فــي ذي القعــدة ســنة ســت وخمســين وســتمائة .)4("..وقيــل فــي روايــة أخــرى
إنــه مــات هنــاك فــي شــهر رمضــان ،ولــيس ذي القعــدة ( .)5وقيــل :مــات فــي شــهر شـوال

( ،)6وكــان عمـ ـره ف ــي ذل ــك الوق ــت ثالثـ ـاً وســتين س ــنة ( .)7وع ــن موت ــه يق ــول اب ــن تف ــري
بردي" :والعارف باهلل أبوالحسن بـن علي..الشـاذلي ،الضـرير( ،مـات) بصـحراء عيـذاب

في ذي القعدة .)8("..وعلى هذا مات الشيخ بعد أن أصابه العمى.

وم ــن فضـ ــائل حميثـ ـراء وبركتهـ ــا التـ ــي م ــات بهـ ــا الشـ ــاذلي أن ــه دعـ ــا هللا" :يـ ــارب

أسـكنتني بـالد القـبط ،أدفــن بيـنهم ،فقيـل لــه :يـا علـى تـدفن فــي أرض مـا عصـيت عليهــا

قـط"( .)9وقـد صـار قبـر الشـاذلي مقصـداً لـزوار عيـذاب ،وكـل قوافـل الحـج والتجـارة التـي
تمــر بهــذا الطريــق عبــر مدينــة قــوص ،وزار قب ـره الرحالــة القــدامى ،ومــنهم ابــن بطوطــة:

رت قب ـره ،وعليــه مكتــوب فيه ــا اســمه ،ونســبه متص ـالً إل ــى اإلمــام الحســين بــن عل ــي
ُ"ز ُ
1

ابن عياد :المفاخر العلية ،ص55-54

3

ابن عياد الشافعي :المصدر السابق ،ص56

2

عامر النجار :الطرق الصوفية في مصر ،ص139

 4الطبقات الكبرى :جـ ،2ص363
5
6
7
8
9

النبهاني :جامع كرامات األولياء ،ص365
المصدر السابق ،ص365
الشعراني :الطبقات الكبرى ،جـ ،2ص ،363الخطط التوفيقية :جـ ،14ص179
النجوم الزاهرة :جـ ،7ص69-68
ابن عياد :المفاخر العلية :ص ،54الخطط التوفيقية :جـ ،14ص179
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رض ــي هللا عنهم ــا"( .)1والص ــحيح أن الش ــاذلي ينتس ــب لنس ــل الحس ــن ب ــن عل ــي ،ول ــيس

الحسين .وكان الناس يؤثرون اإلقامة بجوار قبر الشاذلي(.)2

سادسا  -أثر رحلة حج الشاذلي الروحي في سودان وادي النيل:
بقدر ما نال الشاذلي من مكانة دينيـة وروحيـة رفيعـة فـي حياتـه ،بقـدر مـا
نالــت طريقتــه فــي التصــوف مــن شــهرة فــي العــالم اإلســالمي ،وخاصــة فــي مصــر

ـتطيع أن نلمــح مــن
وســودان وادي النيــل ،والمغــرب .يقــول د.عــامر النجــار" :نسـ ُ
خــالل مــا كتــب عنــه الخطــوط العريضــة لهــذه الشخصــية الكبيـرة التــي كــان لهــا
ت ــأثير واض ــح ف ــي حرك ــة التص ــوف ف ــي مص ــر والت ــي ال تـ ـزال أثاره ــا حت ــى اآلن

أوضح ما يكون في انضـمام كثيـر مـن عامـة الشـعب وخاصـته إلـى هـذه الطريقـة

الكبيرة"(.)3

الســنة،
وتقــوم طريقتــه علــى ضــرورة االلت ـزام بمــا ورد فــي كــل مــن الكتــاب و ُ

وأال يخالف أتباعه ذلك مهما كان ،ومن ذلك قوله المشـهور" :إذا عـارض كش ُـفك

الســنة ،ودع الكش ــف ،وقــل لنفســك إن هللا ق ــد
الســنة ،فتمس ــك بالكتــاب و ُ
الكتــاب و ُ
السـنة ،ولـم يضـمنها لـي فـي جانـب الكشـف ،وال
ضمن لـي العصـمة فـي الكتـاب و ُ

اإللهام ،وال المشاهدة"( .)4وقد القت "الطريقة الشـاذلية" انتشـا اًر فـي بـالد المغـرب،
وخاصــة فــي م ـراكش ،وذلـك خــالل القــرن 9هــ15/م علــى يــد الشــيخ "أبــي عبــدهللا

1

الرحلة :جـ ،1ص ،255الخطط التوفيقية :ص178

2

ابن بطوطة :المصدر السابق ،ص255

4

المرجع السابق ،ص137

3

الطرق الصوفية في مصر :ص130
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محم ــد ب ــن س ــليمان الجزول ــي"

الشاذلية (.)2

(.)1

وه ــو ال ــذي تُنس ــب إلي ــه "الطريق ــة الجازولي ــة"

ويع ــد الفقي ــه محم ــد ب ــن عب ــدالرحمن الجزول ــي م ــن كب ــار ش ــيوخ "الطريق ــة
ُ
الشاذلية" ،وهو مؤلـف كتـاب "دالئـل الخيـرات" ،وهـو يعـد مـن أهـم الكتـب فـي هـذه
الطريقة ،وقد أخذ العلم عن علماء فاس ،وحفظ المدونة (أي مدونة سـحنون) فـي
الفقه المالكي .ومن مؤلفاته "حـزب الفـالح" ،و"حـزب الجزولـي" بالعاميـة ،وُيعـرف

أتباعه باسم "الجازولية .وقد مات مسموماً فـي سـنة 870هــ1645/م( .)3والمؤكـد
أنـه كــان لشـيوخ "الطريقــة الشــاذلية" ،سـواء مــن المغاربـة أم المصـريين ،دور كبيــر

فــي نشــر هــذه الطريقــة فــي ســودان وادي النيــل ،وكــذلك فــي بــالد ش ـرقي أفريقيــا.

وكــان كثيــرون مــنهم قــدموا مــن بــالد المغــرب ،ثــم ســكنوا مصــر ،ثــم ارتحلـوا إلــى

سودان وادي النيل ،وهو ما سـاعد علـى انتشـار هـذه الطريقـة فـي هـذه الـبالد بعـد

ذلك ،ومن هؤالء الشيخ الجازولي(.)4

ولســنا نش ــك ف ــي أن زيــارات الش ــاذلي إل ــى مك ــة عــدة مــرات عب ــر ق ــوص–

عيــذاب كــان مــن األســباب المهمــة التــي ســاعدت فــي انتشــار"الطريقة الشــاذلية"،
1

انظر عبدالقادر محمود:

الفكر الصوفي في السودان ،دار الفكر العربي ،القاهرة1968 ،م ،ص،53

مصطفى مسعد :اإلسالم والنوبة في العصور الوسطى ،الهيئة المصرية العامة للكتاب2011 ،م ،ص،211
هامش رقم 124

2

تعد الطريقة الجازولية من فروع "الطريقة الشاذلية" التي ذاعت في المغرب ،وذلك بعد أن تناولها المراكشيون

باإلصالح حوالي سنة 1465م (انظر عامر النجار :المرجع السابق ،ص)146

3

انظر ود ضيف هللا :كتاب الطبقات ،ص ،114عبدالقادر محمود :الفكر الصوفي في السودان ،ص،53

ومن فروع الطريقة الشاذلية األخرى المعروفة في أفريقيا "السنوسية" ،ومؤسسها محمد بن علي السنوسي في

ليبيا سنة 1250هـ .ولعبت هذه الطريقة دو اًر مهم ًا في نشر اإلسالم في أفريقيا ،وتهدف إلصالح المسلمين،
ونشر الدين .وقد تأثرت السنوسية بافكار الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي ذاعت في جزيرة العرب .وتقوم هذه

الطريقة على االلتزام باآلوامر القرآنية بحرص شديد ،وتتفق أفكارها مع مبادىء التوحيد المطلق التي تجعل
التعبد هلل وحده ،وتحرم التضرع لألولياء ،وزيارة قبورهم تحريماً تاماً (انظر عبدالقادر محمود :الفكر الصوفي:
في السودان ،ص ،56حسن إبراهيم حسن :انتشار اإلسالم في القارة األفريقية ،ص)47

4

ضيف هللا :الطبقات ،ص ،3مصطفى مسعد :اإلسالم والنوبة ،ص ،201ص ،211هامش رقم 124
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وأفكارهــا فــي مصــر وســودان وادي النيــل ،وخاصــة مــع وفــاة الشــيخ أبــي الحســن

"الحميث ـراء" .وهــو مــا جعــل
الشــاذلي بـ ـ "صــحراء عيــذاب" ،ثــم دفنــه فــي منطقــة ُ
أتباع هذه الطريقة وشيوخها يتوافدون على هذه المنطقة لزيارة قبره ،والدعاء لـه.
وهو ما أدى إلى رواج أفكار هـذه الطريقـة فـي منـاطق سـودان وادي النيـل بصـفة

عامة.

ولعل من أهم شيوخ الطريقة الذين تركوا أث اًر كبي اًر في مصر وسودان وادي

النيل العارف باهلل "محمد وفا الشاذلي" (765–702هــ) ،وكـان عالمـاً فقيهـاً ،ولـه

مصــنفات عــدة ( .)1وهــو ممــن نشــروا الطريقــة الشــاذلية فــي تلــك الــبالد ،واســمه

محمــد بــن محمــد الــنجم بــن محمــد الســكندري ،الملقــب بـ"وفــا" ،مــن أصــل مغربــي،

ولــد باإلس ــكندرية ،ونش ــأ به ــا ،وس ــلك طري ــق الش ــاذلي .ث ــم رح ــل ألخم ــيم بص ــعيد

مصـ ــر ،وتـ ــزوج بهـ ــا ،وأقبـ ــل عليـ ــه األتبـ ــاع والمريـ ــدون ،وكـ ــان لوعظـ ــه أثـ ــر فـ ــي
القلوب(.)2

اشتهر هذا الشيخ الشاذلي بـ "وفـا" ،وسبب ذلك أن النيل قل ماؤه ،وتوقف
وُ
عــن الزيــادة ،ولــم يــزد إلــى آوان الوفــاء ،فعــزم جماعــة مــن أهــل مصــرعلى الرحيــل
منها خشية العطش والمجاعة ،فجاء الشيخ وفا إلـى النيـل ،وقـالوا إنـه اطلـع بـإذن

هللا تعالى إلى النهر ،فزاد فـي ذلـك اليـوم سـبعة عشـر ذ ارعـاً ،وأوفـى النهـر ،ولهـذا
دعا الناس هذا الشـيخ باسـم "وفـا"( .)3ويـرى الـبعض أن الشـاذلية دخلـت السـودان

قبيــل قيــام "ســلطنة الفــونج" (فــي القــرن 10هــ16/م) ،وارتــبط انتشــار هــذه الطريقــة
في سودان وادي النيل بالشـيخ الجزولـي ،وكـذلك الشـيخ حمـد أبـي دنانـة ،حيـث
تزوجت إحدى بنات الشيخ الجزولي من الشريف حمد أبي دنانة ،وهو الذي نـزح

بعــد ذلــك إلــى ســودان وادي النيــل ،وكــان برفقتــه ابنــه الحســن .ثــم ســكن ســقادي،
 1الشعراني :الطبقات الكبرى ،جـ ،2ص392
2
3

ود ضيف هللا :المصدر السابق ،ص114
الشعراني :الطبقات الكبرى ،جـ ،2ص393
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ومنــذ ذلــك الوقــت انتش ـرت الطريقــة فــي منــاطق الســودان( .)1وحســب هــذه الروايــة

فإن الشاذلية تعد أول الطرق الصوفية انتشا اًر في السودان(.)2

وم ــن كب ــار ش ــيوخ الش ــاذلية بالس ــودان ،الفقي ــه حم ــد ب ــن المج ــذوب ،حف ــظ

القرآن ،وتفقه في مختصر خليل بن إسحاق ،ورسـالة ابـن أبـي زيـد القيروانـي (.)3
وقــد حــج الشــيخ عــدة م ـرات ،وأخــذ الطريقــة عــن الــدراوي تلميــذ الشــيخ أحمــد بــن
ناصــر الشــاذلي .وكــان يكثــر مــن ق ـراءة "دالئــل الخي ـرات" ،وهــو ممــن جمــع بــين
الفق ــه والتص ــوف ،وأعط ــاه هللا القب ــول ،وم ــات ع ــن خمس ــة وثم ــانين س ــنة ،ودف ــن
بالـــدامر ،وقب ـ ـره معـ ــروف هنـ ــاك ،ويـ ــزوره أتبـ ــاع الطريقـــة ( .)4وبع ــد وفـ ــاة الشـ ــيخ
المجذوب ،صار أحفاده ُيعرفـون مـن بعـده باسـم "المجاذيـب" ( ،)5وهـي أحـد فـروع

"الطريق ـ ــة الش ـ ــاذلية" ( .)6وازده ـ ــرت ه ـ ــذه الطريق ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ــدامر ،وعرف ـ ــت أيض ـ ــا
بـ"المجذوبية"( .)7وقد اشتهرت طريقة المجاذيب الشاذلية في جزيـرة سـواكن ،حيـث
أسس أتباع تلك الطريقة الخالوي الصوفية لهم هناك(.)8
كما انتشرت خالوي طريقة المجاذيـب أيضـاً فـي المنـاطق المجـاورة للبحـر
األحمر ،وكذلك باقي بالد البجة ،ويرجع الفضل الشتهار تلك الطريقـة فـي شـرق

1

ود ضــيف هللا :كتــاب الطبقــات ،ص ،3مصــطفى مســعد :اإلســالم والنوبــة فــي العصــور الوســطى ،ص،201

ص ،211هامش124

2
3
4
5
6
7
8

المصدر نفسه ،ص3
المصدر السابق ،ص187
المصدر السابق ،ص188 – 187
عبدالقادر محمود :الفكر الصوفي في السودان ،ص53
يوسف فضل حسن :دراسات في تاريخ السودان ،جـ ،1دار التأليف والترجمة1975 ،م ،ص76
المرجع السابق ،ص76

بـدوي الطـاهر أحمـد بـدوي :سـواكن العمـق الحضـاري لـبالد السـودان ،مـؤتمر سـواكن التـاريخ ،الحضـارة والعمـق

الحضاري ،كتاب الخرطوم2011 ،م ،ص242
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الســودان للشــيخ طــاهر المجــذوب ( .)1وظهــرت طريقــة تعــرف باســم "أبــي جريــد"
التــي ينســبها الــبعض للشــاذلية ،البــن ش ـريف مكــي ينتســب لإلمــام الحســين ،قــدم
الســودان مــن مكــة مــع الشــيخ عبــدهللا بــن دفــع هللا العركــي ،وكــان بهــذا الطريقــة
الكثيــر مــن األمــور المنكـرة مــن الغيبيــات والســحر والكهانــة( .)2ثــم ترســخت دعــائم
"الطريقــة الشــاذلية" فــي الســودان علــى يــد الشــيخ خــوجلي بــن عبــد الــرحمن بــن
إبـراهيم (ت1742 :م) ،وهــو الــذي اشــتهر باســم الشــيخ "خــوجلي الشــاذلي" ،ألنــه
كان يعد من كبـار شـيوخ هـذه الطريقـة بالسـودان( .)3وكـان جـده مـن تالميـذ أوالد
جابر األربعة ( .)4ويقول "صـاحب الطبقـات" عـن الشـيخ خـوجلي" :ومـن أخالقـه
السنة ،ومتابعة السادة الشاذلية في أقوالهم وأفعالهم" (.)5
تمسكه بالكتاب و ُ
ومم ــا قي ــل ع ــن طريق ــة الش ــيخ خ ــوجلي الش ــاذلي ف ــي التص ــوف" :وأص ــل
طريقته فاألساس قادري ،واألوراد واألخالق شـاذلي" ( ،)6وهـو مـا يعنـي أن الشـيخ
خــوجلي كــان فــي األصــل مــن أتبــاع "الطريقــة القادريــة" التــي أسســها عبــدالقادر
الجيالني في سنة 561هـ1165/م (.)7

1
2
3
4

بدوي الطاهر :سواكن العمق الحضاري لبالد السودان ،ص242
عبدالقادر محمود :الفكر الصوفي ،ص53
ود ضيف هللا :الطبقات ،ص ،190عبدالقادر محمود :الفكر الصوفي في السودان ،ص59
ود ضيف هللا :الطبقات ،ص190

5

المصدر السابق ،ص192

7

توفيق الطويل :التصوف في مصر إبان العصر العثماني ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة1988 ،م،

 )6المصدر السابق ،ص192
ص ،71وللمزيد عن هذه الطريقة ومؤسسها عبدالقادر الجيالني (1077-1166م) ،انظر عبدالوهاب

الشعراني :الطبقات الكبرى ،جـ ،1ص ،216النبهاني :جامع كرامات األولياء ،جـ ،2ص ،224كرم
الصاوي باز :ممالك النوبة في العصر المملوكي ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة2006 ،م ،ص،371
P. 37، 1969، Cambridge University Press،J. D. Fage: Ahistory of West Africa
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وهــي طريق ــة تـ ـرتبط بالم ــذهب الم ــالكي( .)1ثــم تح ــول بع ــد ذل ــك لطريق ــة
اشـ ــتهر هـ ــذا الشـ ــيخ فيمـ ــا تـ ــذكر الروايـ ــات الصـ ــوفية
الشـ ــاذلي بعـ ــد ذلـ ــك .وقـ ــد ُ
بالكرامات ،والعجائب ،ولعل منها أن امرأة مرضت مرضاً عضاالً ،وأشرفت على
المــوت ،فســأل أهلهــا الشــيخ أن يــدعو هللا أن يشــفيها ،فــدعا ،وق ـ أر بعــض اآليــات
على ماء ،وشربت منه المرأة ،فبرأت من مرضها ،وُكتب لها العافية.

()2

وكــان الشــيخ خــوجلي بــن عبــد الــرحمن ممــن يكثــر االقتــداء بالشــيخ أبــي
الحســن الشــاذلي ،حيــث كــان يفعــل الكثيــر مــن األشــياء والعــادات التــي اشــتهرت
عنه( .)3كمـا كـان الشـيخ خـوجلي يكثـر مـن قـراءة أو ارد "الطريقـة الشـاذلية" ،وقـد
ذاعـ ــت شـ ــهرته فـ ــي السـ ــودان ،وزاد محبـ ــوه ،وأتبـ ــاع طريقتـ ــه ،وعـ ــن ذلـ ــك يقـ ــول
"ص ــاحب الطبق ــات"" :فق ــد اقت ــدت األم ــة ب ــه م ــن ك ــل ناحي ــة ،واتخذت ــه إمامـ ـاً،
وانتفعوا بطريقته ،ومشورته ،واالستغاثة به عند األمور المهمات"(.)4
ولعل هذا القول يشير إلى انتشار "الطريقة الشاذلية" بين السودانيين ،وأن
الشيخ خوجلي بن عبد الرحمن هو الذي يرجع له الفضل الكبير في ذيوعها
وانتشارهـا هناك .ومما يروى عن هذا الشيخ أنه ظهرت جزيرة من الرمال بين
الماء وسواقي المحس بجزيرة توتي ،فجاء المحس للشيخ ،ووضعوا عنده
الطواري والقداديم (جمع قدوم) ،والفؤوس وقـالوا" :ال يسعنا المقام في هذا البلد
بعد فساد زرعنا من عدم الماء" ،فقام الشيخ معهم ،ثم وضع عصاه في
1

للمزيد عن الطريقة القادرية وارتباطها بالفكر والمذهب المالكي ،انظر هوبير ديشان :الديانات في أفريقيا

السوداء ،ترجمة :أحمد صادق حمدي ،المركز القومي للترجمة :القاهرة2011 ،م ،ص135

2

يوسف فضل حسن :دراسات في تاريخ السودان ،جـ ،1ص76

4

المصدر السابق ،ص197

 )3ود ضيف هللا :الطبقات ،ص193
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البحر ،وقـال :بسم هللا الرحمن الرحيم ،ثم ق أر أحد أحزاب الطريقة الشاذلية
المعروفة ،وهو "حزب البحر" (الحزب الرابع) .وحدث بعد ذلك أن هاج ماء
البحر وارتفع ،واختفت هذه الجزيرة ،وامتألت السواقي بالماء" ،وثبت للناس
ببركته فصارت هذه الكرامة باقية إلى زماننا" ،وذلك حسب رواية "صاحب
الطبقات"(.)1
وكان الشيخ خوجلي بن عبدالرحمن رجالً له هيبة بين الناس ،كما كانت
له مهابة ومكانة بـين الحكـام والسـالطين ،وكـان رجـالً ال يخشـى فـي هللا لومـة
الئم ،ولهذا كان يخشاه السالطين ،وذلـك إلـى الحـد أنـه يـروى أنهـم كـانوا يكونـون
كاألطفــال فــي حض ـرة هــذا الشــيخ ،وذلــك لمــا كــان لــه مــن فــرط الهيبــة ،وقــوة
الشخصية أمامهم(.)2
الخاتمة
 أك ــدت ه ــذه الد ارس ــة أن شخص ــية الش ــيخ أب ــي الحس ــن الش ــاذلي ،وطريقت ــه ف ــيالزهــد والتصــوف ،تُعــد أقــرب الطــرق إلــى مــنهج الســنة الصــحيحة ،رغــم مــا قــد
وقــع فــي طريقتــه مــن بعــده ،وهــذا األمــر كــان الشــيخ الشــاذلي يحــث تالميــذه،
وأتباعــه عليــه ،وكــان يقــول لهــم مؤكـ ًـدا علــى ذات الفك ـرة أنــه إذا خــالف كشــف

السـنة ،ألنهمـا مصـدران
السنة ،فعلـى المـرء أن يلـزم الكتـاب و ُ
الصوفي الكتاب و ُ
معصومان عن الخطأ والذلل ،بينما كشف الصوفي غير معصوم.
-

بينــت الد ارســة أن الشــيخ أبــا الحســن الشــاذلي صــارت لــه مكانــة علميــة كبي ـرة
قادمــا مــن بــالد المغــرب ،وطــاب لــه المقــام بهــا،
بمصــر بعــد أن هــاجر إليهــا ً

 1المصدر السابق ،ص197
2

عبدالقادر محمود :الفكر الصوفي ،ص59
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وكان يحضر دروسه كبار العلماء والفقهـاء بمصـر ،ولعـل مـنهم شـيخ اإلســالم
العـ ــز بـ ــن عبدالسـ ــالم ،وابـ ــن الصـ ــالح ،والحـ ــافظ المنـ ــذري ،وابـ ــن الحاجـ ــب،
وغيرهم.
 قام الشيخ أبو الحسـن الشـاذلي بـالحج عـدة مـرات ،وسـلك خـالل رحلتـه األخيـرةالــى بــالد الحج ــاز ذات الطريــق الــذي كانــت تســلكه قوافــل الحــج الق ــادمة مــن
بـ ــالد المغـ ــرب والسـ ــودان ،وهـ ــو الطريـ ــق المعـ ــروف باسـ ــم طريـ ــق (قـ ــوص –
عيــذاب) فــي ذلــك الــوقت ،خاصــة بعــد أن تحــول "موكــب الحــج" المصــري إلــى
هــذا الطريــق بســبب األخطــار التــي كانــت تحــيط بـ ـ "طريــق الحــج" عبــر بــالد
الشام (الـدرب الشامي) بسـبب االعتـداءات الصـليبية علـى قوافـل الحجـاج منـذ
نهــايات "الدولــة الفاطميــة" ،ودامــت تلــك االعتــداءات خــالل عصــري كــل مــن
الـدولة األيوبية ،ودولة المماليك.
 وأشــارت هــذه الد ارســة إلــى أن الشــيخ أبــا الحســن الشــاذلي مــات خــالل رحلتــهاألخيرة إلى الحج ،ثم إن أتباعه ومريديه دفنـوه بمنطقـة "الحميثـراء" التـي تقـع ب ـ
"صحراء عيـذاب" ،وهـو مـا كـان لـه أثـره الكبيـر فـي هـذه المنطقـة ومـا جاورهــا،
وسـاهم ذلـك فــي انتشـار "الطريقـة الشــاذلية" ،وزيـادة أعـداد أتباعهــا ،خاصـة فــي
كل من مصر سودان وادي النيل.
 وأكــدت الد ارســة أن شــيوخ "الطريقــة الشــاذلية" ،مــن المغاربــة والمص ـريين ،لعب ـواكبير فـي نشـر هـذه الطريقـة فـي الزهـد والتصـوف فـي سـودان وادي النيـل،
دور ًا
ًا
وكذلك في بالد شرقي أفريقيا .وكان كثيرون منهم قدموا من بالد المغـرب إلـى
أرض مصـر ،ثــم طــاب لهــم المقـام بهــا ،ومــن ثــم ارتحلـوا بعــد ذلــك إلــى ســودان
وادي النيــل ،وهــو مــا ســاعد علــى انتشــار هــذه الطريقــة ،وزيــادة أتباعهــا هنــاك
بعد ذلك.
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ثبت المصادر والمراجع

أوال – المصادر:






الشعراني :الطبقات الكبرى ،المكتبة التوفيقية2011 ،م.

اإلصطخري :مسالك الممالك ،شركة نوابغ الفكر2011 ،م.

ابن الطيب :رحلة ابن الطيب من فاس إلى مكة ،دارالعراب ،دون تاريخ.

صر في أخبار البشر ،تحقيق :محمد زينهم محمد عزب ،دار المعارف،
المختَ َ
أبوالفداءُ :
القـاهرة1998 ،م.
الفيروزآبادي :القاموس المحيط ،الجزء الثالث ،المكتبة التوفيقية ،القاهرة ،دون تاريخ.



المقريزي :المواعظ واالعتبار بذكر الخطـط واآلثار (المعروف أيضا باسم :خطط



النابلسي :الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بالد الشام ومصر والحجاز ،الهيئة المصرية



النبهانـي :جامع كرامات األولياء ،جـ ،2المكتبة التوفيقية ،القاهرة ،دون تاريخ.

المقريزي) ،الجزء األول ،طبعة مكتبة دار اآلداب ،دون تاريخ.
العـامة للكتاب1986 ،م.


األرب فى فنون األدب ،تحقيق :د .محمد عبدالهادى شعيرة ،مراجعة:
النويري :نهـاية َ
دكتور محمد مصطفى زيادة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مركز تحقـيق التراث،



أوليا جلبي :الرحلة إلى مصر والسودان وبالد الحبش ،الجزء الثالث ،ترجمة وتقديم

1990م.

وتعليق :الصفصافي أحمد القطوري ،المركز القومي للترجمة ،القاهرة ،الطبعة األولى،

2010م.


ابن بطوطة :رحلة ابن بطوطة ،جـ ،1المكتبة التوفيقية ،دون تاريخ.



ابن تغري بردي :النجوم الـزاهرة في ملوك مصر والقـاهرة ،الجزء السابع ،الهيئة العـامة



ابن تغري بردي :المنهل الصافي ،الجزء الخامس ،مركز تحقـيق التراث ،الهيئة المصرية



الحسن الوزان :وصف أفريقيا ،ترجمة :عبد الرحمن حميدة ،الهيئة المصرية العامة

لقصور الثقـافة ،القـاهرة2008 ،م.

العامة للكتاب1988 ،م.
للكتـاب2005 ،م.


ابن حوقل :صـورة األرض ،شـركة نوابغ الفكر ،القـاهرة2009 ،م.



ابن خلدون :العبروديوان المبتدأ والخبر،الجزء الثاني ،الهيئة العامة لقصور الثقافة،



ابن شداد :تاريخ الملك الظاهر ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة2009 ،م.

2007م.
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ابن الصيرفي :إنباء ِّ
الهصر بأنباء العصر ،تحقيق وتقديم :حسن حبشي ،الهيئة المصرية



العامة للكتاب ،سلسلة التراث2002 ،م.

عبد الكريم الخطيب :تاريخ ُجهينة ،سلسلة تراث الجزيرة العربية1997 ،م.
ابن عياد الشافعي :المفاخر العلية في المآثر الشاذلية ،مكتبة القاهرة1964 ،م.





على باشا مبارك :الخطط التوفيقية لمصر والقاهرة ومدنهـا وبالدها القديمة والشهيرة ،الجزء



ود ضيف هللا :كتاب الطبقات في خصوص األولياء والصالحين والعلماء والشعراء في

الرابع عشر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب2008 ،م.

السـودان ،دار جامعة الخرطوم للنشر ،الطبعة الثالثة ،دون تـاريخ.
ثانيا – المراجع العربية:

 توفيــق الطويــل :التصــوف فــي مصــر إبــان العصــر العثمــاني ،الهيئــة المص ـرية العامــة للكتــاب،
القاهرة1988 ،م.

 جالل يحيى :البحر األحمر واالستعمار ،المكتبة الثقافية1962 ،م.

 حسن إبراهيم حسن :انتشاراإلسالم في القارة األفريقية ،مكتبة النهضة المصرية 1984م.

 عــادل عبــدالحافظ حمـزة :العالقــات السياســية بــين الدولــة األيوبيــة واالمبراطوريــة الرومانيــة
المقدسة زمن الحروب الصليبية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب2001 ،م.

 عامر النجار :الطرق الصوفية في مصر ،دار المعـارف ،الطبعة الخامسة1992 ،م.


عبد العزيـز أمـين عبـد الجـواد :التربيـة فـي السـودان (مـن أول القـرن السـادس عشـر إلـى

نهاية القرن الثامن عشر) ،جـ ،1و ازرة المعارف العمومية ،القـاهرة ،دون تاريخ.

 عبدالقادر محمود :الفكر الصوفي في السودان ،دار الفكر العربي ،القاهرة1968 ،م.


عليه عبد السميع الجنزوري :هجمات الروم البحرية على شواطىء مصر اإلسـالمية فـي

العص ــور الوس ــطى ،ن ــدوة ت ــاريخ سـ ـواحل مص ــر الش ــمالية ،الهيئ ــة المصـ ـرية العام ــة للكتـ ــاب،

2001م.

الص ــاوي ب ــاز :ممال ــك النوب ــة ف ــي العصـ ـرالمملوكي،األنجلو المصـ ـرية ،الق ــاهرة،



ك ــرم



محمد رجائي جودة الطحالوي :عيذاب (دراسة تاريخية جغرافية جيولوجية( ،دار الكتـاب



محمد عبد هللا عنان :تراجم إسالمية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب2000 ،م.

2006م.

الحديث ،دون تاريخ.

 مصطفى مسعد :المكتبة السودانية ،مطبوعات جامعة القاهرة ،الخرطوم1972 ،م.


مص ــطفى مس ــعد :اإلس ــالم والنوب ــة ف ــي العص ــور الوس ــطى ،الهيئ ــة المصـ ـرية العام ــة

للكتاب ،القاهرة2011 ،م.
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نعوم شقير :تاريخ السودان ،الدار السودانية للكتاب ،الخرطوم ،دون تاريخ.
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للترجمة :القاهرة 2011 ،م.

رابعا – الدوريات العربية:


ب ــدوي الط ــاهر أحم ــد ب ــدوي :سـ ـواكن العم ــق الحض ــاري ل ــبالد الس ــودان ،م ــؤتمر سـ ـواكن



شوقي عطاهلل الجمل :كتابات الرحالة المغاربة واألندلسيين كمصدر لتاريخ العرب (كتـاب

التاريخ ،الحضارة والعمق الحضاري ،كتاب الخرطوم2011 ،م.

وصــف أفريقيــا للحســن بــن محمــد الــوزان ،نــدوة أضـ ـواء جديــدة علــى مصــادر تــاريخ العــرب،

منشـورات اتحاد المؤرخين العرب( ،عدد نوفمبر)1998 ،م.


هش ــام ب ــن محم ــد عجيم ــي :قلع ــة األخض ــر ف ــي طري ــق الح ــج الش ــامي د ارس ــة تاريخي ــة

وثـائقية ،المجلة المصرية لآلثار اإلسالمية (مشكاة) ،العدد الثاني2007 ،م.
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طرق الحج في بوركينافاسو منذ القدم قبل ظهور وسائل النقل
الحديثة

أ .سيسي محمود

المستخلص:

تناول هذا البحث":طرق الحج في بوركينافاسو منذ القدم قبل ظهور وسائل

النقل الحديثة" ثم التعرف على الطرق الحديثة ومقارنتها بالطرق القديمة من حيث

اآلثار والنتائج و دور طرق الحج في انتشار اإلسالم في بوركينافاسو ومساهمة

المجتمعات المحلية في هذه الطرق في تسهيل مهمة عبور الحجاج مع ذكر الطرق
التي سلكوها ودوافع السفر وعالقته بالقضايا الثقافية واالقتصادية واالجتماعية وأماكن
مرورهم وحالهم أثناء السفر من حيث المعاناة والصبر واحتكاكهم مع الشعوب

اإلسالمية األخرى وما نتج عن ذلك من تداخل الثقافات واللغات خاصة الثقافة
اإلسالمية واللغة العربية التي تبوأت مكاناً في لغة موري(وهي أكثر اللغات انتشا ًار في

أوساط البوركينيين).

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتاريخي كما تتناول أهم الوثائق

والمص ادر المتعلقة بالموضوع وكذلك إجراء مقابالت مع الشخصيات األكاديمية
والمرجعية.

قسم الدراسة إلى خمسة مباحث على النحو التالي:
المبحث األول :نبذة تعريفية عن بوركينافاسو ودخول اإلسالم فيها.

المبحث الثاني:طرق الحج التقليدية والحديثة وإجراء مقارنة بينها من حيث اآلثار
والنتائج.

المبحث الثالث :آثار رحلة الحج على المجتمع البوركيني اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً.
المبحث الرابع :الرؤية المستقبلية في طرق الحج التقليدية والحديثة.
المبحث الخامس :الخاتمة والتوصيات والمقترحات.
Abstract
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This research tackles "the Hajj (pilgrimage to Makkah) routes
in Burkina Faso since ancient times before the advent of modern
transportation" as well as to identify the modern routes and compare
them with the old ones in terms of impact and results. It is also aimed
at identifying the role of Hajj routes in the spread of Islam in Burkina
Faso as well as the contribution of the local communities around these
routes to facilitate the passage of pilgrims، indicating the routes in
which they passed through as well as the motivation of their travelling
and its relevance to social، cultural and economical issues in addition
to the places that they have passed through and their status quo while
travelling in terms of challenges، patience and their contact with other
Islamic societies and the interference of culture and language،as result
of this contact some words were adopted into(Moore) language which
is the most widely spoken in Burkina Faso. Descriptive and historical
approaches have been used as well as the most important documents
and resources which related to this research، the researcher also
conducts interviews with academicians and referees. The study is
divided into five sections as the following:
Section one is the outline of Burkina Faso and the penetration of
Islam. Section two is traditional and modern Hajj routes and
comparing them in terms of impact and results.
Section three is about the impact of Hajj voyage on the community of
Burkina Faso socially، culturally and economically. Section four
handled the future vision on the traditional and modern Hajj routes.
Section five is about conclusion recommendations and propositions.

: نبذة تعريفية عن بوركينافاسو ودخول اإلسالم:المبحث األول
:موقع بوركينافاسو

، تحدها من الشرق جمهورية النيجر،تقع بوركينافاسو في قلب إفريقيا الغربية

 ومن الجنوب غانا وتوغو،ومن الغرب كوت ديفوار(ساحل العاج) ومن الشمال مالي
 وكونها في عمق منطقة، وبحكم موقعها الجغرافي ال تتمتع بمنفذ على البحر.وبنين
 األول جاف ويمتد من شهر مارس:بالد السودان تحظى بمناخ استوائي ذي فصلين

 أما الفترة. والثاني ممطر ويستمر من شهر يوليو حتى شهر أكتوبر.إلى شهر يونيو

 وتبلغ. فهي مثالية للسفر والسياحة من حيث المناخ المعتدل،التي تمتد من نوفمبر
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مساحتها  274.300كم

ويبلغ عدد سكانها  570 105 18مليون نسمة

في2015م .كانت بوركينافاسو (فولتا العليا) قسماً من مملكة مالي اإلسالمية منذ
القرن الخامس عشر ،ثم خضعت لمملكة (سونغاي) .وبعد تفتت المملكة اتخذت
بوركينافاسو (فولتا العليا) مدينة واغادوغو عاصمة لها.

وفي نهاية القرن التاسع عشر أصبح هذا الشعب محور تجاذب بين القوى

االستعمارية المختلفة كفرنسا ،وانجلت ار ،وألمانيا .ولكن في أواخر عام 1896م حسم
القائد الفرنسي فوليه شانوان ( )Voulet Chanoineالموقف عندما أحكم سيطرته

التامة على هذه الدولة التي كانت تُدعى سابقاً بـ(فولتا العليا) ( .)Haute Voltaأما
في عام  1904م فقد انضمت هذه البقعة إلى إقليم السنغال العالي الذي ما لبث أن
خض ِّم التجاذبات
تفتت عام 1919م تاركاً هذه الدولة تقرر مصيرها بنفسها فيِّ َ
السياسية آنذاك ،مما أسفر عن انقسامها وضم جزء منها إلى ساحل العاج والجزء

اآلخر إلى السودان الغربي (مالي حالياً) والنيجر.

()2

وفي عام 1947م أُعيد تجميع أجزاء هذه الدولة بفضل نضال شعوبها،

واستقرت أخي اًر تحت االنتداب الفرنسي إلى حين إعالنها جمهورية مستقلة في 5

أغسطس عام 1960م .وبعد مرور  23عاماً على استقاللها ،تعرضت هذه الدولة إلى

انتفاضة شعبية أسفرت عن مجيء الثورة الشعبية الديمقراطية إلى الحكم في الرابع من

أغسطس 1983م .وفي مناسبة مرور الذكرى األولى على هذه االنتفاضة قامت
الحكومة المنبثقة منها بتحويل االسم من فولتا العليا إلى (بوركينافاسو) ،كما بدلت

النشيد الوطني للبالد ووضعت َعلم ًا جديدًا ُمكوناً من اللونين األخضر واألحمر في
شكل أفقي تتوسطه نجمة ُمذهبة .وكلمة (بوركينا) تعني األحرار الشرفاء ،أما كلمة

1

سيسي محمود ،تقويم ،تقويم أساليب اإلشراف التربوي في المدارس االبتدائية الفرنسية الحكومية وتطبيقها

في المدارس االبتدائية العربية الفرنسية األهلية في بوركينافاسو ،معهد الخرطوم الدولي للغة العربية،
الخرطوم 2007،ص .20

2

المصدر السابق.
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(فاسو) فتعني الوطن .إذن فكلمة (بوركينافاسو) تعني :وطن األحرار الشرفاء .وكان
شعارها" :الوطن أو الموت ،سننتصر" أما اآلن فشعارها" :الوحدة والتقدم والعدالة"(.)1

أهم المدن:

تنقسم بوركينافاسو إلى  45والية ،وأهم مدنها:

 -1واغادوغو :العاصمة السياسية.
 -2بوبوديوالسو :العاصمة االقتصادية.
 -3كودوغو :تتميز بصناعة النسيج.

 -4واهيغويا :فيها قصر نابا كانغو أحد كبار ملوك مملكة موسي.
 -5بانفو ار :هي والية تكثر فيها الشالالت المائية.
الديانة:

*  % 60.5من مجموع السكان مسلمون وفقاً لإلحصائيات الرسمية لعام 2006م.
*  %23.2مسيحيون و %19كاثوليك و %4.2بروتستان و 0.6ديانات أخرى
و 0.4ال دينيين.

العملة الوطنية:

عملة بوركينافاسو هي الفرنك سيفا ( )FRANC CEFAالصادر عن

المصرف المركزي إلفريقيا الغربية.
اللغة الرسمية:

اللغة الرسمية في بوركينافاسو هي الفرنسية ،كما توجد ثالث لغات قومية وهي:

 -1لغة موري (.)Mooré
 -2لغة ديوال (.)Dioula

 -3اللغة الفوالنية (.)Peulh

وهناك أكثر من ستين لغة ولهجة أخرى محلية.

1

المرجع الساق.
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دخول اإلسالم في بوركينافاسو (فولتا العليا سابقا):

أطلق التجار والرحالة والجغرافيون العرب في القرون الوسيطة اسم السودان

الغربي على المناطق التي تمتد من المحيط األطلسي غرباً إلى انحناء نهر النيجر في
الشرق .ويجدر بالذكر أنه كان في هذه المنطقة مملكتان عظيمتان تحدث عنهما
الرحالة العربي الشهير البكري وهما مملكة غانا ومملكة مالي .وتأسست مملكة غانا

في الفترة مابين القرن الرابع والقرن الخامس الميالديين وكانت هذه المنطقة من أكثر

مناطق القارة األفريقية تأث اًر باإلسالم والثقافة اإلسالمية التي جاءت إليها عبر التسرب
السلمي من الشمال األفريقي إلى ماوراء الصحراء الكبرى مع التجار والرعاة ورجال

الطرق الصوفية بدءاً من القرن الثامن الميالدي بعد أن استقر اإلسالم في الشمال
األفريقي الذي أطلق عليه أيضا الجغرافيون العرب اسم بالد البيضان .وسيطرت

مملكة غانا على السودان الغربي بأكمله ،غير أنها سقطت في عام  1076ميالدية

تحت ضربات قوات المرابطين المغاربة ،وقد كانت أهم القبائل التي سكنت تلك
المنطقة قبائل السوننكي والديوال والماندينقو التي اعتنقت جميعها الدين اإلسالمي تحت

ضغط وربما إغراء الحروب التي شنها عليها المرابطون بقيادة عبد هللا بن ياسين .وبعد
سقوط دولة غانا قامت في المنطقة مملكة مالي اإلسالمية.وفي القرن الخامس عشر

اجتذبت منطقة فولتا العليا التجار المسلمين والمستوطنين من قبيلة أكان وذلك إلتاحة

الفرصة أمام التجارة في تبادل الذهب والمكسرات والكوال والملح

)1(.

وكان بعض هؤالء

التجار من الشعوب الناطقة باللغة السوننكية من تمبكتو وجينيه الذين اعتمدوا في وقت
الحق لهجة قبيلة ماندينقو التي أصبحت تعرف باسم ديوال .استقروا بعد ذلك في مدن
بوبوديوالسو ،وكونغ ،وبوندوكو ،وغيرها من األماكن التي تؤدي إلى حقول الذهب.

التجار اآلخرون جاؤوا من كنيم وبورنو ومملكة الهوسا (من نيجيريا) التي انتقلت إلى
مدن غونجا وداغومبا وأجزاء أخرى من منطقة فولتا .تزوج المسلمون من النساء

المحليات وأسسوا عائالت تمازجت مع المجتمع هناك حيث األب مسلم واألم من

1محاضرات السفير الدكتور عمر عبد الماجد،المركز القومي للدراسات الدبلوماسية ،و ازرة الخارجية ،الخرطوم،
السودان ،انظر أيضا عمر عبد الماجد ،تاريخ الدول واإلمبراطوريات اإلسالمية في السودان الغربي واألوسط،
مركز الدراسات ،الخرطوم2005 ،م
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السكان األصليين .وظهرت طبقة العلماء المعروفة باسم كاراموكو الذين تلقوا تعليمهم
حول القرآن الكريم والحديث وعلم التفسير والسيرة النبوية حيث احتكوا بأهالي البالد،

نوعا من
وانخرطوا في أوساطهم بأخالقهم الحميدة ،وتعاملهم الممتاز بشكل خَلق ً
تأسيا بطبائع
الفضول في أوساطهم للتعرف على اإلسالم ،واعتنقه اآلالف منهم
ً

المسلمين ،واستمرت الدعوة في تحقيق النجاح تلو اآلخر ،واخترقت كافة بقاع البالد،
ابتليت فولتا العليا باالستعمار الفرنسي ،وبسياسات تهدف لتجفيف منابع
إلى أن ُ
اإلسالم واقتالعه من عقول وقلوب معتنقيه؛ عبر إغالق المؤسسات والمدارس

اإلسالمية ،وإشاعة األميَّة والجهل في أوساط األغلبية الساحقة من المسلمين ،وتكريس
الحكم حتى بعد خروج االستعمار ( )1وحتى نهاية القرن
سيطرة ُّ
النخبة النصرانية على ُ
التاسع عشر كانت مملكة موسى تسيطر على فولتا العليا ودافعت عن معتقداتهم
الدينية ضد التأثيرات اإلسالمية من المسلمين في شمال غرب البالد كما لم يكن هناك

حتى ذلك الوقت سوى  30ألف مسلم ولكن بحلول 1959م كان هناك  800ألف
مسلم أي ما يقرب من  20في المائة من السكان.

()2

المبحث الثاني :طرق الحج التقليدية والحديثة وإجراء المقارنة بينها من حيث اآلثار
والنتائج:

تشير الروايات المكتوبة والشفوية المتداولة إلى أن الطرق التقليدية التي

سلكها الحجاج منذ القرن الرابع عشر الميالدي متعددة وأبرزها طريقتان اثنتان هما
جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.
الطريقة األولى :هي من مملكة موسي(فولتا العليا) إلى مملكة مالي حيث بدأ معظم
العلماء ال مسلمين من فولتا العليا تعاليمهم الدينية على يد علماء تمبكتو وسيقو وموبتي
وكانت مصر آنذاك المحطة التي يتوقف عندها الحجاج القادمون من غرب أفريقيا في

طريقهم إلى الحجاز ألداء مناسك الحج وأكبر دليل على ذلك ما وصف لنا الرحالة
1حوار مع الشيخ محمود باندي ،رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية بالجمعية اإلسالمية في بوركينا فاسو ،وغادوغو
منقول عبر الموقع http://www.alukah.net/world_muslims
https://ar.wikipedia.org/wiki/2
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منسا
العربي الشهير ابن بطوطة حين زار هذه المنطقة في 1352م في عهد الملك َ

موسى الذي قام بقضاء فريضة الحج في عام 1324م بأداء رحلته من تمبكتو مع
جمع غفير من حاشيته المشتملين على علماء هذه المنطقة من ضمنهم الذين جاؤوا
من مملكة موسى ألداء فريضة الحج الشيء الذي أدهش الشعوب العربية حينذاك

خاصة في مص ر واألراضي المقدسة نظ ار للثروات الهائلة التي حملوها معهم إلى
مدينة القاهرة في اليوم السادس عشر من شهر رجب سنة  724هـ  /العاشر من مايو
سنة  1324م ،والتي ضمت بحسب بعض المصادر  60ألف شخص ،من بينهم 12

ألفاً يحملون أطناناً من الذهب ،وأغدق الذهب على كل المناطق التي مر بها؛ ومن
بينها القاهرة والمدينة المنورة ،مما خفض سعر الذهب لفترة طويلة .كما قام الملك

أسكيا محمد الذي حكم في الفترة مابين 1493م1529-م هو اآلخر بأداء فريضة
الحج في موكب عظيم من أتباعه

()1

وأنفق أمواالً طائلة أثناء هذه الرحلة قدرت

حينذاك بمائة ألف قطعة من الذهب أنفقها جميعها في سبيل هللا.

()2

وذكر كوندا

أبوبكر باحث الدكتوراة من أبناء بوركينافاسو فيما رواه عن أجداده الذين قاموا برحلة

الحج أن الحجاج من فولتا العليا كانوا في طريقهم يمكثون سنوات ويقومون بأعمال

الخير منها من يزرع طول الموسم الزراعي وإذا صلحت الزراعة وحان وقت حصادها

تركوها للطيور والبهائم يبتغي بذلك األجر عند هللا سبحانه وتعالى.

()3

من أسباب هذه الرحالت:

منسا موسى بن أبى بكر األسطورية
 .1كانت رحلة الحجاج بشكل عام ورحلة َ
بشكل خاص تجسيدًا لشوق مسلمي غرب أفريقيا والممالك اإلسالمية القديمة

إلى الشرق المسلم حيث الحجاز منبت الدين اإلسالمي وحيث المدينتين
المقدستين :مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وحيث يمكنهم أداء مناسك الحج
الستكمال أركان دينهم.

1عمر عبد الماجد مرجع سابق
http://archive.aawsat.com/details.asp2
3مقابلة مع أبوبكر كوندا من أبناء بوركينافاسو ،وباحث الدكتوراة في علم اللغة التطبيقي ،جامعة أفريقيا العالمية
بتاريخ 2016/8/26م ،الخرطوم -السودان.
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 .2كان الشرق العربي اإلسالمي في تلك الفترة مركز الثقل في العالم المسلم
ومستودع ميراث الحضارة العربية اإلسالمية ومجدها الرائع ،بعد الهجمات
التي تعرض لها المغرب واألندلس اإلسالمي من جانب الكاثوليك ؛ واجتياح

المغول للشرق اإلسالمي وإسقاط الخالفة العباسية في بغداد ،حتى أوقفهم
سالطين المماليك بعدما هزموا جيوشهم في عين جالوت بفلسطين.

 .3لقد كانت القاهرة في تلك الفترة العاصمة الجاذبة للهجرة من كل أنحاء العالم
المسلم بسبب ما كانت توفره من أمان وما تنعم به من ازدهار اقتصادي

واستقرار سياسي وقوة ومهابة على الصعيد اإلقليمي والعالمي.

ولم يكن شوق السفر إلى الشرق العربي وبالد الحجاز خاصة قاص اًر على

الحكام وإنما امتد إلى رعاياهم الذين تكبدوا تكاليف الرحلة ،وتجشموا مشقة السفر
وخاطروا بعبور الصحراء بما تحويه من مخاوف ورهبة لتتويج حياتهم بهذه الرحلة

العظيمة .ومثلما يفعل مسلمون كثر في جميع أنحاء العالم المسلم في مشارق األرض

ومغاربها اليوم ،كان مسلمو غرب أفريقيا (مالي وفولتا العليا وغانا والنيجر والسنغال

وغيرهم) يفضلون قضاء ما بقي لهم من العمر في رحاب البالد الحجازية وفى

المدينتين المقدستين :زوا اًر ،وحجاجاً ومجاورين ،ودارسين ومدرسين .وقد آثر بعضهم
البقاء في مصر ألسباب متنوعة :تجا اًر وطالباً وعلماء حرفيين.

()1

وربما كان األمر ذو أثر بالغ في هذه الصالت التي قامت بين غرب أفريقيا والشرق
العربي يتمثل في التمسك بأحكام الشريعة اإلسالمية الصحيحة التي أدخلها علماؤهم
في بالدهم بعد أن تعلموا في القاهرة أو في الحجاز .ومنذ تلك الفترة صارت دول

غرب أفريقيا مسلمة في بنيتها حيث تبنت ما تم نقله من الشرق العربي المسلم من
عقائد وممارسات ومظاهر مادية ومعنوية.

()2

1عمر عبد الماجد مرجع سابق

 2مقابلة شخصية مع الحاج إسحاق عبد هللا عمر قدم من محافظة -كودوغو-فولتا العليا قاصدا الحج منذ
الستينيات من القرن الماضي ماشيا على األقدام ،موضوع المقابلة طرق الحج القديمة من فولتا العليا إلى مكة

المكرمة2016/7/31 ،م الساعة  6مساء بمنزل محمد عبد السالم أحمد عمر ،بحي عد حسين ،الخرطوم-
السودان.
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الطريقة الثانية :هي من مملكة موسى (فولتا العليا) إلى السودان كدولة ممر وقد دلت
الدراسة الميدانية التي قام الباحث بإجرائها والمتمثلة في المقابالت للشخصيات

األكاديمية والمرجعية وشهود على العصر.دلت الدراسة أن هناك عدة طرق فرعية من
بوركينافاسو إلى السودان ثم إلى الحجاز.

الطريقة الفرعية األولى (وفقاً للشخصية المرجعية وشاهد على العصر ،الحاج عبد هللا
إسحاق عمر) من محافظة كودوغو شرقي البالد ،يقول وهو يروي سفره راجالً إلى

األراضي المقدسة قائالً" :أنا كنت ابن أحد عشر عاما وكنت في خلوة الشيخ صالح
بونكونغو في محافظة كودوغو -فولتا العليا ،قرر الشيخ أن يأخذنا كلنا إلى رحلة
ألداء فريضة الحج ولتعلم العلوم اإلسالمية في مكة المكرمة وكان عددنا  16طالب
خلوة من بيننا ولدان للشيخ ومع الشيخ نفسه ."17
كان طريقنا كاآلتي:

خرجنا من محافظة كودوغو إلى بوبوديوالسو العاصمة االقتصادية للبالد ثم

خرجنا من هناك إلى بواكي في شمالي كوت ديفوار وجلسنا هناك ستة أشهر ثم
تحركنا ودخلنا مدينة كوماسي في غانا في عهد كوامي نكروما ومن غانا اتجهنا نحو

داهومي ودولة بنين حالياً ،وعندما وصلنا إلى داهومي عرف حاكم المدينة بذهابنا إلى
األراضي المقدسة فكتب لنا ورقة يطلب فيه تسهيل سفرنا حتى الخروج من داهومي
وبالفعل كلما ضاق علينا األمر في نقاط التفتيش نعرض لهم الورقة فيتركوننا للعبور

حتى وصلنا إلى نيجيريا .يروي لنا الحاج عبد هللا إسحاق عمر أن هناك صعوبات

وتحديات عند العبور بالغابات ألنه يوجد بشر سحرة يتحولون إلى حيوانات مفترسة
مثل الذئاب واألسود وغيرها لهجوم الناس وأكل لحوم البشر وبما أنهم كانوا جماعة

وكانوا يحملون األسلحة البيضاء والرماح ويأخذون حذرهم في كل مكان فلم يتعرضوا

لهجوم من هذه الحيوانات فمروا بمدن كثيرة في نيجيريا منها بياف ار و ازريا وجوس
وسابوناكا وعند العبور في هذه المدن يحكي لنا أنهم كانوا يعملون أعماالً صغيرة

خاصة بيع الماء حتى يجمعوا بعض المال ليصلوا إلى قمبارو المنطقة الواقعة بين

نيجيريا والكامرون ،وصلوا في الكامرون ووصلوا إلى مدينة ديكوا وقالوا إن رئيس
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الكامرون في ذلك الوقت اسمه أحمد إيجو في 1963م تقريباً.
مسألة الحيوانات المفترسة قد ال تكون بش اًر كما قيل وإنما حيوانات حقيقية والسبب في
()1

يرى الباحث أن

ذلك أنها في الغابات ولكن أعتقد أن كالم الحجاج كان اعتقاداً وظنوناً وفي الحقيقة

سمعنا روايات خيالية كثيرة ولم نقم بكتابتها في هذه الدراسة ألنها بعيدة كل البعد عن
الحقيقة والمنطق.

وصلنا بعد ذلك إلى مدينة قاروا في الكامرون تعرف الشيخ

بالرئيس فنادانا إلى بيته وطلب منا أن ندعوا له وقرأنا القرآن ثالثة أيام وذبح بقرة ثم
بعد ذلك كتب الرئيس أحمد إيجو أم اًر أن يأخذونا بالسيارة إلى الحدود الكامرونية
كوسيري .وعندما وصلنا إلى كوسيري ورأت شرطة نقاط التفتيش ما كتبه الرئيس قاموا
احتراماً لنا وسهلوا علينا عبورنا .ويجدر بالذكر أن المجتمعات التي مررنا عليها كانوا

يساعدوننا وحتى عالم واحد من علماء كدونا نيجيريا ساعدنا بالزاد وكان معنا حمير

تحمل أمتعتنا وعندما وصلنا كدونا كان أحد حميرنا يعاني مرضاً فأخذه األمير وبدله

بحمارين لنا.

الطريقة الفرعية الثانية هي األكثر استخداما في أكثر األقوال المأخوذة من عينة
الدراسة التي ذكرت أن الطريق من فولتا العليا ثم إلى النيجر وإلى نيجيريا ثم إلى
الكامرون بالتحديد مدينة كوسيري الحدودية ثم إلى فارالمي (تشاد الحالية) ثم إلى
جمهورية السودان عبر دارفور وإلى سواكن بورتسودان ثم جدة وإلى مكة

المكرمة.ومنهم من يخرج من السودان إلى إريتريا عن طريق ميناء مصوع وعصب ثم
إلى اليمن ثم إلى السعودية.فالشعب السوداني والحكومات المتعاقبة على مر التاريخ

مشهورة بالكرم ونجدة الضيوف الحجاج وتقديم كل مساعدة وحماية يحتاجون إليها

والمواطنون السودانيون أيضا يقدمون للحجاج المأوى والمأكل والملبس ويقدمون لهم

مزارع ليعيشوا عليها ويساعدونهم بشتى السبل والوسائل ويقومون بتدريس الحجاج

أصول الدين والعلوم الشرعية وكافة العلوم اإلنسانية األخرى ،وكانت معاملة السودان
للحجاج مثل معاملة األنصار للمهاجرين في المدينة المنورة في فجر اإلسالم .يقول

محمد ألفونس موظف سابق بقنصلية فولتا العليا إن بعض الحجاج المهاجرين عندما
1مقابلة شخصية مع الحاج إسحاق عبد هللا عمر ،المرجع نفسه
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وصلوا إلى السودان كانوا ال يملكون بعض األوراق الثبوتية ألن بعضهم فقدوا أوراقهم
أثناء السفر أو انتهت مدة صالحيتها نتيجة مكوثهم أثناء السفر وغيرها .فلذلك عندما

أصبح عدد المسافرين للحج كثير جداً في السودان كانت تأتي إلى السودان بعثات

دبلوماسية الستخراج جوازات وتصاريح السفر لتسهيل أمورهم حتى يتمكنوا من أداء
شعيرة الحج والعودة لبالدهم ،أذكر عل سبيل المثال ال الحصر :في السبعينيات أتى

إلى السودان الحاج طاهر زيدا مبعوثاً إلى السودان من و ازرة خارجية فولتا العليا ثم
جاء بعده السيد كبوري كيابا ثم السيد فاليا حسين ثم السيد ثالثة إسحاق أيضا لنفس

الغرض.

()1

ويتابع السيد محمد ألفونس كالمه قائالً:

()2

أنا عندما أتيت إلى السودان

كان في السجل  1460شخصاً مسجالً في قنصلية فولتا العليا يريدون السفر إلى

الحج وكلهم جاؤوا من فولتا العليا سي اًر على األقدام من أجل الحج وكانت قنصلية
فولتا العليا داخل السفارة الفرنسية ثم تحولت إلى العمارات شارع  51بالخرطوم في

الثمانينيات من القرن الماضي وقال أيضا :حكى لي العم عيسى وهو من مواليد

1896م والمعروف بـ ـ ـ (عيسى كومبيسيري) أنه عندما ذهب إلى الحج كانوا يسكنون
ما ال يقل عن كيلومتر واحد من الحرم ولكن إذا أرادوا الذهاب إلى الحرم يجتمعون

ويذهبون جماعة ألنه توجد أسود بين مساكنهم وبين الحرم ويرى الباحث أنه ربما في
ذلك الوقت توجد غابات كثيفة بالقرب من الحرم باإلضافة إلى كثرة الجبال المحيطة

به في ذلك الوقت.

في عام 2002م عندما كان الباحث طالباً في جامعة إفريقيا العالمية خرج

في قافلة دعوية مع األساتذة األجالء إلى الوالية الشمالية وبالتحديد في قرية تدعى

فسألت أهل القرية لماذا سمي هذا
(بانت) في هذه القرية حي كامل يدعى (دار مالي)
ُ
الحي بدار مالي فقالوا لي أن أهل غرب أفريقيا كانوا في قديم الزمان يأتون إلى هنا

 1مقابلة مع محمد عبد المؤمن موسى،شاهد على العصر و موظف سابق قنصلية فولتا العليا عام 1976م،
دارت المقابلة في منزله في السجانة،الخرطوم – السودان .بتاريخ 2016/8/7م

2

مقابلة مع محمد ألفونس ،موظف في قنصلية فولتا العليا منذ 1980م حتى اآلن ،ودارت المقابلة في منزله

في مايو ،الخرطوم – السودان بتاريخ 2016/8/13م الساعة  2ظهرا.
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قاصدين الحج وكانوا ينزلون في هذا المكان وكان معظمهم من مالي فلذلك عرف هذا
المكان بدار مالي وبقي الحي على هذا االسم.

دور المرأة في طرق الحج القديمة:

ذكرت الحاجة عائشة يونس عبد هللا المعروفة ب ــعائشة صوري أن للنساء دو اًر

كبي اًر جداً في مسألة السفر ب اًر إلى الحج فهن الالئي يقمن بإعداد إجراءت السفر
وتجهيز األطعمة في وقت مبكر جدا قبل السفر لضمان نجاح رحلة الحج وهي أطعمة

شعبية في الغالب منها اللحوم الناشفة ودقيق مطحون ويصنع منه السويق أي من
دقيق الدخن المطبوخ بالبخار.

أما دور المرأة في اإليمانيات فهن أشبهن إلى

الشيخات في طريق الحج ألنهن ال يتحدثن عن الدنيا بعد خروجهن من بيوتهن إلى
الحج ومعظم كالمهن يتركز على كالم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف إذ هن
يلزمن حلقات علمية لقراءة القرآن ويتدارسنه ومنهن من حفظت العشماوي وكتب الفقه

المالكي وغيرها.
إذا وصلت النساء مع أزواجهن أثناء سفرهن في قرية أو مدينة فإن النساء

المواطنات يستقبلنهن استقباالً حا اًر في بيوتهن ويقدمن لهن الكسوة واألطعمة

ويساعدنهن ببعض األعمال الخفيفة لجمع األموال من أجل مساعدة أزواجهن لمواصلة

الرحلة .ذكرت أيضا أن هؤالء النساء يتميزن باإليمان والتوحيد والصبر ومهما بلغن
من العذاب والفقر هن وأزواجهن فإنهم إذا وجدوا مبلغا من المال واقعا على الطريق
مهما بلغ قيمته ال يأخذونه.

()1

طرق الحج الحديثة:

أما طرق الحج الحديثة فمنذ أن توفرت الوسائل الحديثة من السيارات

والطائرات أصبح األمر سهالً جداً ،خاصة أن في بوركينافاسو اآلن ما ال يقل عن

 38وكالة حج وعمرة مسجلة رسمياً تقوم باإلجراءات المتعلقة بالحج والعمرة بالتنسيق
مع السلطات الوطنية والسعودية مما جعل الشخص الذي ينوي السفر للحج ليس عليه
إال االتصال بهذه الوكاالت ويدفع األموال المطلوب دفعها ثم يقوم بمتابعة الفحوصات
1مقابلة مع الحاجة عائشة يونس عبد هللا ،المعروفة بالحاجة عائشة صوري ،دور المرأة في طرق الحج القديمة،
جرت المقابلة في منزلها في الحاج يوسف ،الخرطوم ،السودان13 ،بتاريخ 2016/8/م
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ا لطبية وغيرها إلى يوم االنطالق من المطارات في وغادوغو العاصمة السياسية أو في
مدينة بوبوديوالسو في العاصمة االقتصادية والهبوط في مطار جدة في المملكة

العربية السعودية.

المقارنة بينها من حيث اآلثار والنتائج:

طرق الحج قديماً عبارة عن مدرسة؛ إما أن تسافر عالماً أو متعلماً فالعلماء
كانوا يسافرون وهم في طريقهم يقيمون مجالس علمية ينتفع بها الناس فعلى سبيل

المثال خرج العالم المشهور الشيخ علي الملقب ب ـ ـ ـ ـ (كيلموري) وهو من محافظة
بام(كونغوسي) في وسط البالد ومعه طالب الخلوة التي أسسها هو بنفسه وكان يلقي

محاضرات في األماكن التي ينزلون فيها وهم في طريقهم إلى الحج وقد ترك كيلموري

أث اًر وبصمة واضحة في علمائنا األجالء في بوركينافاسو .يحكى أن كيلموري عندما
وصل في فورت المي(انجمينا حالياً) منعهم القوات االستعمارية من المرور على

جسر الواقع في مدخل فورت المي(انجمينا) وكان يوجد جمع غفير من أنحاء إفريقيا
أوقفتهم القوات االستعمارية كذلك ،فدعا الشيخ هللا على المأل وبعد االنتهاء من الدعاء

ذهب إليهم وطلب اإلذن للمرور فسمحوا له أن يختار من الجمع مجموعة للمرور معه
فقام كل الناس يطلب منه أن يختاره وبذلك أذنت له السلطات االستعمارية فمر هو

ومن معه .بينما نجد أن الطرق الحديثة اآلن يتم السفر خالل ساعات من المطارات
الدولية في بوركينافاسو والهبوط في جدة مباشرة.

()1

ومن أثر الحج أيضا أن كثي اًر من العلماء الذين سافروا إلى الحج قديماً مكثوا

في األراضي المقدسة لتلقي العلوم الشرعية على أيدي العلماء في السعودية ورجعوا
إلى بالدهم لتعليم العلوم اإلسالمية فعلى سبيل المثال أصبح الحاج شعبان كوندا في
محافظة (كايا) أول مفسر للقرآن الكريم في منطقته بعد أن رجع من الحج في وقت

مبكر و الحاج سنوسا بويتنغا وأمثالهم كثر.

 1مقابلة مع الشيخ سيساغو حميد شاهد على العصر ،من أبناء الحجاج األوائل من محافظة سانماتينغا .داخلية
المودودي ،جامعة أفريقيا العالمية بتاريخ 2016/9/4م

259

مؤتمر طرق الحج في إفريقيا

الكتاب الخامس

ففي محافظة (سانماتنينغا) وبالتحديد في (كالومباوغو) هناك جبل كان يعتبر مق اًر
ويتقرب إليه الناس فعندما رجع هؤالء المذكورون حاربوا هذه الظاهرة وقضوا
لألوثان ُ
()1
عليها.

المقارنة بين الحج قديما والحج حديثا في بوركينافاسو من حيث اآلثار والنتائج
الحج قديما

الحج حديثا

التكلفة قليلة والحجاج قليلون.

التكلفة باهظة والحجاج كثيرون.

جدا من حيث الوسائل
السفر شاق ً
وليمة رمزية بعد العودة من الحج

السفر سهل جدا من حيث الوسائل
وليمة بأموال طائلة

أداء فريضة الحج

نظر لهم الوليمة
الحج ا

الجود بالموجود مما يحبب الفقراء في الوليمة فوق الطاقة مما ينفر الفقراء من أداء فريضة
اإلنسان يعيش ليحج ويكمل أركان الحج عبارة عن استطاعة وأصبح اآلن موضة عند
اإلسالم الخمس ولو انتهى به األمر بعض الناس حتى يظهر لهم إمكانياته

أن يلقى هللا في سبيل ذلك
المقارنة بين الحاج قديما والحاج حديثا في بوركينافاسو
الحاج قديما

الحاج حديثا

يتميز بقوة التوحيد الثابت

التوحيد موجود ولكن يزيد وينقص

الحدود الشرعية

األمر الذي يشوق الشباب للذهاب إلى الحج.

يتميز بالزهد والتوكل على هللا في يبالغون في البذخ وإقامة المراسم الستقبال الحجاج
التقوى في كل شيء

يعتبرون الحج هو التقوى؛ فاإلنسان قبل أن يحج يمكن
أن يمارس بعض المحرمات أما بعد الحج فتحرم قطعا.

1المرجع نفسه
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لذلك تجد بعض الناس غير الحجاج يرتكب المحرمات
وإذا ابتلى هللا أحد الحجاج بارتكاب محرم ولو عفويا.

مراسم استقبال الحاج في بوركينافاسو في العصر الحديث:

الحج في العصر الحديث في بوركينافاسو مظهر من مظاهر الفخر

واالعتزاز في أوساط المجتمع البوركينى .يبدأ استقبال الحاج في المطار جمع غفير

من عشيرته وقبيلته وأصدقائه ومعارفه بزي موحد ومجرد ظهور الحاج من المطار

يتوق كل واحد أن يكون أول من يصافح الحاج الجديد ،ويرافقونه أوالً إلى منزل
الضيافة غير بيته الحقيقي ليتجمع الناس هناك ثم االنطالق معه إلى مسقط رأسه،

وهذه المرافقة تكون بالسيارات وبالدراجات النارية وعند الوصول في البيت نجد أن

الناس خرجوا ويكون الرجال في صف والنساء في صف آخر ويصافح الحاج الجديد
الرجال أما النساء فيكفي برفع يديه .يتوضأ الكل ثم يتوجه الحاج الجديد مع الجماعة
ويصلي ركعتين في أحد المساجد وبعد السالم ُيرجى من الحاج الجديد أن يقدم كلمة
وعظ وإرشاد ثم يدعو للجميع ،وبعد ذلك يتقدم الجماعة لتناول وجبة الوليمة والحلويات
والتمور وغيرها .وقبل تناول الوجبة يصب ماء زمزم في برميل كبير يختلط بالماء

فيشرب الناس منه .وبعد ذلك تتم مرافقة الحاج الجديد بالمديح النبوي الشريف
والقصائد إلى داخل بيته الخاص ،وفي األيام التالية يتوافد الناس رجاالً ونساء بهدايا

إلى بيت الحاج الجديد وهو بالمقابل يقدم لهم المالبس مثل الجالبية السعودية

والقلنسوات وماء الزمزم وغيرها من األشياء التي اشتراها في األراضي المقدسة.

()1

المبحث الثالث :آثار رحلة الحج على المجتمع البوركينى اجتماعيا وثقافيا
واقتصاديا:

يذكر الحاج عبد هللا إسحاق عمر محمد عبد المؤمن محمد عبد السالم

محمد ألفونس وغيرهم مؤكدين أنه كان من ضمن حجاج فولتا العليا األوائل من

عملوا في حراسة الكعبة المشرفة كما كان منهم حراس األمراء في عهد الملك فيصل،
ألن في ذلك الوقت لم يكن عدد الحجاج كثي اًر كما هو الحال اآلن وبالتالي لم يكن

هناك أسئلة عن الهوية واإلقامة وكانت الهوية الجامعة هي الهوية اإلسالمية ولم يكن

1مالحظات الباحث ،وسيد محمود مرجع سابق.
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هناك طرد لألجانب على اإلطالق .عليه يجدر بالذكر أن هؤالء الحراس والعاملين من

فولتا العليا كانوا يقومون بخدمة الكعبة المشرفة والملوك محتسبون بذلك األجر عند

هللا .كان الحجاج يقومون بالدعوة إلى هللا سبحانه وتعالى بادئاً بنفسه حيث كان معظم
الحجاج قبل أداء فريضة الحج يؤمنون بالسحر ولكن معظمهم قاموا بحرق ما يملكون

من السحر والكجور بعد عودتهم من الحج وحتى بعضهم قاموا بحرقها حتى قبل أداء

الفريضة.
أثر الحجاج والدعاة في نشر اإلسالم في بوركينافاسو (فولتا العليا سابقا):

وفقا للبحث الميداني الذي أجرته هذه الدراسة ومالحظات الباحث نفسه تم

تقسيم مسار الدعوة اإلسالمية في بوركينافاسو إلى ثالثة أطوار رئيسة وهي:
الطور األول ويسمى بالطور التكويني:

وهي الفترة التي شهدت بدايات دخول المؤثرات اإلسالمية في البالد وقام

بأمر الدعوة في هذا الطور الدعاة والحجاج والتجار ،حيث كان العلماء المسلمين من

أبناء البلد خرجوا إلى الحج بالطرق التقليدية القديمة التي استمرت عامالً مهماً لنشر

التعليم اإلسالمي واللغة العربية وفرصة لتجمع فطاحل العلماء من كل صوب وبفضل

هؤالء الحجاج والعلماء والفقهاء أخذت مدن كثيرة شعلة العلم والمعرفة.

()1

ومن الجهود الدعوية للحجاج:

 .1محاربة الوثنية التي كانت منتشرة في فولتا العليا.
 .2تعريف اإلسالم.

 .3إلزام من أسلم منهم بأداء الفرائض ومن أهمها فريضة الصالة.

وقد ركز الدعاة والحجاج في هذه المسائل بسبب أنهم كانوا يدركون أن الموسى (وهم

األغلبية في بوركينافاسو) في األصل عبدة األوثان فلذلك بدؤوا بمحاربة الوثنية التي

تعتبر الشرك باهلل وخاصة رؤساء القبائل بدليل أن الملك إذا أسلم ُيسلم معه أتباعه
تطبيقا لمقولة "الناس على دين ملوكهم".
 1ربيع محمد القمر الحاج ،أثر الدعاة والحجاج والرحالة المسلمين في نشر اإلسالم ،مجلة دراسات أفريقية ،العدد
 ،17رجب – رمضان 1434ه

الموافق يوليو -سبتمبر 2013م ،الرياض – المملكة العربية السعودية

ص،126-125
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صعوبات واجهت الحجاج األوائل في الدعوة:

ال ،بسب جملة من
إن تلك النجاحات التي حققوها لم يكن تحقيق ًا سه ً

المصاعب التي كانت تعترض طريق هم ،منها طبيعة بالد الموسى المذكور أعاله والتي
تعتبر أحد أبرز العوائق التي واجهتها الدعوة اإلسالمية في بوركينافاسو .أما الصعوبة
الثانية فتتمثل في الدعم والسند الذي تقدمه المراكز النصرانية من أجل العمل على

التنصير في أوساط المسلمين ووقوف االستعمار ضد العلماء الفطاحل من المسلمين

وتعذيبهم ..هذا وقد أدركت اإلدارات االستعمارية قوة الحرية الجديدة التي كانت يمثلها
هؤالء الدعاة من العلماء والحجاج فقاومهم االستعمار بشدة حيث ألقي القبض عليهم

وأبرزهم مايلي:

()1

 .1الشيخ أبوبكر ميغا األول وهو شيخ الطريقة التجانية في نميسجما (قرية رحمة
هللا) في شمالي البالد.

 .2المقدم مختار وهو دون الشيخ أو نائبه في منطقة (فوبي) محافظة سنماتينغا.
 .3المقدم علي في منطقة كيال والملقب ب ـ ـ (كيلموري) محافظة بام وسط البالد.

يقول شهود عيان عن القبض على العلماء والدعاة والحجاج األوائل(إنهم

كانوا يقبضون على العلماء واألعيان والحجاج األوائل ويذهبون بهم إلى
مدينة "جرام بسام"عاصمة كوت ديفوار آنذاك ويغطسون رؤوسهم في براميل

مملوءة بالماء لفترة طالبين منهم الكف عن الدعوة اإلسالمية وحث المسلمين
على طاعة أوامرهم).
وبالرغم من تلك الصعوبات فإن الحجاج األوائل تمكنوا من تحقيق عدد كبير
من المكاسب للدعوة اإلسالمية وتمكينها في البالد حيث تحولت أعداد كبيرة
منهم لإلسالم في فترة مبكرة .ومما يؤيد هذه الحقيقة التوسع الواضح الذي

حدث في انتشار الخالوي في طول البالد وعرضها وفي قرى متنائية
والمساجد التي ُبنيت بمجهود اتهم الخاصة.

1سيسي محمود مرجع سابق ص .8-7
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وقد ساعد في تحقيق تلك الجهود عدد من العوامل المهمة منها مايلي:

 .1اإليمان الراسخ لدى الحجاج األوائل والعلماء والدعاة وعزمهم على نشر
اإلسالم مهما كلف الثمن ولكن انطالقاً بقوله تعالى "ادع إلى سبيل ربك
بالحكمة والموعظة الحسنة".

 .2االستقرار النسبي الذي ساد المناطق بعد مقاومة العلماء المسلمين
والحجاج على التنصير واالستعمار.

 .3األمن الذي بدأت تشهده فولتا العليا نتيجة ظهور مراكز للعلوم
اإلسالمية.
جهود الحجاج المباشرة:

 فمن جهودهم المباشرة تأثيرهم الواضح في المناطق التي يعيشونهامع السكان من التجار والمريدين واالحتكاك والتعايش السلمي بالروح
اإلسالمية الطيبة ،هذا ما أتاح الفرصة لهؤالء الحجاج لالستفادة

والتعرف على الدين اإلسالمي والدخول في اإلسالم.

()1

 إن الحجاج كانوا بعد أداء فريضة الحج يحاولون أن يكونوا مثااليحتذى به في اإلسالم لذلك نجد الناس يقبلون منهم النصيحة.

 -ومن جهودهم المباشرة أيضاً في مجال نشر الدعوة اإلسالمية في

أوساط المجتمع إتاحة الفرصة لمن أسلم منهم أداء فريضة الحج

والمناسك في صحبتهم والسفر مع من ينوي الذهاب إلى الحج.
جهود الحجاج غير المباشرة:

أما المساهمات غير المباشرة للحجاج في مجال خدمة الدعوة اإلسالمية فإنها

تنحصر غالباً في توفير المعلومات الضرورية عن أهم الطرق المؤدية إلى أراضي

الحجاز بالتسلسل ثم الصدق والوضوح في تلك المعلومات والمسافات الفاصلة بين

دولة أو مدينة وأخرى مع بيان أنسب الوسائل التي تتفق مع تلك البيئة حيث ذكروا أن
معظم الحجاج المسافرين يستخدمون الحمير لحمل أمتعتهم كوسيلة تناسب المسافرين

1ربيع محمد القمر الحاج ،مرجع سابق ص.125

264

مؤتمر طرق الحج في إفريقيا

الكتاب الخامس

بسبب صبرها وقوة تحملها وأحياناً أخرى يفضلون اإلبل بسبب تحملها للعطش

خصوصاً في ظل ندرة المياه وقلة مواردها في المنطقة.

وقد استفاد الحجاج كثي ار من هذه المعلومات فأصبحوا يتخيرون أنسب

الحمير واإلبل وأصحها وأقصر الطرق وأكثرها أمنا للسفر لبالد الحجاز.

كما قدمت هذه العناصر معلومات أخرى استفاد منها الحجاج المهاجرون،

منها ما يتعلق بأماكن توفر المياه الصالحة للشرب عبر طرق القوافل وأسماء أهم
اآلبار الموجودة على طول الطريق القاصد من بوركينافاسو (فولتا العليا سابقا).
المخاطر التي واجهها الحجاج:

 كان الحجاج يتعرضون للمخاطر ومن أشد هذا الخطر هو النهب والقتل فيالطريق من قطاع الطرق.

()1

 الضياع من الطريق الصحيح والتعرض لمعاناة نتيجة شح المياه والموت جوعاًأو عطش ًا.

 ومن المخاطر كذلك العوامل الطبيعية المتمثلة في الرياح العاتية التي كانتتغير مسار السفن وتهدد سيرها باألمواج وتؤدي إلى إغراق السفن بمن فيها في
حالة االرتطام بها.

()2

 فكان كثير من الحجاج المسافرين يضطرون للعودة مرة أخرى للموان بسببتلك المخاطر.

دور الحج في تصحيح المفاهيم الخاطئة:

يقول محمد عبد السالم عمر"عندما ذهبت إلى الحج من السودان التقيت

ببني جلدتي من فولتا العليا في الكعبة أثناء الطواف فسلمت على واحد وتعرفت عليه

ثم أخبرته بأن أبي من منطقة (كايا) وأنا ولدت في السودان ،قال لي الحمد هلل الذي

أنعم علي بنعمة الحج فإننا في منطقتنا ال يسمحون لك أن تصلي مع الجماعة في

الصف األول ما لم تكن حاجا إذن أنا بعد اآلن سأكون من الذين يصلون في الصف
األول ،وتابع محمد عبد السالم قائالً "سبحان هللا"ما عالقة الحج بالصالة في الصف
1نفس المرجع ص126

2المرجع نفسه ص.126
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األول " .الشك أن هذا األمر يدل على تعظيم شعيرة الحج لدى هؤالء الناس ثم طلب
منه فصل المسألة من أحد الشيوخ في الحرم الشريف.

ومن االعتقادات الخاطئة أيضا أن الناس في فولتا العليا كانوا إذا أراد أحدهم

السفر يخرج من باب المنزل وإذا رجع من السفر يشقون بابا آخر من خلف المنزل
ويدخل من هناك مثلما كان يفعله العرب في الجاهلية أيضاً وذلك للفهم المغلوط لآلية

الكريمة لقوله تعالى "وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ،ولكن البر من اتقى وآتوا
البيوت من أبوابها ،سورة البقرة" .أقول إن بعض الحجاج تأثروا ثقافي ًا بهذا الفهم
المغلوط فعندما يذهبون إلى الحج يخرجون من الباب وعندما يرجعون يصنعون باباً

آخر من الخلف ويذبحون ذبيحاً في الباب حتى يدخل الحاج الجديد منه .ولكن مع
مرور الزمن تراجع الناس عن هذا الفعل.

ومن المعتاد أيضاً في بوركينافاسو (فولتا العليا سابقاً) أنه في بعض
المجتمعات إذا رجع الحاج بعد أدائه فريضة الحج وناداه شخص آخر باسمه دون أن
يقول الحاج فالن ال يرضى وقد يحذرك من ذلك شفاهة وحتى بعض المجتمعات ترغم
القائل بدفع قيمة  2كيلو سكر نقداً.

()1

ومن المفاهيم المغلوطة أيضا أنه إذا لبس شخص لم يؤد فريضة الحج العقال

السعودي أو العباية السعودية للرجال ُينظر إليه كشخص مخالف للشرع.
أضف إلى ذلك أن الحاج إذا رجع إلى بيته ال يعاشر زوجته إال بعد مرور
أربعين يوماً ،كما أنه ال يرتاد األسواق إال بعد مرور أربعين يوما .وال قدر هللا إذا وقع

في الفاحشة حاج ُيعتقد أن حجه مردود وال يصح حجه إال أن يحج من جديد.
من العادات والتقاليد النابعة عن ثقافة الحج أيضاً أن الشباب يعتقدون أن
أداء فريضة الحج يكون في آخر عمر اإلنسان والسبب في ذلك أنهم يربطون التقوى
بالحج وبعبارة أخرى أن اإلنسان إذا حج وهو صغير فإن حجه سيمنعه من ملذات
الدنيا وزينتها فلذلك األفضل أن تحج في آخر عمرك.
الطور الثاني ويسمى بالطور اإلصالحي:
1مقابلة مع سيد محمود ويدروغو بمنزله في االنقاذ ،الخرطوم ،السودان بتاريخ 2016/09/12م
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هي الفترة التي دخلت الدعوة اإلسالمية في مواجهة مع المؤثرات الثقافية
الداخلية على المجتمعات اإلسالمية ،كما أخذت في معالجة بعض االنحرافات التي
سادت في أوساط تلك المجتمعات؛ كأن يعتنق بعض الناس اإلسالم ويصلي ويصوم
ويؤدي كل الواجبات ولكنه ال يزال يتمسك بالسحر واإليمان به فعلى سبيل المثال

يروي لنا الشيخ عبد الكريم من شيوخ بوركينافاسو أن السحر أصبحت ثقافة في بعض

المناطق حيث ذكر أنه (مع العلم أنه تاب توبة نصوحاً) قال عندما كانوا أوالداً صغا اًر
ويرعون األغنام كانوا ينظمون مسابقات ومنافسات في معرفة السحر أثناء الرعي في
الغابات وهم صغار وإذا غلب عليهم األمر يرجعون إلى الكبار في البيت .وبعبارة

أخرى أصبح معرفة السحر والعمل به واجب على كل إنسان منذ الطفولة في هذه
المناطق ُّ
فتعلم السحر أصبح مثل الروضة لألطفال ( ،)1وبعون هللا قللت هذه الظاهرة
في تلك المناطق من أجل الدعوة التي قام بها الدعاة والحجاج.

اقتصادي ًا نجد أن الحجاج أدخلوا بالد الحجاز من بوركينافاسو زيوت أشجار

الكاريتيه التي تدخل في الغذاء وفي التصنيع الغذائي باإلضافة إلى ثمرات الكوال وهي

ثمار تدخل في كل المناسبات في أفريقيا الغربية مثلها مثل التمور ،كما أنهم يحملون

معهم الذهب ويبيعونه ويشترون من ثمنه الجالليب والعبايات وبذلك أدخلوا الثقافة
العربية في بوركينافاسو في اللبس.

الطور الثالث ويعرف بالطور اإلزدهاري:

في هذه الفترة تم فيه اإلندماج بين الدعوة اإلسالمية وبين المؤثرات اإلسالمية

الموجودة ،ويتبدى في هذا الطور الطابع المحلي للثقافة اإلسالمية .شرعت العناصر
اإلسالمية الوطنية من أبناء المسلمين والعلماء في تأسيس كيانات تشربت بالثقافة
اإلسالمية وعملت بدورها على نشر اإلسالم مثل الجمعية اإلسالمية في وغادوغو

والعديد من الخالوي القرآنية والطرق الصوفية وغيرها .اندمجت الثقافة العربية بلغة

موري األكثر تحدثاً في بوركينافاسو من قبل الحجاج الجدد الذين نقلوا إلى لغة موري

بعض المفردات أصبحت متداولة في أوساط المسلمين بل أصبحت بعض المفردات

1محاضرات الشيخ عبد الكريم،حول السحر،قضى  19سنة في عمل السحر ثم بعون هللا تاب توبة نصوحا وهو
من أبناء نمينتينغا بوركينافاسو2015 ،م
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ُينظر إليها كأنها موري األصل مثل كلمة عافية في اللغة العربية تحولت إلى (الفية)
أو (الفي) وكلمة (بركة) تارة بمعنى شك ار وتارة أخرى بمعنى بركة كما في اللغة
(موري) بمعنى فقيه أو شيخ وكلمة (الحج)
العربية والزكاة هي َ
(زكَّ) والمربي يقال له ُ
(لحالم) وهكذا دواليك .وبفضل الحجاج والتجار
هو الحج نفسه وكلمة (مسلم) يقال له
َ

كانت بعض الكتب الفقهية واألدبية واللغوية تدخل إلى بيوت المسلمين وعند التجار

الذين كان لهم احتكاك بالتجار العرب.

()1

ولبعثة األزهر الشريف دور عظيم في إنعاش اللغة العربية في بوركينافاسو حيث

يقومون بالتدريس والوعظ وتأهيل المعلمين وتدريبهم.

وأول مدرسة نظامية للغة العربية والدراسات اإلسالمية أسست قبل فجر االستقالل
مدرسة السالم عام 1947م ثم توالت بعدها المدارس العربية واإلسالمية بعد االستقالل
مثل مدرسة الجمعية اإلسالمية ومدارس أخرى كثيرة.

أصبحت المدارس العربية والدراسات اإلسالمية تتطور من حيث الكم والكيف

وأصبح اإلقبال يتزايد عليها بفضل هللا تعالى ثم بفضل الثمار التي أعطتها هذه

المدارس في إعداد مواطنين صالحين يحبون دينهم ووطنهم.

()2

عن ثالث جامعات تدرس باللغة العربية.

واآلن يوجد ما ال يقل

المبحث الرابع :الرؤية المستقبلية في طرق الحج التقليدية والحديثة:

ظهور الطائرة ومن قبلها الباخرة والسيارة أحدث تحوالً نوعياً في السفر للحج،
ولكن مع ذلك فإن الماليين من المسلمين في أفريقيا ال يملكون إمكانية كافية ألداء
فريضة الحج بالطرق الحديثة خاصة بالطائرات والتي بلغت تكلفة الحج للعام 2016م
في بوركينافاسو ما ال يقل عن  5.000آالف دوالر األمريكي.

ويسعد الباحث في هذه السانحة أن يذكر مشروع إحياء خط سكة حديد كسال

الجنينه وربطه بالخط الحديدي العابرة للقارة األفريقية .وفي وقت سابق في 2008م

تقدم السودان بمقترح للمؤتمر اإلسالمي لربط دول غرب أفريقيا من داكار حتى

1سيسي محمود ،دور اللغة العربية في إعداد المعلم الناجح في بوركينافاسو ،بحث تكميلي لنيل درجة
البكالوريوس غير منشور،جامعة إفريقيا العالمية ،ص.7

2المرجع نفسه ص.9
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بورتسودان .وينبغي الذكر أنه ُعقد مؤتمر في الخرطوم في ديسمبر 2009م ثم في
مايو 2010م وخصص السودان قطعة أرض مميزة بالخرطوم لبناء رئاسة المشروع

عليها .ويذكر أيضا أن طول هذا الخط القاري سيكون حوالي  10.000كم منها

حوالي  6.000كم قائمة حالي ًا والباقي ينظر في إنشائه .ويحتاج ذلك إلى التنسيق مع
دول غرب أفريقيا .وبالطبع إذا بني هذا الخط سيكون عمالقاً .إن بناء هذا الخط

سينجز أهداف دينية ألنه سيحقق أمنية الماليين من المسلمين في أفريقيا ألداء فريضة

الحج خصوصاً مسلمي أفريقيا الغربية ،وبذلك فقط أحيينا طرق الحج في أفريقيا.
أما الطرق الحديثة فهي اآلن مواكبة للتكنولوجيا والبد للدول اإلسالمية
()1

التعامل مع هذه التطورات الحديثة بدقة متناهية حتى تبقى الشعائر اإلسالمية على

أصولها .كما أن مستقبل الطرق الحديثة مهم للسلطات السعودية واألفريقية التي ال
تغفل حجم ضيوف الرحمن الذين يتوافدون سنويا بشكل متزايد نظ اًر لسهولة الطرق

الحديثة وإمكانية تحمل الطائرات أعداداً كبيرة بما يتناسب مع التوسعات التي تحدث
في المسجد الحرام والتي تتيح مستقبالً لعدد هائل من الحجاج أداء الطواف وبقية

الشعائر في آن واحد دون مشكلة.
الخاتمة والتوصيات والمقترحات:

تتناولت هذه الدراسة الموقع الجغرافي لبوركينافاسو (فولتا العليا سابقا) ،حيث

كانت قسم ًا من مملكة مالي اإلسالمية منذ القرن الخامس عشر ونالت استقاللها في

عام  1960م وتم تغيير اسم البالد من فولتا العليا إلى بوركينافاسو.دخل اإلسالم إليها
عن طريق التجارة ودخلت معه اللغة العربية.

طرق الحج القديمة في بوركينافاسو األساسية قسمان هما:

 )1األولى من فولتا العليا إلى القاهرة عبر مالي ثم إلى الحجاز على األقدام.

 )2والثانية من فولتا العليا إلى السودان عبر النيجر ونيجيريا والكامرون وتشاد ثم
إلى الحجاز على األقدام وهذا النوع هو األكثر استخداماً.

 1مصطفى محمد خوجلي ،تقويم إحياء خط سكة حديد كسال وربطه بمشروع الخط الحديدي العابر للقارات،
مجلة دراسات أفريقية العدد  ،54ديسمبر 2015م .جامعة إفريقيا العالمية .ص.26
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أما الطرق الحديثة فتتم اإلجراءات عبر وكاالت السفر للحج والعمرة بالتنسيق مع
السلطات الوطنية والسعودية ويتم السفر بالطائرة.

أجرت مقارنة بين طرق الحج القديمة والحديثة من حيث اآلثار والنتائج.
لرحلة الحج آثار على المجتمع البوركينابى اجتماعياً وثقافي ًا واقتصادياً حيث

عمل بعض الحجاج من فولتا العليا منذ القدم حراساً للكعبة المشرفة وألمراء السعودية،

وكان للحجاج أثر في الدعوة ونشر الدين اإلسالمي على ثالثة أطوار وهي التكويني
واإلصالحي والطور االزدهاري.
التوصيات والمقترحات:

 إحياء طرق الحج القديمة لتحقيق أمنية الماليين من المسلمين فيأفريقيا و ذلك بإحياء خط سكة حديد كسال الجنينه وربطه بمشروع
الخط الحديدي العابر للقارات.

 أن يعمل هذا المؤتمر على إعداد موسوعات عن اللغة والثقافةواآلثار اإلسالمية التي خلفتها طرق الحج في أفريقيا.

 يرجى من مراكز البحوث اإلسالمية المختلفة إجراء بحوث ودراساتسنوية عن الحج ويقدم عليها جوائز قيمة لالستفادة منها للحج.

 أن يعالج هذا المؤتمر مشكلة تأشيرة العمرة والحج من أجل توفيرفرص أوسع للمسلمين ألداء فريضة الحج والعمرة.
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قائمة المصادر والمراجع:

أوال :المصادر:



القرآن الكريم

مقابلة مع أبوبكر كوندا من أبناء بوركينافاسو ،وباحث في علم اللغة التطبيقي،

جامعة أفريقيا العالمية لنيل درجة الدكتوراه ،بتاريخ 2016/8/26م ،الخرطوم-

السودان


مقابلة شخصية مع الحاج إسحاق عبد هللا عمر قدم من محافظة -كودوغو-

فولتا العليا قاصدا الحج منذ الستينيات من القرن الماضي ماشيا على األقدام،

موضوع المقابلة طرق الحج القديمة من فولتا العليا إلى مكة المكرمة،

2016/7/31م الساعة  6مساء بمنزل محمد عبد السالم أحمد عمر ،بحي عد
حسين ،الخرطوم -السودان.



مقابلة مع محمد عبد المؤمن موسى،شاهد على العصر و موظف سابق قنصلية

فولتا العليا عام 1976م ،دارت المقابلة في منزله في السجانة،الخرطوم –

السودان .بتاريخ 2016/8/7م.



مقابلة مع محمد ألفونس ،موظف في قنصلية فولتا العليا منذ 1980م حتى

اآلن ،ودارت المقابلة في منزله في مايو ،الخرطوم – السودان بتاريخ

2016/8/13


مقابلة مع الحاجة عائشة يونس عبد هللا ،المعروفة بالحاجة عائشة صوري ،دور

المرأة في طرق الحج القديمة ،جرت المقابلة في منزلها في الحاج يوسف،
الخرطوم ،السودان13 ،بتاريخ 2016/8/م.



مقابلة مع الشيخ سيساغو حميد شاهد على العصر ،من أبناء الحجاج األوائل

من محافظة سانماتينغا .داخلية المودودي ،جامعة أفريقيا العالمية بتاريخ

2016/9/4م.


مقابلة مع باحث الدكتورة سيد محمود ويدروغو بمنزله في االنقاذ ،الخرطوم،

السودان بتاريخ 2016/09/12م
ثانيا :المراجع:


ربيع محمد القمر الحاج ،أثر الدعاة والحجاج والرحالة المسلمين في نشر اإلسالم ،مجلة

دراسات أفريقية ،العدد  ،17رجب – رمضان 1434ه الموافق يوليو -سبتمبر 2013م،

ص.126-125
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مصطفى محمد خوجلي ،تقويم إحياء خط سكة حديد كسال وربطه بمشروع الخط الحديدي
العابر للقارات ،مجلة دراسات أفريقية العدد  ،54ديسمبر 2015م .جامعة إفريقيا العالمية.

ص.26


سيسي محمود ،تقويم أساليب اإلشراف التربوي في المدارس االبتدائية الفرنسية الحكومية

وتطبيقها في المدارس االبتدائية العربية الفرنسية األهلية في بوركينافاسو ،معهد الخرطوم

الدولي للغة العربية ،الخرطوم 2007،ص .20


سيسي محمود ،دور اللغة العربية في إعداد المعلم الناجح في بوركينافاسو ،بحث تكميلي



محاضرات السفير الدكتور عمر عبد الماجد،المركز القومي للدراسات الدبلوماسية ،و ازرة



عمر عبد الماجد ،تاريخ الدول واإلمبراطوريات اإلسالمية في السودان الغربي واألوسط،



محاضرات الشيخ عبد الكريم،حول السحر،قضى  19سنة في عمل السحر ثم بعون هللا

لنيل درجة البكالوريوس غير منشور،جامعة إفريقيا العالمية ،ص.7
الخارجية2015 ،م الخرطوم ،السودان.
مركز الدراسات ،الخرطوم2005 ،م.

تاب توبة نصوحا وهو من أبناء نمينتينغا بوركينافاسو2015 ،م.
ثالثا :مواقع اإلنترنت:

http://www.gov.bf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://www.alukah.net/world_muslims
https://ar.wikipedia.org/wiki
http://archive.aawsat.com/details.asp
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