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 اآلراء الواردة بهذه المجمة تعبر عن وجهة نظر أصحابها

 اشرأو الن أو السمنار وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الجمعية



  ترحب الحولية بنشر البحوث العلمية المبتکرة في التاريخ
سلام نجليزية. والوسيط يالإ   باللغتين العربية والإ 

  الحواشي   صفحة، بما في ذلک 53يکون البحث في حدود
 اللازمة والملاحق وقائمة المصادر والمراجع.

 عرفة ولن ترسل البحوث على موقع الحولية على بنك الم
 يلتفت ا لى الإ بحاث التي ترسل عن طريق ا خر.

 ( يرفق الباحث مع البحث سيرة علمية مختصرةCV وملخًصا ،)
( کلمة لکل 031للبحث باللغة العربية ولغة ا جنبية في حدود )

 منهما والکلمات المفتاحية.

   ا با ن البحث لم يسبق نشره في يقدم الباحث ا قراًرا کتابي
النشر في جهات  ىغيرها، وعدم الدفع به ا ل لمية ا وا ي مجلة ع

 نشره. ىبعد موافقة الحولية عل ىا خر

  تقدم الخرائط والإ شکال والرسوم البيانية با صولها الصالحة
للطباعة، وفي حال رغبة الباحث نشرها ملونة يلتزم بدفع 

 تکاليفها.

  ،تتمتع الحولية بحق الملکية الفکرية للبحوث التي تنشرها
بعد مرور  ىلباحث ا عادة نشر بحثه في جهة ا خرويمکن ل

النشر بالحولية، وبموجب ا ذن کتابي  ىخمس سنوات عل
 من رئيس تحرير الحولية.



  لإ تقبل الحولية البحوث التي سبق نشرها في ا ي مجلة
 علمية ا و غيرها.

 .توضع الهوامش مرتبة بطريقة متسلسلة في ا سفل البحث 

  نحو سري  ىالعلمي علللتحکيم تخضع البحوث قبل النشر
 (.ي)معم

  :يتم تقويم البحث وفًقا للعناصر التالية 

  ا.علمي  ا ن يکون البحث مبتکًرا، ومضمونه متکامل 

 .وضوح المنهج، وملائمته لموضوع البحث 

 .خراج العلمي وتوزيع عناصر البحث  رعاية الإ 

 .سلامة اللغة ووضوح الصياغات والعبارات 

 ،وسلامة الهوامش، ودقة  کفاءة المراجع وصحة التوثيق
 استخدام المصادر والمراجع.

  البحوث التي يقترح المحکمون ا جراء تعديلات عليها تعاد
جرائها،  ىا ل وا ن کانت طفيفة، وفي حال ما  ىحتا صحابها لإ 
ذا را ت الحولية عدم نشر البحث، تخطر صاحبه بالإعتذار عن ا  

  .عدم النشر مع بيان الإ سباب
 
 




 

 ،رة اجلؿعقة ادرصية لؾدراسات التارخيقةسعد جمؾس إدايُ 

أن  ،خ اإلسَلمي والوسقط باجلؿعقةبالتعاون مع أرسة سؿـار التاري

احلولقة رقم  ،لؽل ادفتؿني بحؼل التاريخ اإلسَلمي والوسقط امؼد  ي

 م.0202هـ/4114( لعام 8)

يتضؿن مخسة بحوث متؿقزة من  ،د من احلولقةوهذا ادجؾَّ 

 ،، تتـاول عدًدا من موضوعات التاريخ اإلسَلميالبحوث اُدَحّؽؿة

"ادفؿشون يف األكدلس من واقع كتب الـوازل ادعقار  :أوهلا. والوسقط

"السقاسة اخلارجقة ألرسة يوان  :الثاين، وعرض لؾوكرشييس كؿوذجًا"

فعن "حتديد مؽان  :الثالث البحث، أما ادغولقة جتاه الرشق األقىص"

 تـاولو. دولة سَلطني اداملقك البحرية" ادعركة وزماهنا يف عرص

"الدين واألدب وحركة التللقف والرتمجة يف احلبشة يف  :الرابع البحث

احلج إىل عن " :األخرياخلامس والبحث . وجاء عفد األرسة السؾقامكقة"

 .مؽة الطريق والشعائر دراسة مؼاركة بني رحؾتى فارتقام وبتس"

 ،سفامات الباحثنيإل ـاء والشؽرفـتؼدم بلرقى كؾامت الث... وبعدُ 

قد أضاف إىل  اجلفدُ  مجقًعا من جفدهم وفؽرهم، وأن يؽونَ  راجني أن كػقدَ 

  اء.الباحثني والؼرَّ  هذه األبحاث رضاءَ  وأن حتوزَ  ،ادؽتبة التارخيقة جديًدا

صون ببحوثفم يف أعداد احلولقة فم الباحثون ادتخص  أن يس وكلمُل 

ٓقرتاحات حول ما يضقف إىل احلولقة اجلديدة يف ى االؼادمة، وأن كتؾؼَّ 

 حؼل البحث التارخيي اإلسَلمي والوسقط.

،،،ثم الوطن العزيز من وراء الؼصد واُلُلُ  

 أرسة التحرير
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 :46 –3:5(، 4242) :ؾِمقط ًمتَّاريِخ اإِلؾْمََلِملَّ َواًْمقَ طَمْقًمِقَُّة ؾِمِؿـَاِر ا

 

 

 اًمطرق واعمـاؾمؽ - مؽة إمماحلج 

 (ومارشمقام وسمتسل رطمؾتَ  دراؾمة مؼاركة سملم)

Hajj to Mecca 

The Roads and the Rituals 

A comparative study between Varthema and Pitis accounts 

 (3)رطمقؾ حمؿد ومقزي مرصي 

 :اعمؾخص

كعؼد مؼاركًة سملم اصمـتلم مـ اًمرطمَلت، اًمتل طمصؾ مـفا ذم هذا اًمبحث 

ن قمغم معؾقمات ضمديدة قمـ اًمنمق اعمسؾؿ: إومم ضماءت ذم إـمار قإورسمق

اًمتجسس اًمرصيح متؿثؾًة ذم رطمؾة ومارشمقام، واًمثاكقة ضماءت ذم إـمار اؾمتـطاق 

إْهى اًمعائديـ متؿثؾًة ذم رطمؾة ضمقزيػ سمتس. وؾمقف يدور حمقر 

اًمدراؾمة طمقل ما ىمدم هذان اًمرضمَلن ًمألورسمقلم مـ معؾقمات قمـ مـاـمؼ 

لم، ومْفد اإلؾمَلم إول ذم سمَلد احلجاز، مـ طمقث ـمرق طمج اعمسؾؿ

اًمقصقل إًمقفا، وأوواقمفا آىمتصادية واًمسقاؾمقة وآضمتامقمقة سمجاكب ما 

ى  -ريمـ اإلؾمَلم اخلامس -رؾمؿقه ًمشعائر ومريضة احلج  ًمــظر هؾ حترَّ

                                                           

 ، قمضق جمؾس إدارة اجلؿعقة اعمرصية ًمؾدراؾمات اًمتارخيقة.مطروحضمامعة  –اًمؽمسمقة يمؾقة  –اًمتاريخ اإلؾمَلمل مدرس  (3)



 ومقزي مرصي رطمقؾحمؿد             3:6

م، أم أكف ؾمعك إلرواء اًمعؼؾقة إورسمقة؟ مـ ظمَلل  يمَلمها اًمدىمة ومقام ىمدَّ

ات ـماعما ُردِّدت ذم يمتاسمات ؾماسمؼة، أىمـعقا أكػسفؿ هبا سمخَلف ؾمْقق ظمراوم

كُف   .ومارشمقام وسمتساحلؼقؼة، كاهقَؽ قمـ رصد أوضمف شمشاسمف واظمتَلف ما دوَّ

Abstract 

This paper is a comparative study between two travelers’ 

accounts, from which the Europeans obtained new information 

about the countries of the Hejaz region. The First is, 

Varthema’s account, which has been written as an espionage 

report. Whereas the second is Pitis’ account, which has been 

written as a report by a former captive. The paper contains two 

accounts’ data about related to Islam pilgrimage place - the 

cradle of the first Islam- in the countries of Hijaz, such: access 

roads, political, economic and social conditions. 

 In addition to what they wrote about Hajj rituals in their 

imaginations. Let's look at whether they both sought accuracy 

in what they presented, or did they seek to satisfy the 

European mentality? Through telling of myths, occasionally 

were mentioned in previous writings, they convinced 

themselves of a way of the truth, not to mention observing the 

similarities and differences of Varthema and Pitis. 

 

 

 

  



 اًمطرق واعمـاؾمؽ )دراؾمة مؼاركة سملم رطمؾَتل ومارشمقام وسمقتس( –احلج إمم مؽة    3:7

 
 ًمبحر اعمتقؾمط طمؾاًم طرة قمغم أرض اعمسؾؿلم ذم ضمـقب اقْ يماكت اًمسَّ 

رف سماحلروب اًمصؾقبقة ظمَلل ما قمُ ا مـف طمؼؼقا ؿمقئً  ، ـمقيًَل لمورسمقراود إ

م، ًمؽـ مل يطؾ هبؿ 35، 34قمغم سمَلد اًمشام ومرص وشمقكس ظمَلل اًمؼركلم 

 قمام ذم أمقاج اًمبحر اعمتقؾمط سمػتح قمؽاًمؼل هبؿ واؾمتقؼظقا وىمد أُ  ؾؿاحلُ 

ذف ظمؾقؾ سمـ قمغم يد اًمسؾطان اعمؿؾقيمل إ (4)(م3;34) هـ2;8

ا قْ ؾمعَ  ؿَّ ومـ صمَ  ،، ومع ذًمؽ قماودهتؿ أطمَلم اًمقؼظة مـ ضمديد(5)ىمَلوون

رض اعمسؾؿلم ًمقس ومؼط مـاـمؼ مزيد مـ اعمعؾقمات قمـ أ ًمؾحصقل قمغم

سمَلد  قارَ ؼم أهمْ اشمسعت ًمتْس  اًمؽـ أيًض  ،ضمـقب وذق اعمتقؾمط اعمقاضمفة

أصاسمتفؿ يمبقة عمعرومة مصادر ىمقة وصمروة همٓء اًمؼقم اًمذيـ يمؾام  >اعمسؾؿلم

جلقاؾمقس متـؽريـ ذم ، ومـ هـا يمثر ا(6)ا يماكقا ىمبؾفامَّ  ىىمقظمرضمقا مـفا أ

                                                           

ص  صم، 2009حمؿد ومقزي رطمقؾ، هناية اًمصؾقبقلم ومتح قمؽا، قملم ًمؾبحقث، اًمؼاهرة،  (4)

527-552. 

اعمؾؽ إذف صَلح اًمديـ ظمؾقؾ سمـ اعمؾؽ اعمـصقر ؾمقػ  إذف ظمؾقؾ سمـ ىمَلوون: (5)

 -م  /1267 هـ 666ذم قمام اًمؼاهرة اًمديـ ىمَلوون إًمػل اًمصاحلل اًمـجؿل، ُوًمد ذم

، هق صمامـ م1293 ديسؿؼم 31 / هـ693 حمرم 12 ذم اإلؾمؽـدريةىمرب  شمروضمة شُمقرم ذم

شمقمّم ؿممون احلؽؿ إمم ضماكب واًمده ًمػؽمة ىمصػمة مـ  .اًمبحرية اًمدوًمة اعمؿؾقيمقة ؾمَلـملم

وسمؼل طمتك ُاهمتقؾ ذم  1290 اًمزمـ، وسمعد ووماة إظمػم ُكصب ظمؾقؾ ؾمؾطاًكا قمام

م، ُيعتؼم مـ أسمرز ؾمَلـملم أهة ىمَلوون واًمدوًمة اعمؿؾقيمقة. أؿمفر إكجازاشمف 1293 ديسؿؼم

، سمعد أن اؾمتؿر وضمقدهؿ ومقفا مائة اًمشام ذم اًمصؾقبقلم واًمؼضاء قمغم آظمر معاىمؾ قمؽا ومتح

م (، اًمسؾقك 3664 –هـ 67:قمـف اكظر: اعمؼريزي )أمحد سمـ قمكم، ت  .وؾمت وشمسعلم ؾمـة

رصية، ، حتؼقؼ د. حمؿد مصطػك زيادة، دار اًمؽتب اعم5، ق3ذم معرومة دول اعمؾقك، ج

م (، يمـز اًمدرر 3535 -هـ935> اًمدوداري )اسمـ أيبؽ، ت5;9-978اًمؼاهرة، ص ص 

ص  م،93;3، حتؼقؼ أوًمرخ هرمان، اعمعفد إعماين ًممصمار سماًمؼاهرة، :وضمامع اًمغرر، ج

 .573-525ص 

، شمرمجة د.ؾمقد 5ركسقامن، احلروب اًمصؾقبقة، ج :عمزيد مـ اًمتػاصقؾ طمقل ذًمؽ إمر اكظر (6)

 .947-944ص  م،5;;3اًمباز اًمعريـل، سمػموت، 
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 ؾمتـطاق مـ قماد مـسمجاكب ا اإلؾمَلم،د سمقمفْ ل و طمديثِ صقرة مسؾؿلم، أ

. وذم هذا  قمغم طمؼقؼتفااعمسؾؿلم لاأطمق هلؿ  ًمقصَػ ْه أسمـائفؿ سمعد إ

اًمتل طمصؾ  ،سملم اصمـتلم مـ اًمرطمَلت ةً ؼارككعؼد م ًمفِ وطمقْ  اهللِ نِ سمعقْ اًمبحث 

إومم ضماءت ذم  :ن قمغم معؾقمات ضمديدة قمـ اًمنمق اعمسؾؿقمـفا إورسمق

واًمثاكقة ضماءت ذم إـمار  ،ذم رطمؾة ومارشمقام إـمار اًمتجسس اًمرصيح متؿثؾةً 

 يدورذم رطمؾة ضمقزيػ سمتس. وؾمقف  ى اًمعائديـ متؿثؾةً اؾمتـطاق إْه 

قمـ  مـ معؾقمات لمًمألورسمقن ذان اًمرضمَلحمقر اًمدراؾمة طمقل ما ىمدم ه

مـ طمقث ـمرق  ،د اإلؾمَلم إول ذم سمَلد احلجازومفْ  ،مـاـمؼ طمج اعمسؾؿلم

تامقمقة سمجاكب ما وآضموواقمفا آىمتصادية واًمسقاؾمقة اًمقصقل إًمقفا، وأ

ى ًمــظر هؾ حترَّ  -ريمـ اإلؾمَلم اخلامس -شعائر ومريضة احلج رؾمؿقه ًم

مـ ظمَلل  ؟أم أكف ؾمعك إلرواء اًمعؼؾقة إورسمقة ،ميمَلمها اًمدىمة ومقام ىمدَّ 

أىمـعقا أكػسفؿ هبا سمخَلف ، ذم يمتاسمات ؾماسمؼة دتدِّ ـماعما رُ  (7)ق ظمراوماتؾمقْ 

 ومارشمقام وسمتس. كفُ واظمتَلف ما دوَّ شاسمف قمـ رصد أوضمف شم ، كاهقَؽ احلؼقؼة

قف يؽقن قمامد مـفجـا ذم هذه اًمدراؾمة هق اعمـفج اعمؼارن، وهق مـفج وؾم

ومـ اجلدير سماًمذيمر أن  .اًمعرسمقةىمؾقؾ آؾمتخدام ذم اًمدراؾمات اًمتارخيقة 

اًمتل مفدت  (8)آؾمتنماىمقةاًمرطمؾتلم يؿؽـ أن شمدرضما وؿـ اًمؽتاسمات 

                                                           

يمثرت اًمؽتاسمات اخلراومقة قمـ اإلؾمَلم واعمسؾؿلم ذم أورسما اًمعصقر اًمقؾمطك، وىمؾقؾ مـفا ما  (7)

وصؾ إمم ًمب احلؼقؼقة ومـ هذه اًمؽتاسمات صقرة اإلؾمَلم ذم كبقءة مقثقدس اعمجفقل، 

اإلكجؾقزي اًمشفػم متك اًمباريز. اكظر: قمبد اًمعزيز رمضان، صقرة اإلؾمَلم وقمـد اعممرخ 

م، ص ص 4228، مايق 66ذم كبقءة مقثقدس اعمجفقل، اعمجؾة اًمتارخيقة اعمرصية، جمؾد 

> حمؿد ومقزي رطمقؾ، صقرة اإلؾمَلم ذم اًمتاريخ اًمؽبػم عمتك اًمباريز، جمؾة اًمؽمسمقة، 56-;

 .487-467 م، ص ص4223، اًمدوطمة، 397اًمعدد 

مػفقمف، ودواومعف، وأهداومف اكظر: وماروق قمؿر  :عمزيد مـ اًمتػاصقؾ طمقل آؾمتنماق (8)

ومقزي، آؾمتنماق واًمتاريخ اإلؾمَلمل )اًمؼرون اإلؾمَلمقة إومم(، إهؾقة ًمؾـنم 

 .:6-47م ص ص :;;3واًمتقزيع، قمامن إردن، 
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سمحؽؿ همزارة  ،إوريب ذم اًمعرص احلديثاًمطريؼ أمام مقضمة آؾمتعامر 

 اعمعؾقمات اًمتل وومرهتا اًمرطمؾتلم ًمألورسمقلم طمقل سمَلد احلجاز.

 :إسمان اًمرطمؾتلم اًمسقاؾمقةُ  إوواعُ 

أمر  وف اًمتارخيقة اًمتل متت ظمَلهلا هاشمان اًمرطمؾتانإن معرومة اًمظر

س قمنم، وسمدايات اًمؼرن رضوري> ومؼد يمان ٕورسما ذم أواظمر اًمؼرن اخلام

أهداف ظماصة، إلقمادة شمؼققؿ معارومفا قمـ اًمعامل اإلؾمَلمل،  اًمسادس قمنم

ة، ويمذًمؽ إقمادة شمرشمقب أوراىمفا، عمقاضمفتف سملؾماًمقب ضمديدة ىمقامفا اًمعؾؿ واعمعروم

 قمغم إورسمقلم، ًمتعؿقؼ معرومتفؿ سماًمـظؿ تحلَّ أسماإلواومة إمم أؾمباب قمؿؾقة 

 .(:)شمؾؽ احلريمةإؾمبان واًمؼمشمغاًمققن  ؿوىمد شمزقمَّ  .(9)اًمسائدة ذم اًمعامل اإلؾمَلمل

 رطمؾتف قمام ، ومؼد سمدأومارشمقام أما قمـ إوواع اًمسقاؾمقة إسمان رطمؾة

وذم ـمريؼف ًمؾحج اضمتاز اًمشام واحلجاز، اًمؾتلم يماكتا ، (م3725) هـ:2;

، ويمان اجلاًمس قمغم قمرش اًمسؾطـة ذم ذًمؽ (;)مـ ؾمؾطـة اعمامًمقؽ اضمزءً 

                                                           

حمؿد حمؿقد اًمنياين و معراج كقاب مرزا، مؽة اعمؽرمة ذم قمققن همػم اعمسؾؿلم دراؾمة ذم  - (9)

اًمة اًمـصارى قمـ اًمعاصؿة اعمؼدؾمة، اجلؿعقة اجلغراومقة  شمؼققؿ أهداف واكطباقمات ومعارف اًمرطمَّ

، واكظر أيًضا قمبد احلؿقد 38م، ص3627هـ / 3648، 529اًمؽقيتقة، اًمؽقيت، اًمعدد 

 .67-64، ص 7;;3ن كقار، اًمتاريخ إوريب احلديث، دار اًمػؽر اًمعريب، اًمبطريؼ وؾمؾقام

ؾمبؼ إؾمبان واًمؼمشمغاًمققن همػَمهؿ مـ إورسمقلم ذم طمريمة اًمؽشػ اجلغراذم سمسبب احلامؾمة  (:)

اًمديـقة اًمتل وًمَّدت اًمرصاع اًمؽبػم اًمذي دار قمغم أرض ؿمبف ضمزيرة أيبػميا أصمـاء شمقاضمد 

ا ذم ـمرد اعمسؾؿلم مـ اجلزيرة شمتبعقهؿ ذم ؿمامل أومريؼقا صمؿ اعمسؾؿلم ومقفا، ومؾام أومؾحق

ؾماطمؾ أومريؼقا اًمغريب متفقًدا حلريمة يمشػ ـمريؼ اًمرضماء اًمصاًمح. اكظر: ؿمقىمل اجلؿؾ 

 .::، 89وقمبد اهلل قمبد اًمرازق، شماريخ أومريؼقا، اًمؼاهرة، د.ت، ص 

قمـ ذًمؽ اكظر  .هـ:87ظمضعت سمَلد احلجاز حلؽؿ اعمامًمقؽ ذم قمفد اًمظاهر سمقؼمس قمام  (;)

م(، اًمـجقم اًمزاهرة ذم ;368هـ / 96:اسمـ شمغري سمردي )مجال اًمديـ أيب اعمحاؾمـ ت 

> 368، ص :422، اهلقئة اًمعامة ًمؼصقر اًمثؼاومة، اًمؼاهرة، 9مؾقك مرص واًمؼاهرة، ج

، شمرمجة قمغم قمقدة اًمشققخ، دارة اعمؾؽ قمبد 3ج ،هقرظمروكقف )ك. ؾمـقك(، مؽة اعمؽرمة

 .3:2ص  ،م;;;3هـ / ;363اًمعزيز، اًمرياض، 



 ومقزي مرصي رطمقؾحمؿد             ::3

-9;36هـ/44; -24;) اًمغقري ىمـصقه اًمقىمت هق اًمسؾطان

> ومؼد رضٍ ومل شمؽـ أطمقال اًمسؾطـة ذم قمفده شمسػم قمغم كحق مُ  (32)(م3738

احلؽؿ سمعد ومؽمة مـ آوطراسمات اًمسقاؾمقة راح وحقتفا قمدد مـ  شمقممَّ 

ة قمغم ؾمؽان مغارم مجَّ  صَلح إطمقال ومرضؾمبقؾ إاًمسَلـملم، وذم 

كػاق قمغم ذم اإلمـفا واع يمبػًما  ان ضمزءً ظماصة أو مـفا اًمـاس،وج  ،اًمسؾطـة

 .(33)خ اسمـ إياس اعمعاس ًمتؾؽ اًمػؽمةد سمف اعممرِّ وهق ما كدَّ  ،قمامئر اًمسؾطان

ظمقة مـ رضوس قمغم طمؽؿ مؽة سملم اإل ك طمربيماكت هـا كػسف وذم اًمقىمت

وىمد ذيمر ومارشمقام ذم رطمؾتف أن اًمذي حيؽؿ مؽة حيؿؾ ًمؼب  ،(34)فإذا

                                                           

هـ / 954اسمـ إياس )حمؿد سمـ أمحد، ت  ىمـصقة اًمغقري اكظر:فمروف وٓية قمـ  (32)

دار اًمـنم ومراكز  ،4م(، سمدائع اًمزهقر ذم وىمائع اًمدهقر، حتؼقؼ حمؿد مصطػك، ج3764

 . 5-1م، ص ص97;3ؿمتايـر، ومقسبادن، 

ؾمعقد قماؿمقر، إيقسمققن واعمامًمقؽ ذم مرص  >2;-;:ص ،7اسمـ إياس، سمدائع اًمزهقر،ج (33)

 . 8;4-7;4م، ص 8;;3واًمشام، دار اًمـفضة اًمعرسمقة، اًمؼاهرة، 

طمؽؿ مؽة ظمَلل هذ اًمػؽمة إذاف اعمـحدرون مـ اًمسَلًمة اًمـبقية، قمغم ضمدهؿ أومضؾ  (34)

م شمقذم 3723هـ/29;اعمامًمقؽ ذم اًمؼاهرة، وذم قمام اًمصَلة واًمسَلم، شماسمعلم ًمسؾطان 

هزاع سمـ حمؿد سمـ سمريمات وشمقممَّ احلؽؿ أمحد سمـ حمؿد سمـ سمريمات اعمؾؼب سماجلازاين همػم أن 

هـ / :2;أظماه سمريمات ىماد ضمقًشا واؾمتقمم قمغم مؽة ومػر اجلازاين هارسًما، ًمؽـ ذم أوائؾ 

ل مل يبؼ ومقفا أيمثر مـ قمدة أؿمفر م اؾمتطاع إزاطمة أظمقف واًمعقدة صماكقة ًمؾنماومة اًمت3724

طمتك قماد سمريمات سمجقش ىمقى أقماده ًمؾنماومة وهؽذا طمتك قماد أمحد ًمؾحؽؿ همػم أكف مات 

ًٓ سمنيعاز مـ أظمقف محقضة. قمـ هذا اًمرصاع اكظر: اسمـ إياس، سمدائع اًمزهقر، ج ، 7مؼتق

رطمَلت ومارشمقام )احلاج يقكس اعمرصي(، شمرمجة د. قمبد  >هـ;2;-:2;-29;طمقادث 

> 64، طماؿمقة 72، ص م6;;3ـ اًمشقخ، اهلقئة اعمرصية اًمعامة ًمؾؽتاب، اًمؼاهرة، اًمرمح

م، رؾماًمة ماضمستػم همػم 3739-3676هـ/ 45;-;7:حمؿد ـمف صَلح اًمبؽري، احلجاز 

 .;4م، ص ص 2;;3هـ/ 3632مـشقرة، ضمامعة أم اًمؼرى، مؽة اعمؽرمة، 



 اًمطرق واعمـاؾمؽ )دراؾمة مؼاركة سملم رطمؾَتل ومارشمقام وسمقتس( –احلج إمم مؽة    ;:3

 
ًمبؼاء احلجاز ذم  اقمـف، ؾمعقً مل شمؽـ يد اًمدوًمة اعمؿؾقيمقة سمعقدة و ،(35)ؾمؾطان

ىمبضتفا، ذم وىمت قمجزت ومقف قمـ ومرض هذه اًمتبعقة سماًمؼقة سمسبب يمثرة 

اًمذي اقمؽمى وهذا آهنقار  .(36)يام اًمسؾطـةآوطراسمات ذم أواظمر أ

ومـ سمقـفؿ  ،ة اجلقاؾمقسمفؿَّ  شمقسػمذم  امساقمدً  يمان قمامًَل اًمسؾطـة اعمؿؾقيمقة 

ًمألمػم اعمؿؾقيمل اعمسئقل قمـ رطمؾة احلج  اماًمق   اومارشمقام اًمذي دومع مبؾغً 

 ذم اًمقىمت، (37)قيتفهُ ى ن يتحرَّ ذم صمقب مؾقك دون أ كيتخػَّ اًمشامل طمتك 

واهنقار  ،مهال أوواع اًمبَلد> سمسبب إشمدهقر اىمتصاد دوًمة اعمامًمقؽ كػسف

قمغم كحق همػم مسبقق ذم فمؾ يمشػ ـمريؼ رأس اًمرضماء  ،اًمتجارة اخلارضمقة

هـ 4;:قمام  Bartholomeo Diaz (38)سمؼقادة سمارصمؾقؿقق دياز اًمصاًمح

 Vasco De ضماماق داؽاهلـد سمؼقادة وماؾمصمؿ اًمقصقل قمغم  ،(39) (م36:9)

                                                           

(13) Wolf M, One thousand Roads to Mecca, New York, 1997, p81. 

ام مؽة ًمؼب أمػم، ويمان شماسمعًا ًمؾسؾطان اعمؿؾقيمل ذم مرص ذم زمـ رطمؾة ومارشمقام،  محؾ طمؽَّ

وًمؾسؾطان اًمعثامين ذم اؾمتـبقل ذم قمرص سمتس، همػم أن سمعض اعمصادر أؿمارت إمم طمؽام 

اًمعقدروس )قمبداهلل سمـ  :مؽة سمؾؼب اًمسؾطان رسمام سمسبب اعمؽاكة اًمسامقة عمؽة اعمؽرمة. اكظر

سمـ قمبد اهلل(، اًمـقر اًمساومر ذم أقمقان اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقؼ أمحد طماًمق وحمؿقد ؿمقخ 

 .;55م، ص 4223إركاؤوط و أيمرم اًمبقر، دار صادر سمػموت، 

 .52حمؿد ـمف اًمبؽري، احلجاز، ص  (36)

 .57رطمَلت ومارشمقام، ص  (37)

ح سمرشمغازم يمؾَّػف اعمؾؽ يقطمـا اًمثاين طمايمؿ اًمؼمشمغال سمحؿؾة يمشػقة  :سمارصمؾؿقق دياز (38) هق مَلَّ

سمحرية ٓرشمقاد اًمساطمؾ اإلومريؼل شمتؿة عما ىمام سمف إمػم هـري اعمَلح ىمبؾ مقشمف> وذًمؽ ؾمعقًا 

ًمؾقصقل ًمؾفـد، وىمد متؽـ سماًمػعؾ ٕول مرة مـ اًمقصقل ًمطرف إومريؼقا اجلـقيب، وأـمؾؼ 

هذا اًمطريؼ "رأس اًمرضماء اًمصاًمح". اكظر: قمبد احلؿقد اًمبطريؼ  اعمؾؽ يقطمـا اًمثاين قمغم

 .68وقمبد اًمعزيز كقار، اًمتاريخ إوريب احلديث، ص 

، شمرمجة أمحد حمؿد روا، 6هايد، شماريخ اًمتجارة ذم اًمنمق إدكك ذم اًمعصقر اًمقؾمطك، ج (39)

قر أورسما ذم اًمعص ،> ؾمعقد قماؿمقر5م، ص 6;;3اهلقئة اعمرصية اًمعامة ًمؾؽتاب، 

ؾمامح قمبد اعمـعؿ  >2;7ص  ،م5:;3 اًمؼاهرة، ،، مؽتبة إكجؾق اعمرصية3ج ،اًمقؾمطك

اًمسَلوي، اجلاًمقات إضمـبقة ذم مرص اعمؿؾقيمقة، رؾماًمة ماضمستػم، ضمامعة اًمزىمازيؼ، 

 .335م، ص 4225
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jama(3:) دوم ماكقيؾ سمتؿقيؾ مـ مؾؽ اًمؼمشمغال Dom Maneol (3;)  وذًمؽ

 ،ىمت دوًمة اعمامًمقؽ مـ اجلـقبقِّ ـمُ . ومـ هـا ومؼد (42)م(:;36) هـ25; قمام

، اًمتازم ىمام ومارشمقام سمرطمؾتف. وذم اًمعام (43)اًمتجارة سمشؽؾ همػم مسبققؾت طِّ وقمُ 

 . (44)اًمبحرية عد اًمرطمؾة اًمؼمية اعمقازية ًمرطمؾة وماؾمؽق داضمامااًمتل شمُ 

 رطمؾتف ذمضماءت سمتس ومؼد وومقام يتعؾؼ سمإوواع اًمسقاؾمقة إسمان رطمؾة 

ر ذم وىمت يماكت ومقف اجلزائ ػم مـ اًمؼرن اًمساسمع قمنم اعمقَلدي،اًمرسمع إظم

ًمؾسؾطان اًمعثامين مـذ ىمبقل ظمػم  اؾمؿق  ظماوعة حلؽؿ اًمدايات اًمتاسمعقلم ا

                                                           

هق ىمائد سمحري يمؾػتف اًمؼمشمغال سماؾمتؽشاف اًمطريؼ إزم اهلـد، سمعد اًمـجاح  وماؾمؽق داضماما: (:3)

ذم اًمقصقل ًمرأس اًمرضماء اًمصاًمح، وىمد اؾمتعان وماؾمؽق سمرسمان مسؾؿ طمصؾ اظمتَلف سملم 

م. اكظر: يقمقا ;;36اًمباطمثلم طمقل هقيتف، ومتؽـ مـ اًمقصقل ًمؾفـد وقماد إمم سمَلده قمام 

، قمبد احلؿقد اًمبطريؼ وقمبد اًمعزيز كقار، 39 -;وماؾمؽق داضماما، مؼدمة اًمؽممجة، ص ص 

> ؿمقىمل قمطا اهلل اجلؿؾ، قمبد اهلل قمبد اًمرازق، :6-69اًمتاريخ إوريب احلديث، ص 

 .92شماريخ إومريؼقا احلديث واعمعاس، مؽتبة إكجؾق اعمرصية، اًمؼاهرة، ب.ت، ص 

 13 ذم ًمشبقكة وشُمقذم ذم .ًمؾؼمشمغال هق اعمؾؽ اًمراسمع قمنم ماكقيؾ إول مـ اًمؼمشمغال: (;3)

وىمد شمؿ  .اعمحقط إـمؾز دقمؿ محَلت آؾمتؽشاف اًمؼمشمغاًمقة ذم .1521 ديسؿؼم

ىمام سمتلملم ـمريؼ  وماؾمؽق دا ضماما ام أنووؿفا إمم مؾؽتف ذم قمرصه يم اًمؼمازيؾ ايمتشاف

وسمحر  اعمحقط اهلـدي سماًمسقطرة قمغم أًمػقكسق دي اًمبقيمػمك وىمام اهلـد اًمتجارة إمم

قمـف  .ومجقع اعمقاكئ ذم اعمـطؼة ما قمزز دور اإلمؼماـمقرية اًمؼمشمغاًمقة وظمؾقج قمامن اًمعرب

 اكظر: 

Manuel I in: Encyclopedia Britannica online:  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/363107/Manuel-I 

يقمقات وماؾمؽق داضماما، وشمؼرير رطمؾة دوز ؾماكتقس، شمرمجة د. قمبد اًمرمحـ اًمشقخ، اهلقئة  (42)

 م.7;;3اعمرصية اًمعامة ًمؾؽتاب، 

، ص 6طمقل أصمار اعمؽمشمبة قمغم اًمقصقل اًمؼمشمغازم ًمؾفـد اكظر: هايد، شماريخ اًمتجارة، ج (43)

> ومائز قمغم سمخقت، اعمامًمقؽ اجلرايمسة ذم مقاضمفة احلصار اًمصؾقبل قمغم مرص، 67-32ص 

 م، 4235 -هـ 3565 35جمؾة يمؾقة اًمعؾقم اإلؾمَلمقة، ضمامعة اعمقصؾ، اًمعدد 

 .;ص  ،مؼدمة اعمؽمضمؿ ،رطمَلت ومارشمقام (44)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1521
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88_%D8%AF%D8%A7_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/363107/Manuel-I
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 (46)م(3742-3734) ؾمؾقؿ إولًمؾسؾطان اًمعثامين  ،(45)اًمديـ سمارسماروؾما

ؽاكتا ظماوعتلم مرص واحلجاز ومأما  ،(47)م:373قمام ًمألمر  اووًمق   اطمامقً 

، ويمان قمغم طمؽؿ مرص سماؿما يقًمقف سمشؽؾ مباذ ًمسَلـملم آل قمثامن

ذاف اعمـحدريـ مـ إ ؾِ بَ مـ ىمِ  أما مؽة واعمديـة ومؽاكتا حتؽامن ،اناًمسؾط

مـذ ؾمؼقط دوًمة ؾمَلـملم  ويديـقن سماًمقٓء ًمؾسؾطان اًمعثامين ،هة اًمـبقيةإ

 .(48)اعمامًمقؽ

 :اًمتلمشمعريػ سماًمرطمَّ 

> (49)احلجاز ويصؾ إمم صمقب مسؾؿ عد ومارشمقام أول أوريب يتـؽر ذميُ  

ؾمَلمل ويستطؾع أظمباره، وسماًمرهمؿ مـ ذًمؽ اإلًمقتجسس قمغم اًمعامل 

                                                           

م( سمجزيرة ًمسبقس مـ ضمزر اًمققكان اؿمتغؾ مع 3694وًمد قمام ) ظمػم اًمديـ سمارسماروؾما: (45)

أهشمف سماًمتجارة اًمبحرية سمداية طمقاشمف صمؿ متؽـ مع أظمقف قمروج مـ احلصقل قمغم ىماقمدة مقـاء 

م ٓؾمتغَلًمف ذم مفامجة ومرؾمان اًمؼديس يقطمـا ذم ماًمطة، 3726طمؾؼ اًمقادي سمتقكس قمام 

إؾمبان مـ ؾماطمؾ اجلزائر وأقمَلكا اًمقٓء ًمؾسطان ؾمؾقؿ إول اًمعثامين ومتؽـ مـ ـمرد 

م وفمؾ يعؿؾ سماجلفاد اًمبحري :373واكػرد سمحؽؿ اجلزائر سمعد اؾمتشفاد أظمقف قمروج قمام 

م. قمـف اكظر: سمسام اًمعسكم، ظمػم اًمديـ سمرسمروس واجلفاد 3768طمتك شمقذم ذم اؾمتـبقل قمام 

 وت، ب.ت.م، دار اًمـػائس سمػم3769-3692ذم اًمبحر 

اكظر: إسمراهقؿ سمؽ طمؾقؿ، شماريخ اًمدوًمة اًمعثامكقة اًمعؾقة، ممؾمسة  اًمسؾطان ؾمؾقؿ إولقمـ  (46)

قمز شمؾق يقؾمػ سمؽ آصاف، شماريخ  >9:-2:ص  ،::;3اًمؽتب اًمثؼاومقة، سمػموت، 

 .;7-78ص  م،7;;3ؾمَلـملم سمـل قمثامن، مؽتبة مدسمقزم، اًمؼاهرة، 

م، 4232مذيمرات ظمػم اًمديـ سمارسماروؾما، شمرمجة د.حمؿد دراج، ذيمة إصاًمة، اجلزائر،  - (47)

م، جمؾة 3:52-:373> مميد حمؿقد اعمشفداين، أوواع اجلزائر ظمَلل احلؽؿ اًمعثامين 8;ص 

 .637م، ص 4235، 38، اًمعدد 7اًمدراؾمات اًمتارخيقة واحلضارية، ضمامعة شمؽريت، جمؾد 

دطمَلن، شماريخ أذاف احلجاز، حتؼقؼ حمؿد أملم شمقومقؼ، دار اًمساىمل  اكظر: أمحد سمـ زيـل (48)

 . 39، 38، ص 5;;3سمػموت، 

(27) Peters (F. E), The Hajj: The Muslim Pilgrimage to Mecca and the 

Holy Places, Princeton University, 1994, p 83. 
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ىمام سمرطمؾة  ،اًمة إيطازمأكف رطمَّ  ؾؿ قمـفوما قمُ  ،(:4)ىمؾقؾة وكادرة اعمعؾقمات قمـفوم

 ،اًمنمق ذم اًمؼرن اًمسادس قمنم، وسماًمرهمؿ مـ إيطاًمقة ومارشمقام ورسما إمممـ أ

شمف دقسمؾ سماًمتجاهؾ طمتك مـ سمـل ضمؾكف ىمُ ومن ،كف ذم رطمؾتف مـ ومائدةدوَّ  وقمظؿ ما

 Gaspare Fantuzzi (4;)خ اإليطازم وماكتقزير اعممرِّ . وىمد سمرَّ اإليطاًمقلم

هذا اًمتجاهؾ سماكؼطاع اًمصؾة سملم ومارشمقام ووـمـف إم إيطاًمقا، وارشمباـمف سمؿؾؽ 

 اًمنمق، ومـ هـا اقمتؼد قمدد إمماًمؼمشمغال اًمذي ىمام سمتؿقيؾ رطمؾتف اًمطقيؾة 

سملكف أؾمباين مـ أصقل ، وهـاك مـ ىمال مـ اًمباطمثلم أن ومارشمقام سمرشمغازم

 ،ًمد ذم سمقًمقكقا سمنيطاًمقاأكف وُ  أمجع قمؾقف اًمباطمثقن طمقل وماشمقاموما  إيطاًمقة.

مـ  اكجب قمددً شماريخ همػم معؾقم شمزوج ومارشمقام وأ ، وذمـمبقًباويمان واًمده 

صمؿ رطمؾ مـ سمقًمقكقا إمم  أوٓده، ًمؽـ ٓ كعؾؿ سمؿـ شمزوج وٓ مـ ،وٓدإ

 George Persy Badger سمادضمر سمػمد ويرى مـفا ًمؾؼمشمغال.و اًمبـدىمقة

وشمؼمير ذًمؽ دىمة وصػف ٕدوات احلرب اًمتل ىماسمؾفا ذم  ،اأكف يمان قمسؽري   (52)

وىمد ظمرج ومارشمقام ذم رطمؾتف سمتؿقيؾ مـ مؾؽ اًمؼمشمغال، ومـ صمؿ  .(53)رطمؾتف 

                                                           

(28) The Travels of Ludovico di Varthema, trans. by J. W. Jones, London, 

1863, intro, p. XVII. 

 م قمـف اكظر: 3758و 3687ضمسبػمو وماكتقزي ممرخ إيطازم قماش سملم قماَمل  (;4)

Warren (Jeremy), Gaspare Fantuzzi: A Patron of Sculpture in 

Renaissance Bologna, The Burlington Magazine, Vol. 149, No. 1257, 

Sculpture (Dec., 2007), pp. 831-835 

م قمؿؾ :::3م و 3:37سمػمد سمادضمر: هق مبنمِّ ومستنمق إكجؾقزي، قماش سملم قماَمل  (52)

م وعمدة 3:64مـدوسما ًمؾؽـقسة اإلكجؾقزية ذم اًمعراق مـ ىِمبؾ رئقس أؾماىمػة يماكؽمسمري 

ؾ سملم اًمبؾدان اًمعرسمقة واإلؾمَلمقة ٕهمراض مرشمبطة سماًمتبشػم  صمَلث ؾمـقات صمؿ شمـؼَّ

  :ؾمقة. قمـف اكظرواًمدسمؾقما

Roper (Geoffreg), George Persy Badger, in Bulletin (British Society 

for Middle Eastern Studies, Vol. 11, No. 2 (1984), pp. 140-155 

 .Peters, The Hajj, p.83 ، وأيًضا اكظر39-32رطمَلت ومارشمقام، مؼدمة اعمؽمضمؿ  (53)
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م كائب اعمؾؽ اًمؼمشمغازم ًمػارشمقام طملم وصؾ اهلـد مل يؽـ مـ اعمستغرب أن يؼدِّ 

طمقث ، (54)ًمؾجقش اًمؼمشمغازم هـاك فِ آمتقاز واًمػروؾمقة سمجاكب وؿِّ  سمراءةَ 

عمرصي صمؿ ج يقكس ااقب احلذم صم ظمػاها ـمقيًَل عمسقحقة اًمتل أا قماد إمم

صػقف اجلقش اًمؼمشمغازم ذم معريمة يماكاكقر  سماًمػعؾ ذمومارشمقام اًمعجؿل، وىماشمؾ 

Cananor  (55)ىمرب يماًمؽتا سماهلـدم 3728قمام. 

، مؽة ذم اًمتاريخ جؾقزي زاركأول إوومقام يتعؾؼ سمجقزيػ سمتس ومفق 

مـ سمَلد  اغريب سمدءً يصػ ـمريؼ احلج اعمأوريب اًمة سمجاكب يمقكف أول رطمَّ 

طمقث ىمام هبذه  ،ااًمة ؾمـ  سمؿرص، سمجاكب يمقكف أصغر اًمرطمَّ  ااعمغرب مرورً 

ذم اخلامسة  م(:389هـ );:32 همادر إكجؾؽما قمام ، طمقثاًمرطمؾة وهق صبل

ذم وىمت اؿمتد ومقف اًمرصاع سملم اعمسؾؿلم  ،اارً سمحَّ مـ قمؿره، وقمؿؾ  ةقمنم

ذم يد  اهذا اًمرصاع ًمقىمقع سمتس أؾمػمً  ورسمقلم ذم اًمبحر اعمتقؾمط، وىمد أدىوإ

وقماش ذم يمـػف واقمتـؼ اإلؾمَلم  ،ارىمقؼً قمبًدا ارة اجلزائريلم وماختذه أطمد اًمبحَّ 

مؽة، وسمعد  إمموذهب معف ذم رطمؾة طمج  -ده سمضغط مـ ؾمقِّ  -ذم اًمظاهر

اجلزائري وىمد سمؼل سمتس ذم ضمقار ؾمقده  .ه صؽ احلريةؾمقدُ  رطمؾة احلج مـحفُ 

سمتس سمَلده. وىمد مؽـت  إممن يػؽر ذم اهلرب واًمعقدة ىمبؾ أ امخسة قمنم قمامً 

 يمام أملَّ  ،مـ اإلعمام سماًمؽثػم واًمؽثػم قمـ اعمسؾؿلم وأطمقاهلؿ هذه اًمػؽمة اًمطقيؾة

سمؼل سمتس ذم اجلزائر طمتك سمجاكب ًمغتف اإلكجؾقزية سماًمؾغتلم اًمعرسمقة واًمؽميمقة. 

وسمعد ومؽمة رطمؾ مـ شمريمقا  ،إؾمتاكة مع سمعض اًمسػـ اإلكجؾقزية إممرطمؾ 

مـ  ؾ سملم قمددٍ ومـفا شمـؼَّ  ،ضمـقة إممؾماومر ، صمؿ ؾقزكجاًمتجار اإل أطمدسمؿعقكة 

مقـمـف  ممإ اوقماد أظمػمً  ،ب سمف ذم أعماكقا وهقًمـداطمقث رطمّ  أورسما،سمؾدان 

اًمعقدة  دم قمغم قمدمومـ ،إصكم إكجؾؽما اًمتل واضمفتف هبا اًمؽثػم مـ اًمعؼبات

                                                           

 .38مؽة اعمؽرمة ذم قمققن همػم اعمسؾؿلم، ص حمؿد اًمنياين، ومعراج مراز،  (54)

(33) Scott (W. H), University The Mediterranean Connection, Philippine 

Studies, Vol. 37, No. 2 (Second Quarter 1989),, p.135. 
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قمغم  ما قمثرسـت سمعد طمقاًمف حتن أ. همػم أواًمبؼاء قمغم ديـ اإلؾمَلم جلزائرإمم ا

"طمؼائؼ  :سمعـقان ايمتاسمً  ػوأًمَّ  ،وصمؼاومة وازداد قمؾاًم  ،ت أطمقاًمفواًمده، وماؾمتؼر

 .(56)قمـ اإلؾمَلم"

 :دواومع اًمرطمؾة

 ،مة واعمديـة اعمـقرةشمعددت اًمدواومع ًمدى إورسمقلم ًمَلهتامم سمؿؽة اعمؽر

بحث اًمعؾؿل، أو اًمدواومع: إهمراض اًمتبشػمية، أو اًمومـ أهؿ هذه 

ومـفؿ مـ ، (57)، أو اًمتجسس وإهمراض اًمسقاؾمقة وهق اًمغاًمباعمجازومة

 مؽة.ًمؾقصقل إمم  قمـف ؾماىمتف اًمظروف رهماًم 

ومارشمقام مـ سمَلده ًمؾؼقام هبذه اًمرطمؾة ظمَلل اًمػؽمة اعمؿتدة سملم ظمرج وىمد 

ؾمبب ظمروضمف ذم هذه  ، وذيمر(58)(م:372 - 3725)هـ 36; -:2;ل قمامَ 

كف عما يماكت يمؾ اًمبؾدان مطروىمة قمغم كحق يمبػم سماًمـسبة "أ :اًمرطمؾة وهق

 يرها أهؾ اًمبـدىمقة، ن أرى اًمبَلد اًمتل ملأ رت ذم أكف جيب قمكمَّ شعبـا، ومؼد ومؽّ ًم

                                                           

رطمؾة ضمقزيػ سمتس )احلاج يقؾمػ(، شمرمجة د. قمبد اًمرمحـ اًمشقخ، اهلقئة اعمرصية اًمعامة  (56)

 .33-9م، مؼدمة اعمؽمضمؿ، ص 7;;3اًمؼاهرة، ًمؾؽتاب، 

Pailin (A.D.), British views on religion and religions in the age of 

William and Mary, in Method & Theory in the Study of Religion, 

Vol. 6, No. 4 (1994), p369-370; Michael (W.), One thousand roads 

to Mecca: ten centuries of travelers writing about the Muslim 

pilgrimage, new York, 1997, p 102-103. 

 .6حمؿد اًمنياين، ومعراج مراز، مؽة اعمؽرمة ذم قمققن همػم اعمسؾؿلم، ص  (57)

  ;رطمَلت ومارشمقام، ص  (58)

The Travels of Ludovico di Varthema, trans by J. W. Jones, London, 

1863, p. 6  
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هذا ما ذيمره ًمؽـ مل يرصح أن رطمؾتف يماكت . (59)"اأو مل يؽمددوا قمؾقفا يمثػمً 

 ، ويرىهتاارويمشػ صمرواهتا وقمقسمغرض اًمتجسس قمغم سمَلد اعمسؾؿلم 

اعمؼاسمؾ  أن رطمؾة ومارشمقاماًمعرسمقة  قمبد اًمرمحـ اًمشقخ مؽمضمؿ اًمرطمؾة إمماًمديمتقر 

أن مفؿة ومارشمقام يماكت أصعب سمؽثػم  يرىضماما، يمام  اًمؼمي ًمرطمؾة وماؾمؽق دي

ة أن دي ضماما يماكت مفؿتف ومصدر هذه اًمصعقسم ،مـ مفؿة دي ضماما

ا أمَّ  قمغم ىمطاع يمبػم مـف، اعمسؾؿقن اًمقصقل إمم هلـد قمـ ـمريؼ سمحر ٓ يسقطر

وـمرق  ،ووصػ ـمبقعتفا ،مفؿة ومارشمقام ومؽاكت اظمؽماق أرض اعمسؾؿلم

ـا ق اًمدوماع وأقمداد اجلققش، ومـ هوـمر ،ومصادر اًمثروة ،اعمقاصَلت هبا

ذم صقرة احلج يقكس وومارس ظفر ذم احلجاز وم >ومؼد أمعـ ومرشمقام ذم اًمتخػل

م كػسف سملكف احلج يقكس وذم اهلـد ىمدَّ  ،أو يقكس اعمؿؾقك اعمرصياعمرصي 

  .(:5)اًمعجؿل

ويمان هلا  ،إوريبذم اًمتاريخ  اومذ   اكجاح حماوًمة ومارشمقام طمدصمً  وىمد ضماء 

وظمػم دًمقؾ قمغم مؽاكتفا  ،رف سمعرص اًمـفضة إورسمقةشمؼديرها ذم ومؽمة ما قمُ 

  .(;5)وشملصمػمها يمثرة قمدد اًمطبعات واًمؽممجات اًمتل طمظقت هبا هذه اًمرطمؾة

إومم مـ كققمفا سماًمـسبة  ومارشمقام ًمؾقصقل عمؽة واعمديـة ومل شمؽـ حماوًمة
                                                           

 .45رطمَلت ومارشمقام، ص  (59)

 .33، 32رطمَلت ومارشمقام، ص  (:5)

 طمقل مؽاكة رطمؾة ومارشمقام وـمبعات اكظر: (;5)

 The Travels of Ludovico di Varthema, intro pp.II-XVI ; 

Beckingham (C.F.), SOME EARLY EUROPEAN TRAVELLERS 

IN ARABIA, in Ninth SEMINAR FOR ARABIAN STUDIES held 

at The School of Oriental & African Studies and the Institute of 

Archaeology, London on 7th-9th July, 1975 (1976), p 3; King (R.), 

The Pilgrimage to Mecca: Some Geographical and Historical 

Aspects, Erdkunde, Bd. 26, H. 1 (Mar., 1972), p65. 
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ومـ أؿمفرها مغامرة  ،لم، سمؾ هـاك يمثػم مـ اعمحاوٓت اًمػاؿمؾةًمألورسمق

 (62)أو أركاط Renquld de Chqttillionإمػم اًمصؾقبل ريـق دي ؿماشمققن 

طملم ادمف  (م33:4) هـ799قمام يمام أـمؾؼت قمؾقف اعمصادر اًمعرسمقة، وذًمؽ 

صغم اهلل قمؾقف -ًمؾؼقام سمحؿؾة قمسؽرية ًمغزو اعمديـة اعمـقرة وكؼؾ ضمسد اًمـبل 

ن احلج ا أمعتؼدً  ،مـ مؽة إمم أورسماسؾؿلم إمم أورسما ًمقتحقل طمج اعم -وؾمؾؿ

 -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ- طمقث دومـ اًمـبلإمم اعمديـة اعمـقرة اإلؾمَلمل يتقضمف 

ورسمقلم قمـ إمايمـ اعمؼدؾمة اإلؾمَلمقة سماًمرهمؿ  قمـ ىمصقر ومؽرة إوهذا يعؼمِّ 

 ،شمؼـ اًمعرسمقةومـفؿ مـ أ ،ىمبؾ هذا احلدث مـ سمؼائفؿ ذم اًمشام صمامكقة قمؼقد

ومؾؿ  مـ أمرٍ ، ومفام يؽـ (63)ومـ سمقـفؿ ريـق كػسف ،وقمؾؿ اًمؽثػم قمـ اًمعرب

يقيب طمايمؿ صَلح اًمديـ إاًمسؾطان ركاط سماًمـجاح سمسبب يؼظة ؽؾؾ محؾة أشمُ 

 ل محؾة سمحرية مـ مرص قمؼم اًمبحرارؾمسمن اًمذي أمر ،مرص واًمشام آكذاك

                                                           

ومقام سمعد صار  م،3385 ،3375هق أمػم أكطايمقة ظمَلل اعمرطمؾة اًمقاىمعة سملم قماَمل  :أركاط (62)

م وىمد ىمتؾف صَلح 33:9 -3399ؾمقد إىمطاقمقة ذىمل إردن واخلؾقؾ ومقام سملم قماَمل 

ئف قمغم مؼدؾمات اعمسؾؿلم، قمـف اكظر.اًمديـ سمقده   سمعد كرص طمطلم ضمزاًء ًمتجرُّ

Ernoul, Chronique d’ Ernoul et Bernard le Tresorier ,ed.Mas Laterie 

,Paris1971, pp.69-70. 

حمؿقد رزق حمؿقد: اًمعَلىمات سملم أركاط أمػم طمصـ اًمؽرك وصَلح اًمديـ إيقيب طمتك 

همػم مـشقرة يمؾقة أداب ضمامعة قملم ؿمؿس قمام م، رؾماًمة ماضمستػم 33:9معريمة طمطلم 

 م،33:9 -3375م> أمػمة مصطػك يقؾمػ: أركاط طمايمؿ أكطايمقة واًمؽرك مـ 95;3

 م.6:;3رؾماًمة ماضمستػم همػم مـشقرة يمؾقة اًمؽمسمقة ًمؾبـات سمجدة قمام 

 طمقل إعمام سمعض اًمػركجة ذم اًمشام سماًمؾغة اًمعرسمقة اكظر: (63)

Attiya (H. M), Knowledge of Arabic in the Crusader States in the 

twelfth and thirteen centuries, in Journal of Medieval history, vol. 

25:3, 1999, pp. 203-213. 
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سمـػسف  وكجا، اًمؼائد اًمصؾقبل وومرَّ  ،إمحر أدريمت ىمقات أركاط وؾمحؼتفا

ذم مقؾمؿ احلج طمتك وؾمقؼ سمعضفؿ وكحر يقم اًمـحر  ،ضمـقده تؾ ضمؾُّ وىمُ 

 .(64)ٕي أوريب يػؽر ذم هذا اًمسؾقك مستؼبًَل  يؽقن ذًمؽ رادقًما

 Raimondo di دوق مقَلكق بؾدقماء سمقصقل مـدوسملم مـ ىمِ وهـاك ا 

Soncino وأضمروا مباطمثات  (م9;36) هـ24; وصؾقا إمم مؽة اعمؽرمة قمام

يمام أيمد  -م مـ اًمصعب ىمبقًمف ار اًمتقاسمؾ هـاك، همػم أن هذا اًمؽَلمع دمَّ 

ذم  ،د طمدوث ذًمؽطمقث ٓ يقضمد دًمقؾ صادق يميمِّ  -نقن إورسمققاًمدارؾم

 . (65)و مستحقَلً ن وصقل إضماكب ومقف إمم مؽة صعًبا أوىمت يما

ختطقط مسبؼ سمغرض قمغم إذا يمان ومارشمقام ىمد ضماء إمم مؽة سمـاء و

ا مع سمتس اًمذي ؾماىمف اًمؼدر ؾمقىمً  اومإمر يمان خمتؾػً  اًمتجسس يمام سمدا ًمـا،

ًمرطمؾتف  احمددً  امل حيدد ضمقزيػ سمتس شمارخيً وؼاع إرض. سمـمفر ًمؾقصقل ٕ

ن ذًمؽ يمان ظمَلل اًمشفقر إرسمعة إظمػمة أ Beckingham ويرضمح ،ًمؾحج

 ،م38:7اعمقاومؼة ًمؾػؽمة اعمؿتدة سملم أهمسطس وكقومؿؼم قمام  ،ه8;32مـ قمام 

 . (66)دهِ ويمان ذًمؽ ذم صحبة ؾمقِّ 

حرص سم امدومققمً  احلج سماظمتقاره، ًمؽـف ؿمارك ومقفإمم  سمتس ومل يذهب

طمتك اقمتـؼ اإلؾمَلم،  ا، ومؽام مارس قمؾقف وغقـمً -قمغم ذيمر سمتس- قمؾقف دهِ ؾمقِّ 

                                                           

طمقل حماوًمة أركاط اًمػاؿمؾة ًمغزو اعمديـة اعمـقرة اكظر: حمؿد ممكس قمقض، صَلح اًمديـ  (64)

 359-354م، ص :422قث، اًمؼاهرة، إيقيب سملم اًمتاريخ وإؾمطقرة، دار قملم ًمؾبح

Beckingham (C.F.), SOME EARLY EUROPEAN TRAVELLERS 

IN ARABIA, p.1-2 

(43) Beckingham (C.F.), Some Early Travels in Arabia, ,p 11. 

(44) Beckingham (C.F), The date of Pittis’s Pilgrimage to Mecca, in 

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, No. 

3/4 (Oct.1950), pp. 112-113 
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مـف أكف حيسـ إًمقف، ويمام  اذم رطمؾة احلج اقمتؼادً  -قمغم همػم اظمتقار-صحبف  ومؼد

ىمبؾ سمتس اإلؾمَلم ذم اًمظاهر، ومؾؿ يؽـ ًمف أن يرومض رطمؾة احلج وإٓ أيمد ومساد 

 ،دع ذم سمتسأن اًمسقد اجلزائري ىمد ظُم ويبدو ؿد قمؼباه، قمؼقدشمف وهق ما ٓ حُي 

تؼف سمعد قمقدشمف مـ رطمؾة قم، وقمؾقف ومؼد أيبدو أكف ىمد أشمؼـ اًمتظاهر سماإلؾمَلم اًمذي

اقمات رضمؾ إكجؾقزي ويرى اًمبعض أن "رطمؾتف متثؾ اكطب. (67)احلج سمػؽمة ىمصػمة

وقمدم اًمثؼة ذم إضماكب، ورسمام يؽقن ذًمؽ ًمسقء اعمعامؾة اًمتل  مكمء سماًمتحامؾ،

 .(68)ًمؼقفا مـ أؾمقاده اعمتعدديـ ذم أصمـاء قمبقديتف"

 اًمرطمؾة: ؾمػمظمط 

وهق  (69)م 3725إسمريؾ  :يمام طمدد ذم كحق مؽة سمدأت رطمؾة ومارشمقام 

ظمروج اسمـ  شمقىمقتيؼارب مـ  شمقىمقتهـ، وهق :2;ؿمقال  32اعمقاومؼ ًمققم 

طمقث ظمرج مـ دمشؼ ذم مستفؾ ؿمقال مـ اًمسـة(  كػسف )ذم اًمقىمتسمطقـمة 

م أي أن ىماومؾة احلج اًمشامل 3548أهمسطس  53اعمقاومؼ  (:6)هـ948مـ قمام

قمـ رطمؾة طمج اسمـ  يامشملظمرت سمؿؼدار قمنمة أومارشمقام ىمد  اًمتل ظمرج ومقفا

اًمػفري اًمذي  اومؼ مع كػس يقم ظمروج رطمؾة اسمـ رؿمقد، ًمؽـفا شمتقـمةسمطق

ديسؿؼم  ;هـ اعمقاومؼ 8:6ؿمقال  32همادر دمشؼ مع ىماومؾة احلج ذم 

  .(;6)م34:7

                                                           

 .32رطمؾة ضمقزيػ سمتس، اعمؼدمة ص  (67)

 .52حمؿد اًمنياين، ومعراج مراز، مؽة اعمؽرمة ذم قمققن همػم اعمسؾؿلم، ص  (68)

 .58رطمَلت ومارشمقام، ص  (69)

م(، رطمؾة اسمـ 3599/  هـ;;9اسمـ سمطقـمة )حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ حمؿد اًمؾقايت ت  (:6)

 .;9، ص 3هـ.، ج3544، اعمطبعة اخلػمية، اًمؼاهرة، 3ج ،سمطقـمة

م(: مؾء اًمعقبة سمطقل اًمغقبة 3543هـ / 943اًمسبتك )حمؿد سمـ قمؿر سمـ رؿمقد اًمػفري ت  (;6)

ذم اًمقضمفة اًمقضمقفة إمم مؽة وـمقبة، حتؼقؼ د. حمؿد احلبقب سمـ اخلقاضمة، دار اًمغرب 

 > 3م، ص ::;3 -هـ :362اإلؾمَلمل، سمػموت، 
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مؽة يمان إمم ػ يمتاب احلج أن ظمط ؾمػم ومارشمقام ذم رطمؾتف يؼرر ممًمِّ 

ـ وصؾ مؽة قمأوريب أول  كفإ، طمقث ة ًمغػمه مـ إورسمقلمسماًمـسب امتؿقزً 

اًمة ىمد اؾمتؿر ذم هذا اًمتػرد طمتك يمرره اًمرطمَّ ـمريؼ احلج اًمشامل اًمؼمي، و

، أما مـ ىمام سماًمرطمؾة همػممها ومؼد ؾمؾؽ ـمريؼ مرص اًمبحر (72)سمقريمفارت

 اشمقام مـ اًمبـدىمقة ذم إطمدى ؾمػـ اًمتجار متقضمفً رظمرج وما. (73)يـبع إمحر 

مـ  .(74)ؾمؽـدريةومـفا وصؾ اًمؼاهرة صمؿ قماد اإل ،كحق اإلؾمؽـدرية

ومـفا أظمذ يتـؼؾ  ،كحق سمػموت اإطمدى اًمسػـ مـطؾؼً اإلؾمؽـدرية كزل ومارشمقام 

دمشؼ، وومقفا أظمذ خيطط  صمؿ وصؾ ن اًمشامقة مثؾ ـمراسمؾس ومحاةسملم اعمد

ًمطريؼة اًمتخػل واًمتـؽر ذم صمقب طماج طمتك يتؿؽـ مـ آًمتحاق سمؼاومؾة احلج 

 . (75)اًمشامل اًمتل شمـطؾؼ مـ دمشؼ ىمبؾ احلج سمػؽمة يماومقة

طمقث  ،ذم سمَلده اوهماًمبً  (76)ويبدو أن ومارشمقام ىمد أشمؼـ اًمعرسمقة ىمبؾ ذًمؽ

اًمباسماوات ًمتعؾؿ اًمؾغة اًمعرسمقة طمسبام أوىص سمف  هـاك مقضمة قماًمقة تيماك

                                                           

م مـ أب ؾمقيني وأم إكجؾقزية، واًمتحؼ سمقريمفارد ذم اجلؿعقة اعمؾؽقة  1784 ُوًمد ؾمـة (72)

 .اعمعـقة سمآيمتشاومات اجلغراومقة ذم أومريؼقا

أومريؼقا إٓ أن اًمديـ وقمغم اًمرهمؿ مـ أن أهمؾب كشاـمات اجلؿعقة يماكت شمدرس جماهؾ 

م، ومؼرر 3967اإلؾمَلمل يمان مثػًما ًمؼميمفارت وظماصة مع فمفقر اًمدوًمة اًمسعقدية ؾمـة 

وأقمػك حلقتف ًمػماومؼ  .ضمامعة يمامؼمدج سمريمفارت شمرك اجلؿعقة ودراؾمة اًمؾغة اًمعرسمقة ذم

احلجاج إومارىمة إمم اًمنمق متـؽًرا سمشخصقة رضمؾ مسؾؿ أًمباين اؾمؿف احلاج إسمراهقؿ، 

ائؾ قمـزة ذم سمَلد اًمشام. رطمؾ إمم وشمعؿؼ أيمثر سماًمؾغة اًمعرسمقة واشمصؾ سمؼب طمؾب ووصؾ إمم

اًمذي يمان يتؼؾد وٓية مرص ًمؾتق، ومؽؾػ  سمؿحؿد قمكم سماؿما م واشمصؾ3:34مرص ؾمـة 

سمحرب آل ؾمعقد، وراومؼف سمريمفارت ًمغزو ضمزيرة اًمعرب، ومؽث سملم مؽة واعمديـة مـ ؾمـة 

دار اًمعؾؿ  ،، سمػموت:ظمػم اًمديـ اًمزريمكم، إقمَلم، جم. 3:38م إمم ؾمـة 3:36

 .486م، ص 4224ًمؾؿَليلم، 

(51) Peter, The hajj, p. 83. 

 .45رطمَلت ومارشمقام، ص  (74)

 .45رطمَلت ومارشمقام، ص  (75)

 .65-46رطمَلت ومارشمقام، ص ص  (76)

https://ar.wikipedia.org/wiki/1784
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
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سمغرض حتقيؾ  >ذم خماـمبة اعمسؾؿلم سماؾمتخدام اًمعؼؾ واحُلجةن واعمبنمِّ 

وذم مؼدمة مـ شمبـك  ،ووؾمقؾتفؿ ذم ذًمؽ شمعؾؿ اًمعرسمقة ،اعمسؾؿلم ًمؾؿسقحقة

سمعد أن ومشؾت اًمقؾمائؾ  ،(77)ؾمبايناًمراهب إ هذا اعمسعك رامقن ًمقل

هـ 2;8ػؼد قمؽا قمام سم اًمشاملاًمساطمؾ  ة ذم اًمسقطرة قمغماًمعسؽري

وسماىمل اجلققب اًمصغػمة سمعد ساع مرير اؾمتؿر ىمركلم مـ  (م3;34)

  .(78)اًمزمان

سمعد اؾمتؼرار ومارشمقام ذم دمشؼ ًمػؽمة متؽـ مـ مجع معؾقمات طمقل 

كىماومؾة احلج اًمشامل اًمتل شمـطؾؼ يمؾ قمام  ذم زي احلج  مـ دمشؼ، وهـاك ختػَّ

اعمؿؾقيمل ًمرطمؾة احلج طمتك أًمبسف  أمػم اًمريمبيقكس اعمرصي، وىمام سمرؿمقة 

وظمرج معفؿ مـ أطمد، طمتك ٓ يتعرف قمؾقف  اومـحف ضمقادً  ،زي اعمامًمقؽ

 إممومـفا  .(79)صمَلصمة أيام قمـفا مسػمة اًمتل شمبعد مـطؼة اعمزيريب إممدمشؼ 

 إممذم اًمصحراء طمتك وصؾقا  امـطؼة ؾمدوم واًمبحر اعمقت سمعدها هماصق

وهذا اًمطريؼ يتػؼ إمم طمد يمبػم مع  .(:7)اعمؽرمة مؽة  إمماعمديـة اعمـقرة ومـفا 

                                                           

> ومؽتقر اًمؽؽ، 687-686، ص 4ؾمعقد قمبد اًمػتاح قماؿمقر، احلريمة اًمصؾقبقة، ج (77)

، 64اًمعَلىمات اًمثؼاومقة سملم اعمسؾؿلم واًمػركج ذم اًمعصقر اًمقؾمطك، جمؾة اًمتػاهؿ، اًمعدد 

 .;54ص  م،4235هـ / 3656وزارة إوىماف اًمعامكقة، مسؼط، 

 .562-527قمـ ذًمؽ اكظر: حمؿد ومقزي رطمقؾ، هناية اًمصؾقبقلم ومتح قمؽا، ص  (78)

ا مـ ؾمقريا هل سمؾدة ذم أىمىص ضمـقب اعمزيريب: (79) وشمؼع  حماومظة درقما وهل شمعد ضمزًءا إداري 

مـ سملم اًمبؾدات  .إردكقة ؿمامل همرب مديـة درقما قمغم مؼرسمة مـ احلدود اًمسقرية

إمم اًمشامل  اًمشقخ مسؽلم و ـمػس و داقمؾ إمم اًمشامل، كقى و اًمشقخ ؾمعد اعمتامخة،

ة احلرة قمـفا اكظر: اعمزيريب، ويؽقبقديا اعمقؾمققم .إمم اجلـقب اًمنمىمل اًمقادودة اًمنمىمل و

  قمغم آكؽمكت:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2

%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A8  

 . 72-57رطمَلت ومارشمقام، ص ص  (:7)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A8
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 .(;7)اًمشامل ـمريؼ احلج 

اًمذي ؾمؾؽف اسمـ سمطقـمة  اؾمؾؽف ومارشمقام هق كػسف شمؼريبً واًمطريؼ اًمذي 

 ان اسمـ سمطقـمة يمان أدق وصػً ، همػم أم(3548ه)948قمام  ذم رطمؾتف ًمؾحج

مـ ومارشمقام، يمام يمان قمغم قمؾؿ سملهؿ اعمـازل اًمتل كزل هبا ظماصة  وأيمثر شمػصقًَل 

 .(82)ثؾ سمرصى وشمبقكما يرشمبط هبا سماًمسػمة اًمـبقية م

دمشؼ ًمقؾتحؼ  إممؾمبب رطمقؾ ومارشمقام هـاك ؾممال يطرح كػسف طمقل 

وؿـ ريمب احلج اعمرصي  اًمشامل، ومل يبؼ ذم اًمؼاهرة ًمقشاركسمريمب احلج 

وأوومر ذم اعممن واًمعتاد، يمام أكف يمان  اوأقمظؿ شملمقـً  وهق سماًمطبع أيمؼم طمجاًم 

هـاك اطمتامل أول وهق رهمبتف وسمَلد اًمشام؟  إممؾمقف يقومر قمؾقف قمـاء اًمسػر 

ورسمام كتخذ مـ اىمتضاب روايتف  ،أيمثر قمـ مدن سمَلد اًمشامذم شمقومػم معؾقمات 

عؾقمات قمـ سمػموت قمـ اًمؼاهرة واإلؾمؽـدرية ذم طملم أظمذ ذم سمسط اعم

ًمبحر أوماض ذم قمـ ؾماطمؾ ا اويمؾام شمقهمؾ سمعقدً  ودمشؼ سمشؽؾ أوؾمع،

قمام يعؾؿف  اتؾػ يمثػمً أن ما ؿماهده ذم اًمؼاهرة ٓ خياًمقصػ، وذيمر هق كػسف 

، وماإلؾمؽـدرية قمغم ؾمبقؾ إٓ ذم ىمؾقؾ مـ اًمتػاصقؾمرص  ممىمبؾ وصقًمف إ

                                                           

يؿر ـمريؼ احلج اًمشامل اًمؼمي سمثَلث دول ذم اًمقىمت احلازم هل  ـمريؼ احلج اًمشامل: (;7)

ؾمقرية وإردن واًمسعقدية. ذم اًمؼسؿ اًمسقري شمسػم اًمؼاومؾة مـ دمشؼ ًمؾؽسقة ومـفا إزم 

وظمان  طمقران وسمرصي واعمزيريب ودرقما. ذم اًمؼسؿ إردين شمسػم اًمؼقاومؾ ظمان اعمػرق

واحلسا وقمـقزة ومعان وسمطـ اًمغقل  اًمزسمقب صمؿ اًمؼطراكة صمؿ إمم ظمان اًمزسمقب واًمبؾؼاء

واعمدورة، وهبا يـتفك اًمؼسؿ إردين. أما قمـ اًمؼسؿ اًمسعقدي ومقبدأ مـ طماًمة قمامر صمؿ ذات 

احلاج وسمعدها شمبقك صمؿ إظمرض وإىمراع واحلجر ووادي اًمؼرى ومـفا ًمؾؿديـة اعمـقرة. 

اإلؾمَلمقة قمغم طمقاة سمـت قمبد اهلل اًمؽَليب، اًمـؼقش  :طمقل شمػاصقؾ هذا اًمطريؼ راضمع

ـمريؼ احلج اًمشامل سمشامل همرب اعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقدية، مؽتبة اعمؾؽ ومفد اًمقـمـقة، 

 .52-39م، ص ص ;422هـ /3652اًمرياض، 

، طمسلم ممكس، اسمـ سمطقـمة ورطمَلشمف حتؼقؼ دراؾمة ;9، ص 3رطمؾة اسمـ سمطقـمة، ج (82)

 83-78حتؾقؾ، دار اعمعارف، اًمؼاهرة، ب. ت، 
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اعمثال ذيمر قمـفا قمدة أؾمطر ظمتؿفا سمعبارة :"هقمان ما همادرت اإلؾمؽـدرية 

قمـ صمراء  ا، وقمـ اًمؼاهرة يؼقل :"مل أذيمر ؿمقئً (83)ومفل معروومة ًمؾجؿقع"

اًمؼاهرة ومجاهلا، وقمـ يمؼمياء اعمامًمقؽ، ومؽؾ أوًمئؽ معروومة ٕهؾ 

وسمجاكب ذًمؽ مل يؽـ مـ احلؽؿة آكضامم ًمؼاومؾة احلج اعمرصي،  .(84)سمؾدي"

ظماصة أن هذه اًمػؽمة يماكت ومؽمة ؿمؽ ذم إضماكب وأؿمباهفؿ ذم فمؾ شمصاقمد 

 اًمرصاع اعمؿؾقيمل اًمؼمشمغازم ذم اعمحقط اهلـدي قمؼب اًمدوران طمقل إومريؼقة،

مع زيادة اطمتامًمقة  واكتشار أظمبار قمـ شمطؾع اًمؼمشمغاًمقلم ًمغزو احلجاز،

كدؾماس اجلقاؾمقس إورسمقلم ذم اًمؼقاومؾ ًمؽشػ قمقرات سمَلد اعمسؾؿلم، ا

وسماًمطبع إضمراءات إمـ شمؽقن ذم درضمتفا اًمؼصقى ذم اًمعاصؿة، وهق ما 

يؼؾؾ مـ إمؽاكقة اكدؾماؾمف أو ختػقف ذم وؾمط احلجاج، أما ذم دمشؼ ومؽان 

مـ إمر أين يمام سمدا ًمـا سماؾمتخدام اعمال ذم وىمت يمثرت ؿمؽايات اعمامًمقؽ 

ن يسقؾ ًمعاب اعمامًمقؽ أمام صمؿ يمان مـ اًمسفؾ أومـ  ،شملظمر أقمطقاهتؿ

ك ويسؿِّ  ،ك ذم زي احلاجوهق ما ؾمفؾ مـ مفؿة ومارشمقام ًمقتخػَّ  ،إهمراءات اعمال

  .(85)كػسف يقكس اعمرصي

حلرملم اًمنميػلم مـ ىمبؾ اجلقاؾمقس إمم اويبدو أن حماوٓت اًمقصقل 

ام مؽة طمذرهؿ مـ هذا ومـ صمؿ أظمذ طمؽَّ  ،إورسمقلم ىمد صارت معؾقمة

طمايمؿ مؽة ـ وصاروا يعتـقن قمـاية ظماصة سمتػحص احلجاج طمتك متؽَّ  ،إمر

أؿمخاص م( مـ اًمؼبض قمغم صمَلصمة 3732)هـ 38;اًمنميػ سمريمات قمام 

ورسمقة ومقوعفؿ بؾ إطمدى اًمدول إوفمفر أهنؿ ضمقاؾمقس مـ ىمِ  ،اؿمتبف هبؿ

ذم إدسمقات  وىمد اكتنمت .(86)اًمؼاهرةًمسؾطان ذم ذم احلديد وأرؾمؾفؿ إمم ا

                                                           

 .45ص  رطمَلت ومارشمقام، (83)

 .46رطمَلت ومارشمقام، ص  (84)

 .57 رطمَلت ومارشمقام، ص (85)

 .367، ص 6اسمـ إياس، سمدائع اًمزهقر، ج (86)
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ومؽرة شمـؽر إورسمقلم ذم صمقب ماًمقؽ ودمار وطمتك ومؼفاء، وسمؿراضمعة اًمعرسمقة 

اًمرواية اًمشعبقة "ؾمػمة اًمظاهر سمقؼمس" يؿؽـ متاسمعة هذه اًمظاهرة قمغم كطاق 

 . (87)واؾمع

وىمد طمدد ومارشمقام مدى اًمرطمؾة اًمزمـل مـ اعمزيريب طمتك مؽة سملكف 

 ،مجؾ 57222وأن اًمؼاومؾة مـ ، اا وأرسمعلم هنارً يقمً ستغرق أرسمعلم ي

 ،(88)مـ سمقـفؿ امـ احلراس اعمامًمقؽ يمان هق ؿمخصق   82طماج و 62222و

 مـ آكطباقمات قمغم ومارشمقام، أمهفا:  ايمثػمً وىمد شمريمت هذه اًمرطمؾة 

ظ ومارشمقام سامة اًمؼائد شمـظقؿ وإدارة ىماومؾة احلج، طمقث حل طمسـ

ومفق أدرى سماًمطريؼ وـمريؼة شململم اًمؼاومؾة ويمقػقة  ،اعمؿؾقيمل حلرس اًمؼاومؾة

ومارشمقام وضمقد ًمغة إؿمارة  يمام حلظ ،مقاضمفة اًمصعاب إذا ما واضمفتفؿ

وأن مجقع مـ ذم اًمؼاومؾة ًمدهيؿ ىمدرة قمغم متققز هذه  ،يستخدمفا ىمائد اًمؼاومؾة

سماًمؼاومؾة  ـْ امتثال يمؾ مَ  اظ أيًض اإلؿمارات وشمـػقذها طمال صدورها. حل

معاوكة اًمؼادريـ قمغم اًمؼتال مـ  اوأظمػمً  ،كظام اًمؼاومؾة ٕوامره مـ طمقث

 .(89)احلجاج حلرس اًمؼاومؾة ذم طمآت اًمرضورة

اًمعشائر اًمبدوية همػم اعمـظؿة أن  ام يتعؾؼ سمؿخاـمر اًمطريؼ، ومؼد ذيمروومق

شماوات سمغرض احلصقل مـفا قمغم كقع مـ إ >مفامجة ىمقاومؾ احلجىمد أًمػت 

ومـ يؿر هبا جيب قمؾقف  ،أمَليمفؿ اخلاصة ؿ أن اعمـاـمؼ اًمتل يؼقؿقن ومقفاسمزقم

إذا يماكت ىمؾقؾة ظماصة إٓ شمعروت ىماومؾتف ًمؾـفب و، وأن يدومع مؼاسمؾ ذًمؽ

ظف ومارشمقام قمغم اجلامقمات اعمفامجة أكف سماًمرهمؿ مـ يمثرهتا ، وما حل(:8)اًمتلملم

                                                           

 م، متػرق.8;;3، اهلقئة اعمرصية اًمعامة ًمؾؽتاب، 3ؾمػمة اًمظاهر سمقؼمس، ج (87)

 .Peter, The hajj, p. 83 ، واكظر أيًضا:58رطمَلت ومارشمقام ص  (88)

 .62-58رطمَلت ومارشمقام، ص  (89)

(68) Petter, The Hajj, p. 159. 
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يماكت وحاياهؿ مـ اهلجقم قمغم وومؼػمة اًمتسؾقح وسماًمتازم  ،هنا همػم مـظؿةومن

ومػل معريمة كشبت سملم ىماومؾة  ،اضمد  اًمؼقاومؾ ظماصة ضمقدة اًمتسؾقح يماكت يمبػمة 

قمنمون أمام وقمنمون ظمؾػ وقمنمون حلامية  ا،مؾقيمً  82ومارشمقام اعمحؿقة ب

سمقـام ومؼد اًمبدو  ،اًمؼاومؾة مـ اجلاكبلم مل خين احلجاج أيمثر مـ رضمؾ وامرأة

يمام كشب ىمتال سملم طمرس اًمؼاومؾة  ،وهذا ٓ خيؾق مـ مباًمغة (;8)ىمتقؾ 3822

ب اًمؼائؿقن قمغم طمراؾمة اًمؼاومؾة قمغم وشمغؾَّ  ،واًمبدو سملم اعمديـة ومؽة اعمؽرمة

 . (92)اعمفامجلم سمسفقًمة

 اًمتل سماًمطريؼ اعمقاهما ذيمره طمقل مصادر  فمات ومارشمقامقحهؿ مؾمـ أو 

أو احلصقل قمغم  ،شمـققمت سملم احلػر ذم اًمؽمسمة اًمرمؾقة أو اًمطقـقة إذا صادومتفؿ

اعماء مـ أطمقاض اعمقاه اًمتل أىمقؿت سمغرض اًمصدىمة مـ اعمحسـلم ذم هذه 

ؿمدة ضمػاف هذه اًمبؼاع  (94)وىمد وصػ اسمـ سمطقـمة ،(93)اًمبؼاع اًمؼاطمؾة

كاهقؽ قمـ حماوٓت اًمؼبائؾ  سمؼقًمف :""داظمؾفا مػؼقد، وظمارضمفا مقًمقد"،

ًمؾتشاطمـ  اوهق ما يمان يػتح سماسمً  ،اًمؼريبة مـ أسمار واًمعققن اسمتزاز احلجاج

 .(95) تالتىمٓع احلجاج وصؾ ظمَلل رطمؾة ومارشمقام إمم ام

قمغم حتديد مسارات احلج  طمرص دومؼ ،أما قمـ مسار رطمؾة سمتس

أهنا أرسمعة ىمقاومؾ: ك سمؼاع اعمعؿقرة اعمعروومة ذم قمرصه وذيمر اعمختؾػة مـ ؿمتَّ 

ىماومؾة  اىماومؾة احلج اعمغريب، وىماومؾة احلج اعمرصي، وىماومؾة احلج اًمشامل، وأظمػمً 

ؾ مسارها احلج اهلـدي، وسماًمطبع ؾمار سمتس مع ىماومؾة احلج اعمغريب وومصَّ 

                                                           

 .62-;5رطمَلت ومارشمقام، ص  (;8)

 .72-;6رطمَلت ومارشمقام، ص ص  (92)

 ;5-59رطمَلت ومارشمقام، ص ص  (93)

> حمؿد سمـ طمسـ اًمنميػ، اعمختار مـ اًمرطمَلت 2:-;9رطمؾة اسمـ سمطقـمة، ص  (94)

 .443احلجازية إمم مؽة واعمديـة اًمـبقية، ص 

 .;5رطمَلت ومارشمقام، ص  (95)
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سمحذاء اًمساطمؾ اجلـقيب  ايماًمتازم: شمـطؾؼ مـ مرايمش ذم اعمغرب وشمسػم سمر  

درية ومـفا إمم اًمؼاهرة صمؿ اًمؼؾزم ًمؾبحر اعمتقؾمط طمتك شمصؾ إمم اإلؾمؽـ

مؽة.  إممومـفا  (96))اًمسقيس( ومـ هـاك يؿؽـ ريمقب اًمبحر طمتك ضمدة

مرص سمجعؾ اًمرطمؾة شمغقػم ـمػقػ ذم اعمسار مـ اعمغرب إمم ويؿؽـ أن حيدث 

> طمقث هنا أىمؾ قمـاء مـ اًمرطمؾة اًمؼمية وهق ما ضمرى مع سمتسسمحرية طمقث إ

مـ اًمؼراصـة  امرص مع ؿمدة احلذر ظمقومً  ؼؾفؿ إممـذم ؾمػقـة ًمت هدريمب مع ؾمقِّ 

قمَلم اًمػركسقة ذات ل رومع رسمان اًمسػقـة إا ذم اًمتخػِّ معاكً وإ ،إورسمقلم

اإلدارة ذم اجلزائر مل يؽـ مـ اعمؿؽـ هلؿ  مقفمػلأن سمتس أيمد وىمد . اًمصؾبان

مـ  رمقاوإٓ طمُ  اًمداي )ًمؼب طمايمؿ اجلزائر(اعمشاريمة ذم احلج دون إذن مـ 

 .(97)ؾمرشمب قمام يمام

 شمؽػلهنا طمقث إ ،ظف سمتس يمثرة اعممن اًمتل حتؿؾ مع ىماومؾة احلجوما حل

أووح أن يمؾ ؾمػقـة  اعمدة أرسمعة أؿمفر ًمزوم ـمريؼ اًمذهاب واًمعقدة. أيًض 

مـ ؾمػـ ىماومؾة احلج اًمبحري يماكت حتصؾ قمغم ما يؽػقفا مـ اعماء اًمصاًمح 

يؼقم يمؾ رايمب قمغم اًمسػقـة  ثقاًمسقيس قمـ ـمريؼ اًمنماء، طم ًمؾنمب مـ

يمام سمنماء يمؿقة مـ اعماء شمؽػقف سمشؽؾ ؿمخيص ٓ يسلل قمـف رسمان اًمسػقـة. 

ظ سمتس اوطراب اًمبحر قمـد اعمرور سمؿقوع قمبقر سمـك إهائقؾ ذم ظمؾقج حل

حر إمحر حمػقف باًمسقيس سماًمؼرب مـ اًمطقر. وأيمد سمتس أن اإلسمحار ذم اًم

ن أطمقث يمان مـ اعمؿؽـ  ،سماعمخاـمر ظماصة مع آىمؽماب مـ اًمساطمؾ

 ااًمتازم يماكت اًمسػـ شمسػم هنارً سمنطمدى اًمصخقر همػم اعمرئقة وسم ةشمصطدم اًمسػقـ

 . (98)اًمبحرظمشقة آصطدام سماًمصخقر ذم فمؾامت  شمؼػ ًمقًَل و

                                                           

 Wolf, One Thousandsذيمر سمتس أن ضمدة ه مقـاء مؽة وأن سمقـفام مسػمة أىمؾ مـ يقم  (96)

Roads to Mecca, p113. 

 .63-43رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص ص  (97)

 .Peter, The hajj, p.83 ، اكظر أيًضا:65-63رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص ص  (98)
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اًمبحر  ؿماـمئوما صادومف سمتس ذم رطمؾتف اًمبحرية أطمد اعمؼامات ىمرب 

مـ اعمعتؼدات اخلراومقة مرشمبطة  اوىمد أيمد أن هـاك يمثػمً  ،يعرف سمؿؼام اعمراسمطو

ؼام جيؿعقن آىمؽماب مـ اعم دطمقث يماكقا قمـ ،ارة هبذا اعمؼامقمـد اًمبحَّ 

يدومعقهنا ًمتصؾ صغػمة اج ويضعقهنا ذم ؾمػقـة طماًمصدىمات طمسب رهمبة يمؾ 

د يمَّ سمقـام أ ،ًمشقخ اعمراسمط ذم رضحيفيماكقا يعتؼدون أهنا شمصؾ إمم ا ، إذؼامإمم اعم

وما يصؾ  ،يمان اًمبحارة يستقًمقن قمؾقف حتت هذا اًمزقمؿسمتس أن معظؿ اعمال 

وأيمد سمتس أن ًمرضيح اعمراسمط طمرمة ومؿـ ًمرضيح يؽقن أىمؾ اًمؼؾقؾ. إمم ا

ـماًمبقه قمغم اىمتحام اًمرضيح  جيرؤدظمؾف ويمان مـ أصحاب اجلرائؿ ٓ 

وسمؿراضمعة يمتب احلجاج اعمسؾؿلم مل . (99)ًمؾؼبض قمؾقف مفام ًمبث سماًمداظمؾ

ل صدق سمتس، سمتس قمـ مؼام اعمراسمط، همػم أكـا ٓ كـػيقضمد ما يميد ما رواه 

ي ما ؿماهده وؾمؿعف ًمقس ون يؽذب ومقف سمؾ هق يرومفذا اعمقوع ٓ يستحؼ أ

سمخَلف طمديثف قمـ قمؼائد اعمسؾؿلم وحماوٓشمف اًمقائسة ًمؾتشؽقؽ ومقفا  ،أيمثر

 >إمم طمد يمبػم ذم اًمعرص اًمعثامين ايمام ؾمـرى، سمجاكب أن اًمتصقف يمان مـتنًم 

  .(:9)ك سمؼاع اًمسؾطـةومـ صمؿ يمثرت اعمؼامات ذم ؿمتَّ 

أما قمـ ضمدة اًمتل كزل ذم مقـائفا سمحؽؿ أهنا سمقاسمة مؽة ومؾؿ يطؾ ذم 

وهبا  ،رةوأهنا همػم مسقَّ  ،؟مؽة وايمتػك سمذيمر أهنا أىمرب اعمقاكئ إمم ،وصػفا

 .(;9)يستؼبؾ إدٓء احلجاج

تطاسمؼ مع شما سمتس شمؽاد ل ؾمؾؽفاًمطريؼ اًمتمـ اجلدير سماًمذيمر أن و

                                                           

 .65رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (99)

Wolf, one thousand roads, p. 112. 

قمـ اًمتصقف ذم اًمعرص اًمعثامين اكظر: شمقومقؼ اًمطقيؾ، اًمتصقف ذم مرص إسمان اًمعرص  (:9)

 م.68;3اًمعثامين، مطبعة أداب، اًمؼاهرة، 

 .66رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (;9)
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، همػم أن معؾقمات سمتس (2:)ـمريؼ رطمؾة اًمؼؾصادي ذم اًمؼرن اًمتاؾمع اهلجري

 ذم وصػ اًمطريؼ وكقادر ما صادومفؿ ذم اًمطريؼ. يماكت أيمثر شمػصقًَل 

 :اعمؽرمة مؽة

  :مؽة وصػ -

وأهنا مديـة رائعة اجلامل،  اًمباهر،ػ ومارشمقام مؽة سملهنا ذات اًمنمف صو

مثؾ مـازل إيطاًمقا، وؾمعر اعمـزل ومقفا يعادل  ومـازهلا ضمقدة ،ؿمـظَّ  سمـاؤها

ؾ ث. يمام مل يؽـ حيقط مؽة ؾمقر م(3:)صمَلصمة أو أرسمعة آٓف مـ اًمدويمات

ؾمقار طمقث حتقط سمؿؽة همػم أن اجلبال شمؼقم مؼام إ اإلؾمؽـدرية،اًمؼاهرة أو 

 يملهنام سمقاسمة وأن ذم ضمـقب مؽة ضمبؾلم متؼارسملم .(4:)مـ مجقع اجلفات

ن اًمذي ذيمر أ (6:)وصػ ومارشمقام مـ وصػ اسمـ سمطقـمةويؼؽمب  .(5:)عمؽة

                                                           

ظمرج اًمؼؾصادي مـ مقـاء اعمـايمب ذم ضمـقب إكدًمس ومـف إمم وهران صمؿ شمقكس وضمرسمة  (2:)

ا ومـفا ًمؾطقر صمؿ ريمبا اًمسػـ طمتك يـبع صمؿ وـمراسمؾس ومـفا ًمإلؾمؽـدرية صمؿ اًمؼاهرة  سمر 

رطمؾة  ،م(36:8هـ /3;:راسمغ اكظر: اًمؼؾصادي )أسمق احلسـ قمغم إكدًمز ت 

> ؾمامح 369 ،353-;34، ص :9;3 ،شمقكس، اًمؼؾصادى، حتؼقؼ حمؿد أسمق إضمػان

قمبد اعمـعؿ اًمسَلوي، ـمرق احلج اعمرصي رم اًمؼرن اًمعاذ اهلجري / اًمؼرن اًمسادس قمنم 

عمقَلدي، وؿـ سمحقث اًمـدوة اًمعاعمقة اًمثامـة ًمدراؾمات شماريخ اجلزيرة اًمعرسمقة )اًمؼرن ا

 .35ص م،4236هـ / 3657اًمعاذ اهلجري(، اًمرياض، 
آؾمؿ اًمذي أـمؾؼف اعممرظمقن اًمعثامكققن قمغم ومؾقركسا، وىمقؾ هق اًمـؼد اًمذهبل  اًمدويمة: (3:)

ومة ًمؽؾؿة دويم ،اعمرضوب ذم اًمبـدىمقة ىمدياًم  ويمان يزن سملم  ،اإليطاًمقة Ducat اشمقهوهل حمرَّ

اعمعجؿ اعمقؾمققمل ًمؾؿصطؾحات اًمعثامكقة  :ؾمفقؾ صاسمان :قمشــرة إمم اصمـل قمشــر ومركًؽا

 .337ص  م،4222اًمتارخيقة، مطبققمات مؽتبة اعمؾؽ ومفد اًمقـمـقة، اًمرياض، 

 .73رطمَلت ومارشمقام، ص  (4:)

Wolfe, One thousand Roads to Mecca, p.81. 

 .73ومارشمقام، ص رطمَلت  (5:)

Wolfe, One thousand Roads to Mecca, p.82 

 .7;رطمؾة اسمـ سمطقـمة، ص  (6:)
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هبا اجلبال مـ يمؾ اجلفات وإن زاد  مستطقؾة متصؾة اًمبـقان حتػُّ  مديـةٌ  مؽةَ 

يمام ؾمؿك مداظمؾ مؽة اًمثَلصمة مـ  ،قمؾقف سمذيمر اجلبال حمقطة سمؿؽة سملؾمامئفا

 .ـ اجلـقب سماب اًمسػؾوم ،ومـ اًمغرب سماب اًمزاهر ،اًمشامل سماب اعمعغمَّ 

ومؼد ومـ صمؿ  ،شمقام يـظر عمؽة مـ مـظقر اًمؽاصمقًمقؽل اعمتعصبويمان ومار

ب اًمرب قمغم هذه مـ همض ا ضمػاف اًمبؼاع اعمحقطة سمؿؽة سملن ذًمؽ كققمً ومنَّ 

يمام شمعاين اعمديـة مـ كؼص اعماء،  ،طمقث ٓ يـبت هبا زرع وٓ ؿمجر ،اًمبؼعة

 .(7:)اد أن احلصقل قمغم اعماء ومقفا مؽؾػ ضمد  وأيمَّ 

 ،همػم ذي زرع شمؼع ذم وادٍ ومؼد ذيمر أهنا  ،ؽةَ عم أما سماًمـسبة ًمقصػ سمتس

وإىمرب ًمؾدىمة أهنا شمؼع وؾمط شمَلل  ،ققمسم شمؼريبًاوشمبعد قمـ ؾماطمؾ اًمبحر 

ومباكقفا يمام ؾمبؼ أن  ،ؾمقارًمذا ومفل ٓ حتتاج ًمبقاسمات أو أ ة>صغػمة يمثػم

يمام مل يػت سمتس ومفل همػم مفقلة ٓؾمتؼبال اًمقاومديـ.  اذيمرت قمادية ضمد  

ومذيمر أن اًمتَلل حتقط سمؿؽة  ،اًمطبقهمراذم ًمؾؿـاـمؼ اعمحقطة سمؿؽةاًمقصػ 

صغػمة متؼارسمة، وىمد ارشمؼقت سمعض هذه اًمتَلل سماًمؼرب مـ  وًمعدة أمقال وهل

 اسمحقث يمان ذم إمؽاين رؤية مداها قمدة أمقال. وهذه اًمتَلل مجقعً  ،مؽة اعمؽرمة

، ًمؽـفا قام ىمشعد يملهنا أيموشمبدو قمغم اًمبُ  ،ًمؾسقاد مـ صخقر طمجرية متقؾ

 .(8:)كصػ مقؾل يبؾغ حمقط اًمقاطمد مـفا كحق مؽة، وسمعض هذه اًمتَل امجقعً 

                                                           

رهمؿ اؿمؽماك اسمـ سمطقـمة مع ومارشمقام ذم احلديث قمـ ضمػاف مؽة ومنن اسمـ سمطقـمة يمان ًمف  (7:)

رأي خمتؾػ قمـ إمر ىمال ومقف: "ومؽة ذومفا اهلل يمام أظمؼم اهلل ذم يمتاسمف اًمعزيز طمايمًقا قمـ 

 ،اخلؾقؾ سمقاٍد همػم ذي زرع، وًمؽـ ؾمبؼت هلا اًمدقمقة اعمباريمة ومؽؾ ـمرومة دمؾب إًمقفاكبقف 

وصمؿرات يمؾ رء دملء هلا، وًمؼد أيمؾت هبا اًمػقايمف، اًمعـب، واًمتلم، واخلقخ، واًمرـمب، 

  ما ٓ كظػم ًمف ذم اًمدكقا".

 .7;اكظر: رطمؾة اسمـ سمطقـمة، ص 

 .69رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (8:)

Foster W. (Editor), The Red Sea, p. 25. 
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 :مؽة اىمتصاد -

عد آىمتصادي اًمة إوريب قمغم اًمبُ يمان مـ إمهقة سمؿؽان أن يريمز اًمرطمَّ 

اًمبَلد سملن اًمثراء اًمذي شمتؿتع سمف  اا ضمازمً ورسمقلم اقمتؼادً ٓقمتؼاد إ اكظرً 

و 34اًمغزو اًمصؾقبل اًمػاؿمؾ ذم اًمؼركلم مام ؾمبب صؿقدها أ اإلؾمَلمقة

مـ ومارشمقام وسمتس قمغم شمتبع مصادر اًمثروة ذم  طمرص يمؾ   اومـ هـ ،(9:)35

 كاهقؽ قمـ اعماء ومصادره. ،مؽة واعمديـة

وأن ما حتتاضمف اعمديـة يليت مـ " :ث ومارشمقام قمـ اىمتصاد مؽة ىمائًَل حتدَّ 

، ويمذًمؽ مـ ومقـاء ضمدةأمايمـ سمعقدة مثؾ اًمؼاهرة مـ ظمَلل اًمبحر إمحر 

ومـ هـا ومؼد  ،مؽة مـ اهلـد وأصمققسمقا وومارسيمام شمصؾ اًمبضائع  ،سمَلد اًمقؿـ

يمثرت اًمبضائع ذم مؽة طمتك شمقاومد قمؾقفا قمدد يمبػم مـ أكاس مجعقا سملم 

مؽة ومـ ومارشمقام أكقاع اعمتاضمر اًمتل شمرد د وقمدَّ  .(::)"اًمرهمبة ذم احلج واًمتجارة

اًمتل شمرد مـ  سمجاكب يمؾ إكقاع ،د مـ اهلـدشمرر افبسمقـفا يمؿقات يمبػمة مـ اًم

يمؿقات يمبػمة مـ إىمؿشة اًمؼطـقة واحلريرية وقمؼم  اأصمققسمقا واًمبـغال، وأيًض 

مؽة "شمتؿ دمارة مرور يمبػمة ذم اعمجقهرات واًمبفارات سملكقاقمفا اعمختؾػة، 

ويـتنم اًمتجار داظمؾ ، (;:)واًمؼطـ سمؽؿقات يمبػمة واًمشؿع واعمقاد اًمعطرية"

شماضمر مـ اًمرضمال  7222أو  6222اعمسجد احلرام حتت قمؼقد اعمسجد 

 .(2;)سمدان إواًمـساء يبقعقن خمتؾػ أكقاع اًمعطقر ومساطمقؼ طمػظ 

ن اًمعشب ومقفا كادر ومقام إٓ أ ،واومر ماء مؽةومؼد ذيمر أن  ،أما قمـ سمتس
                                                           

 .334ؾمامح اًمسَلوي، اجلاًمقات إضمـبقة ذم مرص، ص  (9:)

 .75-74رطمَلت ومارشمقام، ص  (::)

Wolfe, One thousand Roads to Mecca, p. 82. 

 .75رطمَلت ومارشمقام ص،  (;:)

Wolfe, One thousand Roads to Mecca, p. 82. 

 .76رطمَلت ومارشمقام، ص  (2;)
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 ،يمإقمـابمقاوع ىمؾقؾة، وصمؿة أكقاع خمتؾػة مـ اًمػايمفة اًمطقبة  ظمَل

ؾب مـ وهمػمها ًمؽـ هذه اًمػايمفة دُم  ،واًمؼرع ،واخلقار ،واًمبطقخ ،واًمشامم

 واًمضلناًمذايمرة طمبش.  ليسؿك إذا مل ختـِّ  ،عد يقملم أو صمَلصمةمقوع قمغم سمُ 

  .(3;)ؾب إمم هـا طمقث يتؿ سمقعفجُي 

 :مؽة ؾمؽان -

 ـْ وايمتػك سمتحديد قمدد مَ  ،مل يطؾ ومارشمقام احلديث قمـ ؾمؽان مؽة 

 .(4;)أهة  8222 شمؼريًباؾمؽـفا 

سمائسقن، وكحقؾقن لهنؿ "سم أم اًمؼرىؾمؽان  ومؼد وصػ ،سمتس أما

 ،اًمطؼسطمرارة أما قمـ  .(5;)"وهؿ دايمـق اًمبنمة ،ويعؽمهيؿ اهلزال ،اضمد  

 اواًمـاس يـتؼؾقن ذم اًمشقارع مـ ضماكب إمم ضماكب سمحثً  ،ؿمديدةهنا ومذيمر أ

 اقمـ اًمظؾ. واًمسؽان ظماصة اًمرضمال يـامقن قمادة قمغم أؾمطح اعمـازل شمؾؿًس 

. وهؿ امام مـازهلؿ وسمعضفؿ يضعقن ديمايمً ًمـسامت اهلقاء أو ذم اًمشقارع أ

ووع ومراؿمفؿ ًمؾـقم، أما سماًمـسبة ًمبتس ومؼد يرؿمقن أرض اًمشارع سماعماء ىمبؾ 

ر سمؼطعة صمَّ ويتد ،ذم اهلقاء اًمطؾؼ دون أي همطاء ومقق ؾمطح اعمـزل يمان يـام

 ،وطملم يستقؼظ سماًمؾقؾ يبؾؾفا ،مـ اًمؽتان اعمبؾقل اًمتل دمػ سمعد ىمؾقؾ

 . (6;)ر هبا مـ ضمديدويتدصمَّ 

                                                           

 .:6رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (3;)

Foster W. (Editor), The Red Sea, p. 25 

 .73رطمَلت ومارشمقام، ص  (4;)

King (R.), The Pilgrimage to Mecca, p65. 

 .69رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (5;)

 .;6رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (6;)
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 :مؽة ظمارج مزارات -

مل يتحدث ومارشمقام قمـ اعمزارات اًمقاىمعة ظمارج مؽة، طمقث يمان ذم 

ًمقؿـ. أما سمتس ف إمم افا ًمقتقضمَّ ضماء مع اًمتلقمجؾة مـ أمره ًمؾػرار مـ اًمؼاومؾة 

ث قمـ قمدد مـ اعمزارات يسعك احلجاج ًمزيارهتا ظمارج مؽة ومـ ومؼد حتدَّ 

اًمتَلل يمفػ  يقضمد ومقق ىمؿة أطمداًمذي ذيمر قمـف أكف  (7;)سمقـفا همار طمراء

يمان  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ- ان حمؿدً يؼقًمقن إومعـاه اعمبارك  ،يسؿقكف طمراء

د واًمتلمؾ واًمصقم. وهؿ يعتؼدون أكف ذم هذا اًمؽفػ إًمقف ًمؾتعبُّ  اًمؾجقء معتادَ 

 اًمؽريؿ سمقاؾمطة ا مـ اًمؼرآنا يمبػمً ضمزءً  -ؾقف وؾمؾؿصغم اهلل قم-شمؾؼل اًمرؾمقل 

همػم  اقمادي   ااًمؽفػ ووضمدشمف يمفػً  وىمد دظمؾُت  -قمؾقف اًمسَلم-ضمؼميؾ 

حظ ومقام يمتب سمتس قمـ همار طمراء أن روايتف شمؽاد شمطاسمؼ ما وكؾ. (8;)مزيـ

"هؿ يعتؼدون" دًٓمة قمغم  :. همػم أكف مل يػتف أن يؼقل9;اًمسػمةشمقاشمر ذم يمتب 

 قمدم اقمتؼاده ويمذب ما أفمفر مـ اإلؾمَلم.

يمام زار سمتس صخرة مشؼقىمة شمقاشمر أن صدر اًمـبل ىمد ؿمؼ قمـده وهق 

ـصػ مقؾ سم شمؼريًباصغػم سمقد اعمَلئؽة وقمـ ذًمؽ يؼقل :"وظمارج مؽة اعمؽرمة 

وىمد صـعقا ًمف درضمات ًمؾقصقل ًمؼؿتف اًمتل يقضمد  ،يقضمد شمؾ ؿمديد اًمتحدر

 -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ- احمؿدً  يؼقًمقن إن ،قمؾقفا ىمبة حتت صخرة مشؼقىمة

قمـدما يمان ذم اًمراسمعة مـ قمؿره محؾف اعمؾؽ ضمؼميؾ ومػتح صدره وأظمرج مـف 

ومل  ،مضغة ؾمقداء متثؾ اًمػساد أو ظمطايا اًمبنم صمؿ أهمؾؼ صدره ومعاد يمام يمان

شمؿ هذا ذم مل، وىمد أصمـاء هذه اًمعؿؾقة سملي أ - قمؾقف وؾمؾؿ اهللصغم-يشعر حمؿد 

سمـػز إمم هذا اعمؽان  ىمامقا قمؾقفا ىمبة. وىمد ذهبُت مقوع هذه اًمصخرة اًمتل أ
                                                           

إمم مـك.  همار طمراء: هق يمفػ ذم ضمبؾ طمراء سمقـف وسملم مؽة صمَلصمة امقال قمغم يسار اًمذاهب (7;)

 .6، طماؿمقة 468، ص 3اكظر اسمـ هشام، ؾمػمة اسمـ هشام، ج

 .:6رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (8;)

 .427، ص 3اكظر ؾمػمة اسمـ هشام، ج (9;)
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 . (:;)وصحبـل يمؾ روماىمل وىمد صؾقت سمضع ريمعات يمام صؾقا" 

يمام زار سمتس أصمـاء شمقاضمده سمؿـك صخرة مشؼقىمة مـ وؾمطفا ويؼقًمقن 

ًٓ إن هذا اًمشؼ كاشمج  مـف رىمبة اسمـف  قمـ أصمر ؾمؽلم إسمراهقؿ اًمذي ؿمؼ احلجر سمد

هنا ًمرضسمة ىمقية ا قمـ رىمبة إؾمامقمقؾ إإؾمامقمقؾ سمػضؾ شمقضمقف اهلل ًمقده سمعقدً 

 .(;;)اطمؼ  

 :اعمسجد احلراموصػ 

 :اعمسجد -

أكف ذم وؾمط مؽة ، طمقث ذيمر ايمان وصػ ومارشمقام ًمؾؿسجد مؼتضبً 

 أكف همػم مبـك مـ احلجارة يقضمد معبد مجقؾ يشبف اًمؽؾقزيقم ذم روما إٓ

                                                           

 .;6رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (:;)

Wolf, One Thousand Road to Mecca, P. 115. 

واًمسػمة صماسمت ذم يمتب احلديث اًمنميػ  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-طمادث ؿمؼ صدر اًمـبل 

اًمـبقية وما ىمقؾ ذم ذًمؽ "طمدصمـا ؿمقبان سمـ ومروخ طمدصمـا محاد سمـ ؾمؾؿة طمدصمـا صماسمت اًمبـاين 

صغم اهلل قمؾقف -أشماه ضمؼميؾ  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-أن رؾمقل اهلل  قمـ أكس سمـ ماًمؽ

وهق يؾعب مع اًمغؾامن وملظمذه ومرصقمف ومشؼ قمـ ىمؾبف وماؾمتخرج اًمؼؾب وماؾمتخرج  -وؾمؾؿ

طمظ اًمشقطان مـؽ صمؿ همسؾف ذم ـمست مـ ذهب سمامء زمزم صمؿ ٕمف صمؿ مـف قمؾؼة ومؼال هذا 

أقماده ذم مؽاكف، وضماء اًمغؾامن يسعقن إمم أمف يعـل فمئره ومؼاًمقا إن حمؿدا ىمد ىمتؾ 

" اكظر .وماؾمتؼبؾقه وهق مـتؼع اًمؾقن ىمال أكس وىمد يمـت أرى أصمر ذًمؽ اعمخقط ذم صدره

وىمد ورد ظمؼم  >9:ص ،384هـ، طمديث 3648، دار ـمقبة، اًمرياض، 3صحقح مسؾؿ، ج

هـ / :43ذًمؽ قمـد اسمـ هشام اكظر: اسمـ هشام )قمبد اعمؾؽ سمـ هشام احلؿػمي ت 

، حتؼقؼ ووبط مصطػك اًمسؼا وإسمراهقؿ اإلسمقاري و قمبد 3م(، اًمسػمة اًمـبقية، ج55:

> يني قمبد اهلل 395م، ص 4234احلػقظ ؿمؾبل، اهلقئة اًمعامة ًمؼصقر اًمثؼاومة، اًمؼاهرة، 

م، 4232ظماشمؿ اًمـبقلم، دار اهلاكئ ًمؾطباقمة، اًمؼاهرة،  ،اًمػتاح ومتحلزيدان و قمبد 

 .;7-:7ص

 .83رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (;;)
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أو مائة سماب، ذوات  اوإكام مـ اًمطقب إمحر، وًمف شمسعقن سماسمً  ،اًمضخؿة

  .(322)أىمقاس

سمقاسمف شمبؾغ أطمقث ذيمر أن  ،أيمثر دىمة وأوؾمع رىمعة فأما سمتس ومؽان وصػ

 اهمػم يمبػم ٕن اًمظروف أطمقاكً  وهق قمدد (323)ااصمـلم وأرسمعلم سماسمً  شمؼريًبا

ىمريب اًمشبف مـ دار اعمؼاصة ذم ًمـدن،  وهق ،(324)شمضطرهؿ ًمغؾؼ سمعضفا

ًمؽـف أوؾمع مـف سمعنم مرات. ويمؾ أسمقاسمف مػتقطمة وشمػيض عمؿرات مغطاة 

سماحلىص ما قمدا سمعض اعمؿرات اًمتل رصػت سملطمجار قمريضة وهل اعمؿرات 

ومة طمقث اًمؽعبة اعمنمَّ  ،وإروىمة اعمحقطة سماًمصحـ ،ومةاعممدية ًمؾؽعبة اعمنمَّ 

وقمغم اجلدران اًمداظمؾقة  ،وهلا قمؼقد مؼـطرة مرصقومة سملطمجار قمريضة مجقؾة

                                                           

 .75رطمَلت ومارشمقام، ص  (322)

Wolfe, One thousand Roads to Mecca, p. 83. 

اكظر اسمـ سمطقـمة،  .سماسًما ومؼط ;3يباًمغ سمتس هـا ذم قمدد إسمقاب سمقـام ذيمر اسمـ سمطقـمة أهنا  (323)

 ، 322ص 

ويمَلم اسمـ سمطقـمة هق إصح طمقث إن اعمسجد احلرام ىمد شمؿ إقمادة سمـائف ذم اًمعفد 

م( وشمؿ اًمبـاء ذم 3796-3788هـ )4:;-96;اًمعثامين سملمر مـ اًمسؾطان ؾمؾقؿ اًمثاين 

هـ 6:;م(، وىمد شمؿ اًمبـاء قمام 6;37-3796هـ )3225-4:;قمفد اسمـف مراد ظمان 

سماسًما ومؼط. اكظر: ـمف قمبد اًمؼادر قمامرة، شماريخ قمامرة  ;3إسمقاب  م(، وسمؾغ قمدد3798)

 ،وأؾمامء أسمقاب اعمسجد احلرام طمتك هناية اًمعرص اًمعثامين، مريمز أسمحاث احلج، مؽة

  .97-96ب.ت.، ص 

يمان همؾؼ سمعض أسمقاب اعمسجد احلرام ؿمقًئا ملًمقوًما ظماصة ذم همػم مقؾمؿ احلج، ومل يؽـ  (324)

اًمة اعمسؾؿقن> ومػل ؾمـة سمتس وطمده هق مـ أدرك  هذا إمر ًمؽـ أدريمف سمعض اًمرطمَّ

م( ورد مرؾمقم مـ اًمؼاهرة يـص قمغم أن شمسد أسمقاب اعمسجد احلرام سمعد 3648هـ )52:

مقؾمؿ احلج ومقام قمدا أرسمعة أسمقاب مـفا سماب اًمسَلم، وسماب اًمعامرة، وسماب إسمراهقؿ، وسماب 

ذًمؽ ما أدى إمم صدور أمر  اًمصػا. وقمـدما شمرضر اًمـاس روضمع اًمسؾطان اعمؿؾقيمل ذم

سمػتح سماب اًمزيادة وسماب اًمـبل صمؿ ومتحت إسمقاب مجقعفا ذم مقؾمؿ احلج اًمتازم. ـمف 

 .4:قمبداًمؼادر قمامرة، شماريخ قمامرة وأؾمامء أسمقاب اعمسجد، ص 
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وىمد أقمدت هذه اًمغرف  ،ًمألروىمة شمقضمد همرف صغػمة شمدور مدار إروىمة

ة واًمتعبد، وهذه اًمصغػمة )اخلؾقات( ًمؾذيـ وهبقا طمقاهتؿ ًمؾؼراءة واًمدراؾم

  .(325)طمد يمبػم ـمائػة اًمدراويش اًمطائػة شمشبف إمم

ًمؽعبة يقضمد مؼام إسمراهقؿ قمنمة ظمطقة مـ ا تلاصمـ شمؼريًباعد سمُ  وقمغم

وحيقط هبذا اعمؼام ؿمبؽة  ،يمام يؼقًمقن سملمر اهلل ؾمبحاكف ،اًمؽعبة اًمذي سمـك

يمشقاهد اًمؼبقر ، وهق مشقد ك سمؽسقة مزريمشة مجقؾة، وهق مغطً ةطمديدي

 . (326)، وحيؿؾؼ اًمـاس ذم هذا اعمؼام سمحباعمحدصمة ذم سمَلدكا

 :اًمؽعبة -

يمؾ وؾع مـ أوَلقمف  سمعمر Towerسملهنا سمرج ومارشمقام اًمؽعبة  وصػ

ظمطقات. وىمد همطك هذا اعمبـك سماحلرير إؾمقد، وسمف سماب  مـ أرسمعة إمم ؾمت

مـ اًمػضة اخلاًمصة سمارشمػاع ىمامة اإلكسان قمـ ـمريؼف يؿؽـ دظمقل اًمؽعبة، 

سماًمبؾسؿ مـ إهداء اًمسؾطان.  إهنام مؾقئتانوقمغم ضماكبل اًمباب ضمرشمان يؼال 

  .(327)بػمةوقمـد يمؾ ريمـ مـ أريمان اًمؽعبة يقضمد طمؾؼة يم

أرسمع وقمنميـ  شمؼريًباشمبؾغ "  :أوماض سمتس ذم وصػ اًمؽعبة وىمال

وىمد شمؿ شمثبقت طمجر أؾمقد ذم أطمد أريمان سمقت اهلل وهق مطقق  ،ظمطقة مرسمعة

سمسقاج وميض، وذم يمؾ وىمت يتؼدم احلجاج كحق احلجر ويؼبؾقكف صمؿ يطقومقن 

حلجر سؿك اقن ريمعتلم، ويؼقًمقن إن هذا احلجر يمان يُ ؾمبعة أؿمقاط، ويصؾُّ 

                                                           

. وًمعؾ سمتس يؼصد هـا اعمجاوريـ اًمذيـ شمريمقا سمَلدهؿ 7رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (325)

 :اكظر ،ؿمار إًمقفؿ اسمـ سمطقـمة ذم رطمؾتف وشمرضمؿ ًمعدد مـفؿوذهبقا عمؽة ًمؾؿجاورة، وىمد أ

 .334-333، ص 3رطمؾة اسمـ سمطقـمة، ج

 .77-76رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (326)

 .76رطمَلت ومارشمقام، ص  (327)

Wolfe, One thousand Roads to Mecca, p. 83. 
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ك ؿِّ ؾقكف ومُس مـ ظمطايا اًمبنم اًمذيـ يؼبِّ  ؾمقدَّ إؾمعد ويعـك إسمقض وًمؽـف ا

 ،اأو هنارً  سماحلجر إؾمقد. وٓ خيؾق اعمطاف مـ اًمطائػلم طمقل اًمؽعبة ًمقًَل 

دىمة  مـ وسماًمرهمؿ .بؾة اعمسؾؿلم ذم صَلهتؿ ذم خمتؾػ سمؼاع إرضوأهنا ىمِ 

د ومؽرة ومردَّ  ؾمؿقمف ًمبـك ىمقمف،ف أسمك إٓ أن يبث كومنوصػ سمتس ًمبـاء اًمؽعبة 

 . (328)صمـ يعبده اعمسؾؿقنو ـ ؾمبؼف مـ إورسمقلم أن اًمؽعبةرؾمؿفا م ظماـمئة

إؾمقد وأوماض ذم  قة سمؽسقة مـ احلريرذيمر أن اًمؽعبة مؽسيمام 

أكف مل يتؿؽـ  ؾمَلم إٓـ شمعاًمقؿ اإلوأهنا مزيـة سمـصقص م ،وصػ اًمؽسقة

اًمؽعبة واعمقزاب اعمقضمقد ًمتػريغ ما ػتف احلديث قمـ ؾمطح ي. يمام مل مـ ىمراءهتا

ويمقػ يسعد زوار مؽة سمام يسؼط مـ اعمقزاب مـ ماء  ،يسؼط قمؾقفا مـ أمطار

 .(329)ار قمغم ؾمبقؾ اًمتؼمكوسمؾ هـاك مـ جيؿعف ويبقعف ًمؾز

ووصػ حمتقياهتا همػم  ،مرشملم (:32)ـ سمتس مـ دظمقل اًمؽعبةيمام متؽَّ 

ًمؽعبة يصاب سماًمعؿل اأن مـ حيؿؾؼ ذم ادقمائف  :د قمدة ظمراومات مثؾكف ردَّ أ

يريد  ف مؽروه،ومـ صمؿ محؾؼ ومل حيدث ًم ،"هذا يذيمره اعمسؾؿقن"وذيمر أن 

                                                           

 .69رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (328)

 .74رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (329)

اًمؽعبة ًمؾـاس عمشاهدهتا مـ اًمداظمؾ ذم أيام حمددة مـذ اجلاهؾقة يمان مسؿقطًما سمػتح  (:32)

"اقمؾؿ أن مـ قمادات سمـل ؿمقبة اظمتقاريا أن اًمؽعبة اعمنمومة يماكت :وقمـ ذًمؽ ىمال اًمصباغ

شمػتح ذم اجلاهؾقة يقم آصمـلم واخلؿقس، وذم صدر اإلؾمَلم يقم اجلؿعة وآصمـلم وذم 

 قمنم مـ رسمقع إول، وذم سمؽرة صماين قمنم مـ أوىمات أظمر مـ أيام اًمسـة، مـفا سمؽرة اًمثاين

رضمب وصماًمث قمنم ذي اًمؼعدة، وذم سمعض أيام اعمقؾمؿ ذم اًمثامن إول مـ ذي احلجة وذم 

ًمقاًمقفا. يمذا ذم درر اًمػرائد. أما ذم زماكـا ومتػتح ذم أوىمات مـ يمؾ ؾمـة ومتقطمات قمامة 

اًمصباغ )حمؿد سمـ أمحد جلؿقع اًمـاس ؾمت قمنمة مرة صمامن ًمؾرضمال وصمامن ًمؾـساء". اكظر: 

، حتصقؾ اعمرام ذم أظمبار اًمبقت احلرام واعمشاقمر اًمعظام ومؽة (هـ3543سمـ ؾمامل اعمؽل، ت 

واحلرم ووٓهتا اًمػخام، حتؼقؼ د. قمبد اعمؾؽ سمـ قمبد اهلل سمـ دهقش، مؽة اعمؽرمة، 

 .499ص  م،4226 -هـ 3646
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يمام روج عما يرشمؽبف اًمعامة مـ محاىمات  ،أن يثبت ومساد ما يعتؼده اعمسؾؿقن

مثؾ اًمتزاطمؿ ًمؾـقؾ مـ ماء همسقؾ اًمؽعبة أو احلصقل قمغم ىمطع مـ اعمؽاكس 

 .(;32)اًمتل شمؽـس هبا اًمؽعبة

مع وصػ اًمؽعبة  سمصػة قمامة ما ذيمره سمتس يتطاسمؼ إمم طمٍد يمبػمٍ و

ويمذًمؽ ذم أمر اًمسامح سمزيارة  ،ويمسقهتا وحمتقياهتا مـ اًمداظمؾ وسماهبا وزيـتف

 قمغم إمؽاكقة هذا إمر. (332)وىمد أيمد اسمـ سمطقـمة ،اًمؽعبة مـ اًمداظمؾ

شمػقق سمؿراطمؾ قمغم  ًمؾؽعبة أن وصػ سمتس وكخؾص مـ ذًمؽ إمم

ق ؾماىمفا ؾمقْ اه سمآومؽماءات واخلراومات اًمتل وصػ ومارشمقام همػم أكف طمش

 احلؼائؼ.

 :زمزم -

 اصمـتلقمغم سمعد قمنم ظمطقات أو كف إ :ىمالاهتؿ ومارشمقام سمقصػ زمزم و

يمـائسـا أو  يشبف إطمدى مصؾقات -اًمؽعبة يقضمد سمرج  قمنمة ظمطقة مـ

. ، وماؤها ماًمح ىمؾقًَل صمَلصمة أو أرسمعة داظمؾف سمئر راومعة أسمقاب ذا -يماشمدرائقاشمـا

. وقمـدما يـتفل صمامكقة ًمسحب اعمقاه ًمؾـاس ؼػ ؾمتة رضمال أويوقمـد هذه اًمبئر 

"سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ، اًمؾفؿ اهمػر ًمـا"، يؼقًمقن: اًمـاس مـ اًمطقاف 

ويؼقمقن سمسحب اعماء مـ زمزم ويصبقن صمَلصمة ضمرادل قمغم يمؾ ؿمخص، 

هنؿ هبذه اًمقؾمقؾة يتخؾصقن مـ ظمطاياهؿ اًمتل "ويؼقًمقن إومقستحؿ اجلؿقع. 

 .(333)شمبؼل هذا اعمقوع"

سمراهقؿ أما سمتس ومؼد طمدد مقىمع زمزم سملكف قمغم مساومة ىمصػمة مـ مؼام إ

                                                           

 .75-73رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (;32)

 .9;-8;رطمؾة اسمـ سمطقـمة، ص  (332)

 .77رطمَلت ومارشمقام، ص  (333)
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 امؼدس ويؼدروكف شمؼديرً  ماء زمزمأن  ويعتؼم اعمسؾؿقن اًمقد اًمقنى،دماه 

يماحلؾقب، أما سماًمـسبة زم  إكف طمؾق. وذم ؿمفر رمضان يػطرون سمف يؼقًمقن اومائؼً 

ما، وينمب  اأكف خيتؾػ قمـ أي ماء آظمر إٓ أكف يؿقؾ إمم اعمؾقطمة ؿمقئً  ومؾؿ أرَ 

ل مرة ًمقس ومؼط مؽة اعمؽرمة أواحلجاج سمؽؿقات هائؾة قمـد وصقهلؿ مـف 

وًمقخؾصقا أرواطمفؿ  ،كام ًمتـػض أضمسامفؿ يمؾ اخلطاياًمقطفروا أكػسفؿ، وإ

يمام حيرصقن قمغم اإلومطار قمؾقف ذم ؿمفر رمضان. مع احلرص مـ يمؾ أصمام. 

ا وهق أهنؿ ٓ يغسؾقن سمف ؾمقى اجلزء همريبً  اـف ذيمر أمرً ؽقمغم آهمتسال سمف ًم

 اد أن هذا اعماء يمثػمً وهذا سماًمطبع همػم صحقح. يمام أيمَّ  ،إقمغم مـ اجلسؿ ومؼط

 .(334)ما حيؿؾف احلجاج معفؿ ٕطمبائفؿ ذم سمَلدهؿ

 :احلرم محام -

 ،محامة 42222إمم  37222ذيمر ومارشمقام أكف وضمد ذم ـمريؼ مؽة مـ 

مـ ؾمَلًمة احلامم اًمذي حتدث ًمؾـبل  عمسؾؿلم يعتؼدون أن هذا احلاممأن ا وأيمد

احلامم يطػم  أن روح اًمؼدس، يمان مـاحلامم وأن هذا  -وؾمؾؿصغم اهلل قمؾقف -

وأن احلبقب شمباع ذم احلقاكقت  ،سمذًمؽ احلجاج ذم يمؾ أكحاء مؽة ويسعد

ن يعتدى قمؾقفا ظمشقة ظمراب مؽة، طمد أ، وٓ يستطقع أي أًمتؼدم ًمؾحامم

 .(335)مـ اًمرضر اسماًمرهمؿ مـ أن هذا احلامم يؾحؼ سماحلرم يمثػمً 

ذم مؽة آٓف مـ احلامم ن "إ :ا كظر سمتس ومؼالأيًض ت هذا احلامم يمام ًمػ
                                                           

 .:79،7رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (334)

زمزم وضماء ذم كص اًمػتقى " هق ماء آؾمتـجاء سمامء  -رمحف اهلل-أضماز اًمشقخ اسمـ سماز 

ـمفقر ـمقب يستحب اًمنمب مـف، وٓ طمرج ذم اًمقوقء مـف، وٓ طمرج ذم همسؾ اًمثقاب 

قمبد اًمعزيز سمـ سماز، جمؿقع ومتاوى  مـف، وٓ طمرج ذم آؾمتـجاء إذا دقمت احلاضمة إمم ذًمؽ"

 .49، مجع حمؿد سمـ ؾمعد اًمشقيعر، شمـسقؼ مقىمع سمـ سماز، ص 32ومؼآت متـققمة، ج

 .:7رطمَلت ومارشمقام، ص  (335)

Wolfe, One thousand Roads to Mecca, p. 86-87. 
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وسمعضف أًمقػ ًمدرضمة أكف يتـاول  ،إزرق ٓ جيرؤ أطمد قمغم صقده أو إيذائف

سمنـمعام يمثػم مـف ذم اعمـزل اًمذي  اىمطعة حلؿ مـ يدك. وىمد ىمؿت سمـػز يمثػمً 

طمقث يؼدم هلا احلجاج  ،احلرم هذه احلامئؿ شمليت أهاب يمبػمة إممو ،أىمقؿ سمف

ا مـ ومثؿة أكاس ومؼراء مـ أهؾ مؽة يلشمقن ًمؾحج طمامؾلم معفؿ كققمً  ،اماًمطع

ويتقؾمؾقن ًمؾحجاج ـماًمبلم  ،إواين مصـققمة مـ اًمسامر مؾقئة سماحلبقب

وىمد ؾمؿعت أن هذه  ،مـفؿ ذاء سمعض احلبقب إلـمعام محامات اًمـبل

يمام ًمق يماكت شمعؾؿ أهنا سمقت اهلل  (336)ومقق اًمؽعبة ااحلاممات ٓ شمطػم أسمدً 

ومؼد رأيت هذه احلامئؿ شمطػم ذم  ،أقمتؼد أن ذًمؽ ظمطل يمبػم ًمؽــلاحلرام، 

 .(337)"هماًمب إطمقان ومقق اًمؽعبة

  :(338)أدًمة احلجاج

أصمـاء شمقاضمد ومارشمقام ذم اعمديـة اصطحبفؿ قمدد مـ اعمرؿمديـ ظمَلل ومؽمة 

سمعد و. (339)ومل يسؿح هلؿ سماًمزيارة سمغػم مرؿمديـ ،شمقاضمدهؿ ذم احلرم اًمـبقي

جمؿققمة مـ إدٓء اًمؼاومؾة  ومؾة احلج اًمشامل مـ اعمديـة ؾمار معظمروج ىما

 ،اًمطريؼ ظمشقة اًمضقاع ذم اًمصحراء اًمؼاطمؾة سملم مؽة واعمديـة ًمػمؿمدوهؿ إمم

                                                           

"ومـ قمجائبفا )اًمؽعبة( أن محام مؽة قمغم :ىمال اسمـ سمطقـمة يمَلم مثؾ ذًمؽ طمقل احلامم (336)

يمثرشمف وؾمقاه مـ اًمطػم ٓ يـزل قمؾقفا وٓ يعؾقها ذم اًمطػمان ودمد احلامم يطػم قمغم أقمغم 

احلرم يمؾف ومنذا طماذى اًمؽعبة اًمنميػة قمرج قمـفا امم إطمدى اجلفات ومل يعؾقها ويؼال إكف 

ٓ يـزل قمؾقفا ـمائر إٓ إذا يمان سمف مرض ومنما أن يؿقت حلقـف أو يؼمأ مـ مروف" اكظر 

 .:;ة، ص رطمؾة اسمـ سمطقـم

 .69رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (337)

دًمقؾ احلجاج، هق ؿمخص يؼقم سمنرؿماد احلجاج ًمؾطريؼة اًمسؾقؿة ٕداء اعمـاؾمؽ ويعرف  (338)

ف، اكظر:  ذم مؽة سماعمطقِّ

Wolf, One Thousands Roads to Mecca, p113, note (*) 

 .65رطمَلت ومارشمقام، ص  (339)
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. همػم (:33)وىمد ذيمر أكف يمان معفؿ ظمرائط وسمقصَلت شمساقمدهؿ ذم قمؿؾفؿ

يمان هلؿ دور ذم  جمرد أدٓء ـمريؼ أمأن ومارشمقام مل يقوح هؾ همٓء إدٓء 

اًمقصقل يمام طمدث مع سمتس طملم  شمعريػ احلجاج سماعمشاقمر ذم مؽة سمعد

 مؽة سمعد ذًمؽ.وصؾ 

أما قمـ أدًمة احلجاج قمـد سمتس، ومػل ضمدة اؾمتؼبؾت ىماومؾة احلج 

طمجاج ومقومروا هلؿ قمغم  ب هبؿ مـ ذم اعمقـاء، وقمرومقا أهنؿطمقث رطمَّ  ،اعمغريب

وىمد ىمدمقا مـ مؽة سمغرض إرؿماد احلجاج  (;33)اًمػقر أدٓء أو اعمطقوملم

د سمتس أن معظؿ ًمؾطريؼ إمم مؽة وشمعريػفؿ سمشعائر احلج اًمصحقحة، وىمد أيمَّ 

احلجاج ضماهؾلم سماعمـاؾمؽ، ومـ صمؿ ومقضمقد إدٓء يمان مـ اًمرضورة 

وضمقد أدٓء مـ أهؾ مؽة يؼقمقن هبذا  ا. ويبدو أكف يمان ملًمقومً (342)سمؿؽان

، (343)فوىمد صادف ذًمؽ اًمسبتل ذم رطمؾة طمجِّ  ،إمر مؼاسمؾ أضمر عمـ أراد

"ومقاومقـا مؽة ذومفا اهلل وحاء يقم اًمسبت، طمامديـ اهلل شمعامم  :طمقث ىمال

قمغم شمسفقؾ اعمسػم، وشمقسػم اًمعسػم، ومتؾؼاكا أهؾ مؽة وأـمػاهلا متعؾؼلم 

قمغم ذًمؽ،  ب صبقاهنؿوهيدوهؿ اعمساًمؽ، ىمد درّ سماًمـاس ًمقعؾؿقهؿ اعمـاؾمؽ 

 ذيمار ما حيسـ هـاك". وطمػظقا مـ إدقمقة وإ

 :ؿمعائر احلج

اهتؿ يمؾ مـ ومارشمقام وسمتس سمقصػ ؿمعائر طمج اعمسؾؿلم يمام مارؾماه 

 :ظمَلل رطمؾتقفام يماًمتازم

                                                           

 .69رطمَل ومارشمقام، ص  (:33)

(119) Foster W. (Editor), The Read Sea, p. 22, note2. 

 .66رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (342)

Wolf, one thousand roads, p. 113, Foster W. (Editor), The Read Sea, p.22. 

 2:ص ،اًمسبتل، مؾء اًمعقبة، (343)
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 :(344)اإلطمرام ًمؾحج

سماعمسؾؿلم ؾمَلم إٓ سماًمتشبف مل يؽـ ًمػارشمقام وسمتس أن حيؽام إفمفار اإل

 داء ؿمعائر احلج وأوهلا اإلطمرام سماًمتطفر وًمبس همػم اعمخقط مـ اًمثقاب.ذم أ

بؾ دظمقل وىمد ذيمر ومارشمقام أن ىماومؾة احلج اًمشامل ىمد أطمرمت قمـد سمئر ىم

رة ذم ـمريؼفا طمقث مرت ىماومؾة احلج اًمشامل، سماعمديـة اعمـق ،عمديـة اعمـقرةا

 وىمام هبا مثؾ سماىمل احلجاج،قام طمرام يمام ؿماهدها ومارشمإزم مؽة، وـمريؼة اإل

كة مـ ىمطع مـ طمرام اعمؽقَّ اًمعادية ًمؾحاج وارشمداء مَلسمس اإل كزع اًمثقاب

. ويمان (345)اًمؽتان اًمـظقػ مع احلرص قمغم آهمتسال ىمبؾ ارشمداء اإلطمرام

ذم حتديد مقىمع إطمرام  اذم ؿمؽؾ اإلطمرام ًمؽـف مل يؽـ دىمقؼً  اومارشمقام صادىمً 

 -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-رة ىمؼم اًمرؾمقل ىماومؾة احلج اًمشامل سمجاكب أن زيا

ًمقس مـ ؿمعائر احلج، وقمؾقف ومؿـ اًمقاضمب أن إطمرام ىماومؾة احلج اًمشامل 

 مؽة مـ ضمفتفا، وهق ذومفؿ يؽقن قمـد مقؼات أهؾ اعمديـة، سمحؽؿ ىمدو

أطمرم مـفا  واًمتل ،(346)يمؿ مـ ضمفة اًمشامل672مؽة  اًمتل شمبعد قمـاحلؾقػة 

 .(347)ذم رطمؾتفيمام ذيمر اسمـ سمطقـمة 

                                                           

هق كقة اًمدظمقل ذم احلج أو اًمعؿرة وهق أول أريمان احلج، وجيب أن يؽقن مـ  اإلطمرام: (344)

اعمقؼات اعمحدد، ويستحب ًمف أن يؼؾؿ أفماومره ويؼص ؿمارسمف ويـتػ إسمطقف وحيؾؼ ؿمعر 

قماكتف، مع اًمتجرد مـ اًمثقاب اعمخقط وآهمتسال واًمتطقب، وارشمداء رداء وإزار يستحب 

م سمعد اًمػريضة، صمؿ يـقي هؾ هق حمرم ًمؾحج أم ومقفام اًمبقاض، ويستحب أن يؽقن اإلطمرا

صحقح اًمبخاري،  م(،92:هـ / 478اًمبخاري )حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ ت  ًمؾعؿرة. اكظر

اسمـ  .522ص ،م:;;3 -هـ ;363سمقت إومؽار اًمدوًمقة، اًمرياض،  ،3764طمديث 

، دار 5م(، اعمغـل، ج34:6هـ / 8:4ىمدامة )قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ أمحد اعمؼدد ت 

ؾمعقد سمـ قمغم  > وأيًضا،747-2;6ص  م>6;;3 -هـ 3637د اًمعريب، اًمؼاهرة، اًمغ

 .425-2;3م، ص ص ;422 -هـ 3653اًمؼحطاين، مـاؾمؽ احلج واًمعؿرة، اًمرياض، 

 .64رطمَلت ومارشمقام، ص  (345)

 .677، ص 3ؾمقد ؾماسمؼ، ومؼف اًمسـة، ج  >696، ص 5اعمغـل، ج ،اسمـ ىمدامة (346)

 .9;، ص 3رطمَلت اسمـ سمطقـمة، ج (347)
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 ة احلج اًمتل ضماء ومقفا إمم مؽة مـأما قمـ سمتس ومؼد أطمرمت ىماومؾ

 ومقام قمدا اًمـساء –طمقث يؼقل: "وصؾـا إمم راسمغ وًمبس يمؾ احلجاج  (348)راسمغ

مَلسمس اإلطمرام. ًمؼد ظمؾعقا مَلسمسفؿ اعمعتادة وًمبس يمؾ واطمد مـفؿ  -

اًمقؾمط  إطمدى اًمؼطعتلم شمؾػ طمقل اًمؼطـل إسمقض،ىمطعتلم مـ اًمؼامش 

قمؼاب، واًمؼطعة اًمثاكقة شمغطل اجلزء اًمعؾقي مـ وشمغطل اجلزء اًمسػكم مـ إ

همػم خمقط، وٓ يغطل اجلزء  اس احلاج ذم ىمدمف ظمػ  بؾس، ويا اًمرأاجلسد قمد

إمم مؽة.  ، وقمغم هذا اًمـحق يظؾقن طمتك يصؾقااًمعؾقي مـ اًمؼدم قمدا إصاسمع

، طمتك ًمق شمعرض (349)وشممصمر احلرارة ذم فمفقرهؿ وأذرقمفؿ ورؤوؾمفؿ

ن يضع ومقق رأؾمف همطاء، أو ومقق ن اًمنميعة ٓ شمسؿح ًمف سملًمؾتؾػ ومن طمدهؿأ

طمرامف سمعد ذسمح أوحقتف آظمر همػم اإلطمرام طمتك يتحؾؾ مـ إ اسمدكف ًمباؾًم 

طمرام اًمتل شمستغرق ؾمبعة أيام حيرم قمؾقفؿ وشمؼديؿفا ًمؾػؼراء، وـمقال ومؽمة اإل

هنؿ ًمؾدماء، سمؾ إ سمرهمقث، ومػل هذا ؾمػؽو ىمتؾ ىمؿؾة أو أىمص أفماومرهؿ 

 ،مقوع آظمر جلسد إمماذم كؼؾ سمرهمقث أو اًمؼؿؾة مـ مقوع ذم  اجيدون طمرضمً 

، ويضبطقن أًمسـتفؿ وٓ بس اإلطمرام ٓ يػسؼقن وٓ يػجرونوأصمـاء ًم

ؾؼقن ؿمعقرهؿ ذم هذه اًمػؽمة وهؿ ٓ حي ،يستخدمقن إٓ اًمتعبػمات اعمفذسمة

 .(:34)"أيًضا
                                                           

مقًَل ؿمامل همرب مؽة.  346راسمغ مقـاء صغػم ذم مـتصػ اًمطريؼ سملم يـبع وضمدة ويبعد  (348)

 ,Foster W. (Editor), The Read Sea and Adjacent Countries اكظر:

London, 1949, p. 21, note 2. 

"أصاسمـا احلر طمتك اكسؾخ اجلؾد قمـ اًمرأس :يتػؼ مع سمتس ذم ذًمؽ اًمقرصمقَلين ويؼقل (349)

واًمظفر، ومام ارقمقى أطمد سمذًمؽ، وٓ رضمع واكزضمر سمام هـاًمؽ ًمعؾ اهلل أن يـظر إًمقـا سمعلم 

اًمرمحة" اًمقرصمقَلين )احلسلم سمـ حمؿد(، كزهة إكظار ذم ومضؾ قمؾؿ اًمتاريخ وإظمبار، 

وؿـ يمتاب " اعمختار مـ اًمرطمَلت احلجازية" اظمتصار حمؿد سمـ طمسـ سمـ قمؼقؾ، دار 

 587م، ص 422 -هـ 3643إكدًمس، ضمدة، 

 .66رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (:34)

Wolf, one thousand roads, p. 112-113, Peter, the Hajj,p.117; Foster 

W. (Editor), The Read Sea, p. 21. 
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ومـفا  احلج اعمرصي اًمبحري، راسمغ هل مقؼاتومـ اجلدير سماًمذيمر أن 

هـ 73:قمام  (352)واًمؼؾصادي  م(،2;34هـ );:8قمام  (;34)أطمرم اًمعبدري

ذم وصػف ًمإلطمرام مـ طمقث اعمقؼات اعمؽاين  ويمان سمتس دىمقًؼام(. 3669)

ا طمرام ًمؾرضمال دون اًمـساء وأظمَلق احلج اًمتزامً بة صمقب اإلوؿمؽؾ وشمريمق

َـّ احْلَجَّ وَمَل َروَمَث َوٓ  سمؼقًمف شمعامم:" ـْ وَمَرَض ومِقِف احْلَجُّ َأؿْمُفٌر َمْعُؾقَماٌت وَمَؿ

إٓ أن ذم يمَلمف يمثػم مـ اعمباًمغة ومقام يتعؾؼ  (353)"وُمُسقَق َوٓ ضِمَداَل ذِم احْلَجِّ 

وىمد أضماز  ،سمآطمؽماز ذم قمدم ىمتؾ اًمؼؿؾ واًمؼماهمقث وهذا إمر ومقف اظمتَلف

محد سمـ ويمذًمؽ اإلمام أ ،(354)ىمتؾف -ام قمـفريض اهلل-قمباس سمـ قمبد اهلل 

طل أن اًمنميعة متـع أن يغسمتس زقمؿ  ا. أيًض (355)-ريض اهلل قمـف-طمـبؾ 

ومؼد أراد اهلل سماحلجاج  >همػم صحقح ايًض احلاج رأؾمف طمتك ًمق شمؾػ، وهذا أ

 (356)ك احلجاج طملم طمج اًمقرصمقَلككاًمقن ومل يرد هبؿ اًمعن، وىمد همطَّ 

وشمقرع قمـ ذًمؽ مجاقمة صمؿ همطقا ظمشقة اهلَلك، ًمؽـ  ،رؤوؾمفؿ مـ ؿمدة احلر

زهؿ ظمشقة اًمقىمقع ومقام اؽمطماًمـاس مـ ا روى ومرسمام يزيد قمامة ٓ كؽذسمف ومقام

سمعد أن ىمطعقا اًمطريؼ اًمطقيؾ مـ سمَلدهؿ إمم اًمبؼاع اعمؼدؾمة  ،يػسد إطمرامفؿ

 سمغقة احلج واًمعؿرة.

 :ـمقاف اًمؼدوم

يؼقل ومارشمقام إكف ذم اًمراسمع واًمعنميـ مـ مايق يبدأ اًمـاس ىمبؾ ـمؾقع 

                                                           

م(، رطمؾة اًمعبدري، حتؼقؼ 3522هـ/ 922اًمعبدري)أيب قمبد اهلل حمؿد سمـ قمكم ت  (;34)

 .;56م، ص 4227-هـ 3648 د.قمغم إسمراهقؿ يمردي، دار ؾمعد اًمديـ، دمشؼ،

 .352اًمؼؾصادي، رطمؾة اًمؼؾصادي، ص  (352)

 .9;3اًمؼرآن اًمؽريؿ، ؾمقرة اًمبؼرة، آية  (353)

 .687، ص 5ؾمقد ؾماسمؼ، ومؼف اًمسـة، ج (354)

 .;74، ص 5اسمـ ىمدامة، ج (355)

 .588كزهة أكظار، ص  (356)
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صمـاء اًمؽعبة ؾمبعة أؿمقاط وهؿ ذم هذه إاًمشؿس ذم اًمطقاف طمقل 

 . (357)ؾقهنان سملريماهنا ويؼبِّ يتؿسحق

طمقث ذيمر أكف قمـد وصقهلؿ  ،ودىمة اوضماء وصػ سمتس أيمثر ووقطمً 

وسمعد اًمقوقء دظمؾقا اعمسجد  ،إمم مؽة شمقوئقا قمـد طمقض ىمرب احلرم

احلرام مـ سماب اًمسَلم، وىمام اًمدًمقؾ أو اعمطقف سمؼراءة قمدد مـ إدقمقة 

وسمعدها سمدأوا ذم اًمطقاف طمقل اًمؽعبة ؾمبعة أؿمقاط،  ،دها احلجاج ظمؾػفردَّ 

 . (358)ريمعتلم صمؿ صؾقا 

 :(359)اًمسعل سملم اًمصػا واعمروة

ذه سمتس أومسح هل مل يتحدث ومارشمقام قمـ اًمسعل سملم اًمصػا واعمروة. ًمؽـ

وذيمر أكف سمعد ـمقاف اًمؼدوم ظمرج مع احلجاج ًمؾسعل سملم اًمصػا  اًمشعػمة

وىمد ؾمخر مـ هذه  ،وأهنؿ يماكقا هيروًمقن شمارة ويؿشقن شمارة ،واعمروة

 .(:35)ووصػ اعمسؾؿلم سماًمؽائـات اًمبائسةاًمشعػمة 

                                                           

 .77رطمَلت ومارشمقام، ص  (357)

 .67رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (358)

Wolf, One Thousand Road to mecca, p113. 

(.، :37-مـ ؿمعائر اهلل")اًمبؼرة  هق مـ أريمان احلج ًمؼقًمف شمعامم: "إن اًمصػا واعمروة (359)

"اؾمعقا ومنن اهلل يمتب قمؾقؽؿ اًمسعل" اكظر: ؾمعقد سمـ :-صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-وًمؼقل اًمـبل 

 .532قمغم اًمؼحطاين، مـاؾمؽ احلج واًمعؿرة، ص 

 .67رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (:35)

سملم اًمصػا واعمروة ذوط مـفا: أن يؽقن سمعد ـمقاف، وأن يؽقن ؾمبعة أؿمقاط شمبدأ ًمؾسعل 

-مـ اًمصػا وشمـتفل سماعمروة، ويؽقن اًمسعل ذم اًمطريؼ اعمؿتد سملم اجلبؾلم، يمام ومعؾ اًمـبل 

وجيقز اًمسعل رايمًبا أو ماؿمًقا، ويستحب اًمرمؾ أو اهلروًمة سملم  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

، 3ؿماهده سمتس ًمؽـف مل يػنه. اكظر اًمسقد ؾماسمؼ، ومؼف اًمسـة، ج اعمقؾلم إظمرضيـ، وهق ما

 .5;6-3;6ص 

Wolf, One Thousands Roads to Mecca, p. 114. 
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 :(;35)اًمقىمقف سمعرومات

ومل يؼؾ أيمثر مـ أكف سمعد  ،مل يطؾ ومارشمقام احلديث قمـ اًمقىمقف سمعرومات

اًمقادي قمـد اجلبؾ ويؿؽثقن هـاك  ب مـ ماء زمزم: "إهنؿ يتجفقن إمماًمنم

. سماًمطبع ضماكب ومارشمقام اًمصقاب وماًمقىمقف سمعرومة ٓ يزيد (362)يقملم وًمقؾة"

تاؾمع مـ ذي احلجة طمتك ومجر اًميقم  زوالقمـ اًمققم مـ ومجر أو 

ومؼدار ظمشقع ظمطقب هذا . يمام حتدث ومارشمقام قمـ ظمطبة قمرومة (363)اًمعاذ

قف قمؾ-ورسمطف سملم احلج وومداء إسمراهقؿ  ،ويمثرة سمؽائف أصمـاء اخلطبة ،اًمققم

د سملم إمقر قمغم كحق أيمَّ  اظمؾط يمثػمً  سمقًمده إؾمامقمقؾ، همػم أن ومارشمقام -اًمسَلم

قمدم ومفؿف عما يعتؼده اعمسؾؿقن ذم هذا اًمشلن مثؾ أكف ؿمبف قمؾامء اًمديـ 

وهذا سماًمطبع همػم صحقح طمقث ٓ  (364) ،قلماعمسؾؿلم سماًمؽفـة قمـد اعمسقح

يقضمد يمفـقت ذم اإلؾمَلم، وماًمصؾة مستؿرة سملم اًمعبد ورسمف وٓ طماضمة ًمف 

 .-قمؾقفام اًمسَلم-سمؿـ يصؾفا مـ اًمبنم. يمام ظمؾط سملم إؾمحؼ وإؾمامقمقؾ 

وذم اًمققم اًمثامـ سمعد  فوذيمر أك ،حتدث سمتس قمـ اًمقىمقف سمعرومةو

ضمبؾ  إممطمرام ويذهبقن مَلسمس اإليؾبسقن  -مـ مرور رمضان – اًمشفريـ

شمعرف ومقف قمغم طمقاء  -يمام يؼقًمقن-ن آدم ؿك هبذا آؾمؿ ٕقمرومات اًمذي ؾُم 

قمداد وخامة دمعؾف يستققمب إ مرة أظمرى. وضمبؾ قمرومات ًمقس وخاًم 

يمؾ قمام، وذم  ااهلائؾة مـ احلجاج اًمذيـ ٓ يؼؾقن يمام يؼال قمـ ؾمبعلم أًمػً 

                                                           

اًمقىمقف سمعرومة هق ريمـ احلج اًمثاين وسمدوكف ٓ يصح احلج. اكظر ؾمعقد سمـ قمغم  (;35)

 .529اًمؼحطاين، مـاؾمؽ احلج واًمعؿرة، ص 

 .77رطمَلت ومارشمقام، ص  (362)

، 3اكظر: ؾمقد ؾماسمؼ، ومؼف اًمسـة، ج ،احلـاسمؾة أكف مـ ومجر اًمتاؾمع طمتك ومجر اًمعاذ ويرى (363)

 .7;6ص 

 .79-78رطمَلت ومارشمقام، ص  (364)

Wolfe, One thousand Roads to Mecca, p. 85. 



 اًمطرق واعمـاؾمؽ )دراؾمة مؼاركة سملم رطمؾَتل ومارشمقام وسمقتس( –احلج إمم مؽة    447

 
اهلل هذا اًمعدد سمؿَلئؽة مـ قمـده  اًمققم اًمتاؾمع مـ ؿمفر ذي احلجة يعقض

. ويبدو د احلجاج أىمؾ مـ اًمعدد آكػ اًمذيمرن يمان قمد هقئة سمنم إيـزًمقن قمغم

رت ومقف اًمؽفاكة اعمسقحقة ومـ صمؿ أصمَّ  ،اأن سمتس مل يػفؿ ؿمعائر احلج ضمقدً 

ج، ًمؽـف صدق ذم أن ًمؼب اوماقمتؼد أن ظمطقب قمرومة يؿـح احلجاج ًمؼب طم

 . (365)ؿؾف سمػخر طمتك ماشمف""ًمؼب يظؾ اًمقاطمد مـفؿ حي احلاج

 :(366)كـَ اعمبقت سمؿِ 

ن "وسمعد ك، أما سمتس ومجاء ومقام دوَّ ـَ قمـ اعمبقت سمؿِ  امل يذيمر ومارشمقام ؿمقئً 

وسمعد مقؾلم أو صمَلصمة  ،ا سمؿغادرة قمرومةشمؾؼقفؿ ًمؼب احلاج يـػخ ذم اًمبقق إيذاكً 

ذم ـمريؼ اًمعقدة يبقتقن ًمقؾة ًمؽـ يمؾ واطمد مـفؿ جيؿع ىمبؾ اًمصَلة وىمبؾ 

وأرسمعلم طمصاة صغػمة اًمقاطمدة مـفا ذم طمجؿ  اوصقهلؿ عمسؽماطمفؿ هذا شمسعً 

ـك وهق اعمؽان اًمذي ذهب مِ  إمم. وذم اًمصباح اًمتازم يتحريمقن (367)اًمبـدىمة

ومػداه اهلل سمذسمح ؾمؿلم. وهـاك ؾمحؼ إًمقف إسمراهقؿ اخلؾقؾ ًمقضحل سماسمـف إ

 ُب ـك يـِص و صمَلصمة. وذم مِ وشمبعد مـك قمـ مؽة سمحقازم مقؾلم أ يضحقن

 .(368)فؿ ومثؿة ؾمفؾ واؾمع، ويؼضقن يقم إوحكاحلجاج ظمقامَ 

 :(369)اًمـحر

يستحب اًمـحر ًمؾحاج اعمػرد، وجيب قمغم اًمؼارن واعمتؿتع ومـ شمرك 

                                                           

 .;7-:7رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (365)

 اعمبقت سمِؿـك مـ واضمبات احلج ويؽقن ذم أيام اًمتنميؼ يقملم ًمؾؿتعجؾ وصمَلصمة (366)

 .535-534ًمؾؿتلظمر. اكظر: ؾمعقد سمـ قمغم اًمؼحطاين، كاؾمؽ احلج واًمعؿرة، ص 

 .82رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (367)

 .83رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (368)

اًمـحر مـ واضمبات احلج ويؽقن سمعد مجرة اًمعؼبة. اكظر ؾمعقد سمـ قمغم اًمؼحطاين، كاؾمؽ  (369)

 .799احلج واًمعؿرة، ص 
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ومـ ضمـك قمغم احلرم سمصقد  ـ واضمبات احلج، ومـ ارشمؽب حمظقًرا،واضمًبا م

وأيام  اًمققم اًمعاذ مـ ذي احلجةأو ىمطع ؿمجر، ووىمت اًمـحر يؽقن ذم 

يـحرون  ؿ. همػم أن ومارشمقام قمـد شمـاوًمف دماوز اًمصقاب وذيمر أهن(:36)اًمتنميؼ

إٓ ويـحر رأؾملم  وقمـ اًمـحر يؼقل: "ما مـ رضمؾ أو امرأة .(;36)قمـد قمرومة

يـحر ؾمتة، طمتك  أرسمعة وسمعضفؿأو صمَلصمة قمغم إىمؾ، سمؾ إن سمعضفؿ يـحر 

رأس مـ اًمغـؿ ذم اًمققم  52222أكف ىمد شمؿ ذسمح أيمثر مـ  اكك أقمتؼد صادىمً إ

إول، سمعد أن وًمقت وضمقهفا صقب اعمنمق. ويؼدم يمؾ كاطمر ما كحره إمم 

ع اًمػؼراء ًمؾحصقل قمغم اًمؾحؿ إًمقف" وسمعد اًمـحر يتداوم اا هلل وشمؼرسمً اًمػؼراء، طمب  

سمتس سماًمشعائر وطمؽؿتفا ضمعؾتف ٓ يػفؿ ؾمبب وًمعؾ ضمفؾ  .(372)فوؿمقائ

  ؽمك واضمب أو ارشمؽاب حمظقر يمام ىمدمـا.ًم اًمراضمع ،شمعدد اهلدي

 ممإ أما قمـ سمتس ومروى أكف ذم اًمصباح اًمتازم ًمعرومة يتحرك احلجاج

ؾمحؼ ومػداه ًمقف إسمراهقؿ اخلؾقؾ ًمقضحل سماسمـف إوهق اعمؽان اًمذي ذهب إ ،ـكمِ 

قمـ اًمـحر يرص  ومـ طمديث سمتس .(373)اهلل سمذسمح ؾمؿلم، وهـاك يضحقن

ومل دمد اًمسـقات اًمطقال  ،ؾمحؼ طمسبام يعتؼد اعمسقحققنقمغم أن اًمذسمقح هق إ

 .اأسمدً  د اعمسؾؿلم ذم شمصحقح ذًمؽ قمـدهاًمتل ىمضاها سمتس ذم سمَل

 :(374)رمل اجلامر

طمصاة أو  ، ؾمبعقنايرمك هب تك، وقمدد احلىص اًمهق مـ واضمبات احلج
                                                           

 .;72-:72، ص 3ؼ ومؼف اًمسـة، جؾمقد ؾماسم :عمزيد مـ اًمتػاصقؾ راضمع (:36)

 .77رطمَلت ومارشمقام، ص  (;36)

 .78ص  ،رطمَلت ومارشمقام (372)

 .82رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (373)

رمل اجلامر مـ واضمبات احلج مرشمًبا مجرة اًمعؼبة يقم اًمـحر ىمبؾ اًمزوال وسمعده، ورمل  (374)

مـاؾمؽ  اجلؿرات اًمثَلث أيام اًمتنميؼ سمعد زوال اًمشؿس. اكظر ؾمعقد سمـ قمغم اًمؼحطاين،

 .536احلج واًمعؿرة، ص 



 اًمطرق واعمـاؾمؽ )دراؾمة مؼاركة سملم رطمؾَتل ومارشمقام وسمقتس( –احلج إمم مؽة    449

 
ذيمر ومارشمقام أكف ظمارج مؽة يقضمد ضمدار ارشمػاقمف . وقمـفا (375)قنشمسع وأرسمع

ه إطمجار ىمذف هبا احلجاج وهذ ،رسمع ىمامات حتتف يمؿقة يمبػمة مـ احلىصأ

ًمؾشقطان سماحلىص  -قمؾقف اًمسَلم-ؽان إطمقاء ًمذيمرى ىمذف إسمراهقؿ هذا اعم

ٕمر اهلل شمعامم  ًٓ اامتث اقمة أمر أسمقفسمعدم إـم ؾمحاقإلطمقـام وؾمقس اًمشقطان 

ؾمحؼ وهذا همػم إ ن اًمذسمقح هقذيمر أىمد ومارشمقام  ، كَلطمظ أن(376)ظمشقة اًمذسمح

، وىمد رؾمخ ذًمؽ ذم اقمتؼادات اعمسقحقلم ومـ (377)صحقح سمؾ هق إؾمامقمقؾ

ؾمحؼ، وأن ذًمؽ يمان سمػؾسطلم إ د، سمسبب ذيمر اًمتقراة أن اًمذسمقحىمبؾفؿ اًمقفق

 .(378)وًمقس سمؿؽة، ومـ صمؿ مل يؽـ مـ اعمستغرب أن يردد ومارشمقام هذا إمر

اجلامر قمـد سمتس ومؼد روى أن يمؾ طماج يذهب ذم اًمققم إول أما رمل 

ويؼصدون هبذا رضمؿ  ،ـك ًمػممل ؾمبع مجرات قمغم اًمعؿقد إولمـ اعمبقت سمؿِ 

                                                           

شمقزع اجلامر يماًمتازم: مجرة اًمعؼبة يقم اًمـحر وقمددها ؾمبع طمصقات، وإطمدى وقمنمون  (375)

يقم احلادي قمنم مقزقمة قمغم اجلؿرات اًمثَلث يمؾ مـفا ؾمبًعا، وإطمدى وقمنمون يرمل هبا 

علم ذم اًمققم اًمثاين قمنم، وإطمدى وقمنمون ذم اًمققم اًمثاًمث قمنم، ومقؽقن قمدد احلىص ؾمب

طمصاة، وإذا اىمترص قمغم اًمرمل ذم إيام اًمثَلصمة ومل يرم ذم اًمققم اًمثاًمث قمنم ضماز ويؽقن 

-722، ص 3احلىص اًمذي يرمقف احلاج شمسًعا وأرسمعلم. اكظر ؾمقد ؾماسمؼ: ومؼف اًمسـة، ج

725. 

 .79رطمَلت ومارشمقام، ص  (376)

Wolfe, One thousand Roads to Mecca, p. 86. 

ىمضقة اًمذسمقح ىمائَلً "اًمذسمقح إؾمامقمقؾ، ٕكف يمان هق اعمؼقؿ  -رمحف اهلل-قماًمج اسمـ يمثػم  (377)

سمؿؽة وإؾمحاق ٓ كعؾؿ أكف ىمدمفا ذم طمال صغره، واهلل أقمؾؿ. وهذا هق اًمظاهر مـ اًمؼرآن 

-وسمنمكاه سمنؾمحاق كبقًا مـ اًمصاحللم( )اًمصاومات ) ٕكف ذيمر ىمصة اًمذسمقح صمؿ ىمال سمعده

ستـده أكف إؾمحاق إكام هق إهائقؾقات.... وىمد ىمال ( ومـ ضمعؾف طمآً ومؼد شمؽؾػ، وم334

مـ يمعب  -واهلل أقمؾؿ  -سملكف إؾمحاق ـمائػة يمثػمة مـ اًمسؾػ وهمػمهؿ، وإكام أظمذوه 

هـ / 996. اسمـ يمثػم)أيب اًمػداء إؾمامقمقؾ، ت إطمبار، أو مـ صحػ أهؾ اًمؽتاب "

 .386-385ص  م(: ىمصص إكبقاء، دار إكقار اعمحؿدية، اًمؼاهرة، د.ت،3594

 م.::;3، ط. اًمؼاهرة، 44اًمؽتاب اعمؼدس، ؾمػر اًمتؽقيـ، آية  (378)
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 "رضمؿ اًمشقطان وطمزسمفأ ، ٕهنؿ يؼقًمقن أصمـاء اًمرضمؿ "إيناًمشقطان وأومعاًمف

اًمثاين، وأظمر ذم اًمققم  وصمؿة قمؿقدان آظمر متؼارسمان يرمجقن أطمدمها ذم اًمققم

، ٕكـل ل :"ٓ سمد أن شمرضمؿ سمنقمة مـ ومضؾؽوىما فٌ ؽِ ، ىماسمؾـل طماج ومَ اًمثاًمث

 .(379)ىمد ومؼلت قمقـل اًمشقطان ًمتقي"

 :(:37)ـمقاف اإلوماوة

ذم  ؿمقئًاويمذا سمتس ًمؽـف ذيمر  ،مل يتحدث ومارشمقام قمـ ـمقاف اإلوماوة 

 اًمتل"وظمَلل إيام اًمثَلصمة  معـك ذًمؽ دون أن يدرك أكف مـ إريمان طملم ىمال:

ذم زيارة اًمؽعبة مرة واطمدة  اذا مل يؽـ واهـً ـك يػؽر اًمقاطمد مـفؿ إؼضقهنا ذم مِ ي

 .(;37)ـك" مِ ممقمغم إىمؾ... وسمعد اًمطقاف واًمصَلة يعقدون صماكقة إ

 :(382)ـمقاف اًمقداع

ك إمممل يطػ ومارشمقام ـمقاف اًمقداع سمؾ هرب  ذم صمقب  ضمدة وختػَّ

 ـ مـ اإلسمحار إممطمتك متؽَّ  اومؽث ذم مسجدها مدة أرسمعة قمنم يقمً  ،اًمػؼراء

. أما سمتس ومؼد روى أكف ذم اعمساء اًمساسمؼ عمغادرة مؽة اعمؽرمة ٓ (383)اًمقؿـ

                                                           

 .83رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (379)

ـمقاف اإلوماوة هق اًمريمـ اًمثاًمث ًمؾحج ويػضؾ أن يؽقن سمعد اًمرمل واًمـحر واحلؾؼ.  (:37)

 .529ؾمعقد سمـ قمغم اًمؼحطاين، كاؾمؽ احلج واًمعؿرة، ص 

 .84رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (;37)

 ـمقاف اًمقداع مـ واضمبات احلج ًمؼقل اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: "ٓ يـػرن أطمديمؿ طمتك - (382)

 .538يؽقن آظمر قمفده سماًمبقت"، اكظر ؾمعقد سمـ قمغم اًمؼحطاين، مـاؾمؽ احلج واًمعؿرة، ص 

 . 83رطمَلت ومارشمقام، ص  (383)

مجقؾة مل يسفب ومارشمقام يمثػًما ذم وصػ ضمدة وذيمر أهنا مديـة همػم مسقرة ًمؽـ مـازهلا 

مزدمحة سماًمسؽان واًمرواد مـ اعمسؾؿلم، إٓ أن اًمقفقد واعمسقحقلم يمان حمظقًرا قمؾقفؿ 

اًمقصقل إًمقفا، وما ٓطمظف يمثرة اًمػؼراء اًمذيـ اختذوا مـ مسجد ضمدة ملوى هلؿ وسمقـفؿ 

 اكدسَّ طمتك متؽـ مـ اًمرطمقؾ ًمؾقؿـ.
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ما يستطقع  رسمد مـ ـمقاف اًمقداع، ومقدظمؾ اعمرء مـ سماب اًمسَلم ومقطقف ىمد

هنؿ وسمعض اًمـاس يطقومقن طمتك يعؽمهيؿ اًمتعب. وشمػقض قمققهنؿ سماًمدمع ٕ

ويبدون طمؼقؼة همػم راهمبلم ذم مػارىمتف وينمسمقن مـ ماء  ،يقدقمقن سمقت اهلل

ووضمقهفؿ صقب سمقت  ،ًمقداعسماب ا إممويؽماضمعقن  ،زمزم طمتك آمتَلء

يعؼدون  ًمسَلم، وقمـد ظمروضمفؿ مـفاًمقداع هذا مقاضمف ًمباب ا اهلل، وسماب

فمفقرهؿ ًمؾبقت قمـد اًمقداع،  أيدهيؿ دماه سمقت اهلل، ومؿـ همػم اًمَلئؼ أن يقًمقا

  قا سمققهتؿ.ؾذم طماًمة سمؽاء وهؿ يدقمقن ويتقؾمؾقن إمم اهلل طمتك يص ويظؾقا

 :اعمديـة اعمـقرة

يصؾ إمم  -طمسبام كؿك إمم قمؾؿـا  -يعتؼم ومارشمقام أول أوريب مسقحل 

اعمديـة اعمـقرة، وىمد طمرص أؿمد احلرص قمغم شمصقير إوواع اعمقضمقدة ذم 

ًمؼقمف ذم اعمستؼبؾ وًمَلؾمتػادة ما يمتب ومقام  يمام هل> طمتك شمؽقن دًمقًَل  ةاعمديـ

ًمؼدوم ومارشمقام ًمؾحج مع ىماومؾة احلج  اكظرً خيططقن ًمتطقيؼ اًمعامل اإلؾمَلمل. و

 ًٓ ىمبؾ  اًمشامل ومؼد يماكت اعمديـة ذم ـمريؼفؿ ومـ صمؿ ىمام سمزيارة اعمديـة أو

بقي ومرض قمؾقفؿ وطملم وصؾ ومارشمقام ومـ معف ًمؾؿسجد اًمـ ،احلج ذم مؽة

قمدد مـ إدٓء داظمؾ اعمسجد وىمال قمـفؿ :"يمـا جمؼميـ قمغم أن يصطحبـا 

سمعض إؿمخاص" أما قمـ اعمسجد اًمـبقي ومؼد ذيمر أن ـمقًمف يبؾغ مائة ظمطقة 

 ًٓ ويقضمد سماسمان ذم يمؾ ضمفة مـ ضمفاشمف اًمثَلث أما  ، اوصمامكلم ظمطقة قمرًو  ـمق

قمؿقد مطؾقة  622أيمثر مـ  ، وؾمؼػف مؼقس وسمفضمفتف اًمراسمعة ومَل أسمقاب ومقفا

س اعمسجد كاطمقة اًمقؿلم وقمـد رأ ،مصباح 522سمقض وسمف طمقازم سماًمؾقن إ

وىمد همطك  ،يقضمد سمرج مرسمع يبؾغ ـمقل يمؾ وؾع مـ أوَلقمف مخس ظمطقات

زاءه اضمز معدين مشبؽ مجقؾ، يؼػ اًمـاس إطمسماحلرير وقمغم سمعد ظمطقشملم 

احلاضمز يقضمد سماب صغػم ذا ًمرؤية هذا اًمؼمج، وذم اجلاكب إين مـ ه

وقمـد أطمد اًمباسملم ويقضمد ذم هذا اًمؼمج سماب صغػم آظمر  ،اًمؼمج يػيض إمم
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وشمتـاول  اوقمـد اجلاكب أظمر مخسة وقمنمون يمتاسمً  ان يمتاسمً قمنمو شمؼريًبايقضمد 

ووصايا اًمديـ  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-طمقاة حمؿد  اهذه اًمؽتب مجقعً 

اب اًمثاين ىمؼم حمؿد وقمكم وأيب اإلؾمَلمل ، ويقضمد إمم اًمداظمؾ مـ هذا اًمب

ريض اهلل -ا أما قمغم  قمرسمق  وىمد يمان حمؿد زقمقاًم  ،سمؽر وقمثامن وقمؿر ووماـمؿة

أما أسمق سمؽر  -صغم هلل قمؾقف وؾمؾؿ-ومفق زوج وماـمؿة اسمـة اًمرؾمقل  -قمـف

 ، أما قمثامنوأكف يمان يريد أن يؽقن سماسما لاًمصديؼ ومقؿؽـ وصػف سملكف يمارديـا

وهذه اًمؽتب  ،يمان قمؿر ويمذًمؽ ،طمد صحاسمتفومؼد يمان أ -ريض اهلل قمـف-

 . (384)ًمقفا شمتـاول يمؾ صحاسمتفاًمتل أذكا إ

ومـ همرائب ما روى طمقل زيارشمف ًمؾؿديـة رهمبة ىمائد اًمؼاومؾة ذم رؤية  

وىمد ذيمر ومارشمقام أكف قمرض قمغم اعمسئقل قمـ  ،ضمسد اًمـبل اًمؽريؿ ذم ىمؼمه

 اأذذم ومرومض رومًض ٓف ديـار صمَلصمة آ -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-طمراؾمة ىمؼمه 

اًمسامء  همػم مقضمقد ذم ىمؼمه ًمؽـف ارشمػع إمموذم اًمـفاية ذيمر ًمف أن اًمـبل  ،اىماـمعً 

 .(385)ورسمام احتد مع اهلل

إٓ ما  اومـ وصػ ومارشمقام ًمؾؿسجد اًمـبقي يبدو أن وصػف يمان صحقحً 

مثؾ أن أيب سمؽر يمان يريد أن يؽقن مثؾ اًمؽارديـال قمـد  ،ذيمره مـ ظمراومات

ومَل يمفـقت ذم اإلؾمَلم يمام ذيمركا ومقام ؾمؾػ،  ،وهذا خماًمػ ًمؾقاىمع ،اعمسقحقلم

أما  ،همػم ىمؼم أيب سمؽر وقمؿر -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-يمام أكف ٓ جياور ىمؼم اًمـبل 

 .ومَل شمقضمد ذم اعمسجد اًمـبقي -هلل قمـفؿ ريض ا -وماـمؿة وقمغم قمثامن ىمبقر 

رواه مـ رهمبة أمػم اًمؼاومؾة وهق مسؾؿ ذم ومتح ىمؼم  كاهقؽ قمـ ظمراومة ما

اس اًمؼؼم مـ ظمَلل رؿمقة، وهق ما رومضف طمرَّ  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-اًمـبل 
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 ، إن يمان ًمؾرواية كصقب مـ احلؼقؼة.اًمطاهر

هنا ًمقست إٓ وذيمر أ ومؼد ىمام سمزيارة اعمديـة سمعد رطمؾة احلجسمتس أما 

ًمؽـف ٓ يؼارن سماحلرم اعمؽل. وذم سمؾدة سمائسة حيقطفا ؾمقر وهبا مسجد يمبػم 

عة سمف أطمد أريماكف مبـك مساطمتف طمقازم أرسمع قمنمة أو مخس قمنمة ظمطقة مرسمَّ 

كقاومذ وخؿة مغطاة سمشباك كحاد، وداظمؾ هذا اعمبـك اًمصغػم سمعض 

كف يقضمد ما ٓ يؼؾ قمـ صمَلصمة آٓف سمقح واًمزيـات وهق مؼـطر وىمد ىمقؾ إاعمصا

قمؾقف وؾمؾؿ( وهق ىمقل همػم صحقح، إذ  مصباح طمقل ىمؼم اًمرؾمقل )صغم اهلل

كـل أحتدث قمام أقمرومف ورويتف سمعقـل وذم اًمقؾمط ٓ يقضمد أيمثر مـ مائة. إ

يقضمد ىمؼم حمؿد )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(، وصمؿة ؾمتارة طمريرية حتقط سمؼؼمه 

)صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( وهل ؾمتارة همػم هماًمقة اًمثؿـ وهمػم مجقؾة، وٓ يسؿح 

ذاف ات ًمإلًمغرومة ومَل أطمد يدظمؾفا إٓ أهمقًمؾحجاج سماًمدظمقل إمم هذه ا

ويمؾ ما يتاح ًمؾحجاج هق أن يتعؾؼقا  ،يؼاد اعمصاسمقحقمغم اعمؽان وشمـظقػف وإ

ذا اًمـبل هب ويتقؾمؾقا ك اًمـحاداسماًمشباسمقؽ وأن يـظروا مـ ظمَلل اًمشب

ظمرج ؾمقدي مـديؾف احلريري مـ صدره وىمد أ سمحامس ومائؼ ووضمد ؿمديد.

 .(386)م ىمؼم اًمرؾمقلا يدقمق أماسمقـام يمان واىمػً 

، ك ىمبقر ظمؾػائفهـا -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-وسماإلواومة ًمؼؼم اًمرؾمقل 

ًمؾدكقا قمـدما يعقد  -قمؾقف اًمسَلم-سمـ مريؿ اقمداده ًمعقسك وىمؼم آظمر ىمد شمؿ إ

، وماعمسؾؿقن يعتؼدون أن اعمسقح ؾمقعقد مرة أظمرى سمؾحؿف ويظؾ مرة أظمرى

ن اًمديـ اإلؾمَلمل ويؼقًمقن إميمد صدق ا ىمبؾ أن شمؼقم اًمساقمة ًمقأرسمعلم قمامً 

 ؿمبقفف.  كام اًمذي صؾب هق ؿمخصا مل يصؾب وإخمؾصـ

-حظ دىمة ما يمتب وما ؾمؿع سمشلن قمقسك وما يمتبف سمتس قمـ اعمديـة كؾ

اس آقمتؼاد سمدومـ ما شمداوًمف زوار اعمسجد سماًمرهمؿ مـ أن أؾم -قمؾقف اًمسَلم
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طمديث وعقػ  ظمؾػائفٕرض صماكقة سمجقار ىمؼم اًمـبل وإمم ا قمقسك طملم يـزُل 

 ، ًمؽـ سمتس ذيمر ما ؾمؿع.(387)يوضمد ذم ؾمــ اًمؽممذ

 ويتؿ شمزويد اعمديـة اعمـقرة سماعممن مـ احلبشة قمغم اًمساطمؾ أظمر ًمؾبحر

قمغم حمؿؾة سماًمؼؿح وهمػم ذًمؽ مـ اًمرضوريات، وهل ؾمػـ همريبة  إمحر

أذقمتفا مـ طمصػم يماحلصػم اًمذي يستخدمقكف ، ذًمؽ أن هلا مثقًَل  رَ سمتس مل ي

 .(388)سمققهتؿ ومساضمدهؿذم 

 :ضماءت ذم اًمرطمؾتلم اًمتلمصادر اعمعؾقمات 

ؼاها ومارشمقام سمشؽؾ ذايت مـ ظمَلل هـاك يمثػم مـ اعمعؾقمات شمؾ

ذيمر ذم مقاوع أكف  فكومقصػفا سمشؽؾ مباذ طمتك إ ،اعمشاهدة واعمامرؾمة

قث دومـ طمرص قمغم مشاهدة يمؾ رء سمعقـقف ومـ سمقـفا اًمرووة اًمنميػة طم

اك معؾقمات ؾمؿع قمـفا ومقؼقل . وهـ(389)-قمؾقف وؾمؾؿصغم اهلل -اًمـبل 

ومـ سمقـفا: ؿمخص سماين اًمؽعبة ومجقع اعمسؾؿلم  "هنؿ يؼقًمقن: "إقمـفا

سمـاء قمغم ما صمبت مـ  -قمؾقف اًمسَلم-يسؾؿقن سملن سماين اًمؽعبة هق إسمراهقؿ 

أوريب ٓ يممـ سمذًمؽ ومـ كسان ناًمؼرآن واًمسـة ويمتب احلديث، أما ومارشمقام يم

ن اًمؽعبة اًمتل ـماومقا طمقهلا هل أول سمقت ووع ؼقًمقن :"إصمؿ يؼقل إهنؿ ي

 .(:38)ًمؾـاس، وأن إسمراهقؿ اخلؾقؾ هق سماكقفا"

مـ ظمَلل اعمشاهدة واعمامرؾمة ن أما سمتس ومؼد طمصؾ قمغم معؾقمة ما دوّ 

هنؿ يؼقًمقن قمـفا ومقؼقل قمـفا إوهـاك معؾقمات ؾمؿع  ،ومقصػفا سمشؽؾ مباذ

                                                           

م(، ضمامع اًمؽممذي، طمديث 4;: -هـ ;49اًمؽممذي )حمؿد سمـ قمقسك سمـ ؾمقرة، ت  (387)

 .:78سمقت إومؽار اًمدوًمقة، اًمرياض، ب.ت.، ص  ،5839

 .94رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (388)

 .522رطمَلت ومارشمقام، ص  (389)

 .77رطمَلت ومارشمقام، ص  (:38)
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إن مقوع اًمبئر هق اعمقوع اًمذي ـمرطمت ومقف هاضمر اسمـفا إؾمامقمقؾ، وىمد  مثؾ

يمام وردت ذم اًمػصؾ اًمقاطمد واًمعنميـ مـ  اؾمؿعتفؿ يروون اًمؼصة متامً 

ػر اًمتؽقيـ، ويؼقًمقن إن سمئر زمزم كبت ذم مقوع ريمؾة ىمدم اًمطػؾ ؾِم 

 .(;38)إؾمامقمقؾ 

 :كؼد اعمشاهدات

صمـاء رطمؾة أ متأل اعمسجد احلراميمقة اًمتل يماكت أقمجب ومارشمقام سماًمروائح اًمز

قمة وػ ًمؽؿ رحلؼ أىمقل ًمؽؿ ٕكف مـ اًمصعب أن أص"ا: يؼقلطمجف وقمـ ذًمؽ 

شبعة سماعمسؽ زاظمرة سمليمثر اًمروائح اًمتل ؿمؿؿتفا ذم اعمعبد. أهنا شمظفر يمرائحة م

ػؼراء ومـ إمقر اًمتل اكتؼدها ومارشمقام يمثرة قمدد اًم .(392)"اهباضمً وإ اكعاؿًم اًمعطقر إ

مـ همٓء اًمػؼراء مل يذهبقا ًمؾحج مـ أضمؾ  افمـ أن يمثػمً ذم مـاـمؼ اعمشاقمر، طمتك 

 .(393)همػران ذكقهبؿ سمؼدر ذهاهبؿ إلؾمؽات كداء سمطقهنؿ اخلاوية

وذم ؿمفر رمضان يػطرون ـمعؿ ماء زمزم وىمال :"  أما سمتس ومؾؿ يعجبف

أكف خيتؾػ قمـ أي ماء  كف طمؾق يماحلؾقب، أما سماًمـسبة زم ومؾؿ أرَ سمف يؼقًمقن إ

  .(394)"ما اآظمر إٓ أكف يؿقؾ إمم اعمؾقطمة ؿمقئً 

طمقل ىمؼم طمقاء، طمقث ذيمر إن اعمسؾؿلم  لماعمسؾؿ ما ؿماع سملم اكتؼديمام 

ن طمقاء مدومقكة ذم ضمدة، ويصغم اعمسؾؿقن اًمذيـ يصؾقن مؽة قمـ إ" يؼقًمقن

ؾمامقمل ٓ آسمتسام قمـد مؾؽ إأمحر ريمعتلم قمـد ىمؼمها. ومل ـمريؼ اًمبحر إ

 اقمـد رأؾمفا وطمجرً  اطمؽايتفؿ اًمسخقػة، ومؼد ٓطمظت أهنؿ ووعقا طمجرً 
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وذم  ،آظمر قمـد ىمدمقفا وسملم احلجريـ مساومة ـمقيؾة شمؼؽمب مـ رمقة ؾمفؿ

 (396)وىمد ذيمر اسمـ ضمبػم .(395)اًمقؾمط مصغم صغػم طمقث يصكم احلجاج"

مـ أصمار ما يميمد  اهلل أقمؾؿ سمذًمؽ ٕكف مل يصؾ إًمقف وىمال وضمقد هذا اًمؼؼم

 .(397)هذا اًمزقمؿ

 :ومعتؼدات اعمسؾؿلم ؿمعائرذم  امرأهي

سمسبب اخلؾػقة اًمؽاصمقًمقؽقة اعمتعصبة ًمػارشمقام ومؼد وصػ ؿمعائر 

"ًمؼد شمعبـا مـ هذه إمقر وشمؾؽ إسماـمقؾ  اعمسؾؿلم سملهنا سماـمؾة وما ىمال:

يف ويؼقى طمجتف واًمغريب أكف ؾماق أيماذيب ًمقدقمؿ رأ اًمتل سمدت مـ حمؿد"

يـزل مـ  اويش أن كقرً ارريب مثؾ اؾمتـؽاره اقمتؼاد سمعض اًمدإو اًمؼارئًمدى 

                                                           

  .;7رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (395)
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، وسماًمتحديد ضمدة وؾمط مديـةهق مقىمع أصمري يمان يؼع ذم  ىمؼم طمقاء أو مؼؼمة أمـا طمقاء (397)

شمقومقت  طمقاء وؾمبب اًمتسؿقة هبذا آؾمؿ يعقد إمم اقمتؼاد اعمسؾؿلم سملن طمل اًمعامرية ذم

، وهق أيضا أطمد مصادر شمسؿقة مديـة "ضمدة" كسبة ضمدة ودومـت ذم ذًمؽ اعمقىمع مـ مديـة

ٕب أو إم(. ويـسب ؾمؽان اعمديـة اًمتسؿقة ٕم اًمبنم إمم يمؾؿة "ضَمدة" )سمؿعـك واًمدة ا

طمقاء اًمتل يؼقًمقن إهنا دومـت ذم هذه اعمديـة اًمتل كزًمت إًمقفا مـ اجلـة سمقـام كزل ضمدكا آدم 

دومـت هل ذم ضمدة. و هذه إطمدى أراء اًمذي واًمتؼقا قمـد ضمبؾ قمرومات و اهلـد ذم

شمؿ إهمَلق اعمقىمع قمـ ـمريؼ ـمؿره سماإلؾمؿـت  .اًمبداية واًمـفاية ذم يمتاسمف اسمـ يمثػم ذيمرها

، قمغم ظمؾػقة صَلة سمعض احلجاج 97;3ذم قمام  هقئة إمر سماعمعروف قمغم إصمر ىمرار مـ

 اكظر: ويؽقبقديا، اعمقؾمققمة احلرة  .ومقفا
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%A1
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أن  وادقمك طمد مـ روماىمفر وٓ أهذا اًمـق وأكف مل يرَ  ،اًمسامء قمغم ىمؼم اًمـبل

 .(398)طمراس ىمؼم اًمـبل يصـعقن أوقاء ًمقعتؼد اًمـاس أهنا شمـزل مـ اًمسامء

 ،ده قمؾقفكتقجة وغقط ؾمقِّ إلؾمَلم ذم اًمظاهر أما سمتس ومؼد اقمتـؼ ا

مـ إمقر  اسمام يعتؼده اعمسؾؿقن ومـ هـا اؾمتـؽر يمثػمً  اوسماًمتازم مل يؽـ مممـً 

ؾمخريتف مـ قمقاـمػ اعمسؾؿلم أصمـاء شملدية ا ومـفا: ضمازمً  ايامكً إقن هبا اًمتل يممـ

 ن أقمجب مـ اًمؽائـات اًمبائسة اًمتلؿمعائر احلج طملم ىمال "وٓ أمؾؽ إٓ أ

يبدو قمؾقفؿ اًمتلصمر اًمشديد واًمعاـمػة اجلقاؿمة وهؿ يمدون هذه اعمـاؾمؽ، ومل 

هنامر قمـد رؤية محاؾمفؿ إقمؿك يمبح دمققمل مـ اع إٓ سماًمؽاد أن أؾمتط

ن مـ قة اًمتل يسؾؿ هبا اعمسؾؿقن وهل أاؾمتـؽر احلؼقؼة اًمتارخي يمام واًمقصمـل".

 . (399) -اًمسَلمقمؾقف -إسمراهقؿ  سمـك اًمؽعبة

سماضمتامع اعمسؾؿلم ذم قمرومة وىمال:" ًمؼد يمان  ايمثػمً  أقمجبهمػم أكف  

ػة ذم ًمباس اًمتقاوع أن شمرى هذه أٓف اعممًمَّ  اب اًمؾب طمؼ  خيؾ امشفدً 

 ،وىمد سمؾؾت اًمدمقع وضمـاهتؿ ،واًمتجرد مـ مؾذات اًمدكقا سمرؤوؾمفؿ اًمعارية

وشمستؿر  ،وأن شمسؿع شمرضقماهتؿ ـماًمبلم اًمغػران واًمصػح ًمبدء طمقاة ضمديدة

رضقمات وشمؾؽ آسمتفآت ـمقال أرسمع ؾماقمات أو مخس أو طمتك هذه اًمت

حيلم مقعاد صَلة اًمعشاء أي سمعد اًمغروب سمحقازم كصػ ؾماقمة. وأكف ٕمر 

 .(:39)اعمسقحقلميدقمق ًمألؾمػ أن كؼارن سماخلَلومات اًمؽثػمة سملم 

قمغم اؾمتغَلل يمؾ وىمتفؿ ذم مؽة يمام أقمجب سمتس سمحرص احلجاج 

                                                           

 .68رطمؾة ومارشمقام، ص  (398)

 .66رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (399)

 .82رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (:39)
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سماًمقاضمبات اعمػرووة وإكام راطمقا يؼضقن يمؾ اعمؽرمة ذم اًمعبادة، ومؾؿ يؽتػقا 

 .(;39)وىمت ومراهمفؿ ذم احلرم يطقومقن طمقل اًمؽعبة"

 :شمصحقح معؾقمات مغؾقـمة

مـ اعمعؾقمات اخلاـمئة ذم اًمذهـقة إورسمقة قمـ  اصحح ومارشمقام قمددً 

 اعمسؾؿلم وكبقفؿ ومـ سمقـفا:

ذم  امعؾؼً  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-ورسما أن ضمسد اًمـبل ما أؿمقع ذم أ 

-ه قاء سمؿديـة مؽة اعمؽرمة يمذاسمقن يستحؼقن اًمتقسمقخ، ومؼد رأيت ىمؼمــاهل

وجيب قمغم هذه اخلراومة " اوىمال شمعؾقؼً  (3:2)ذم اعمديـة -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

أن شمعرف أكـل أىمقل احلؼ أكف ٓ يقضمد طمديد أو صؾب أو مغـاـمقس أو أي 

 .(3:3)ضمبؾ قمغم كطاق أرسمعة أمقال"

مـ اعمعؾقمات اخلاـمئة ذم اًمذهـقة إورسمقة قمـ  اقمددً  يمام صحح سمتس

ومـ  ،(3:4)ن ما يؼقًمف هق ما ؿماهده وما يعرومفوأؿمار إمم أ، اعمسؾؿلم وكبقفؿ

كجؾقزية ًمؾؼرآن اًمؽريؿ ذيمر شمرمجة إ اكك ىمرأت أظمػمً إىمقل سمتس :" سمقـفا:

 ،مؽممجفا ذم مؼدمتف أكف مـ همػم اعمسؿقح سمف ًمؾعامة مـ اعمسؾؿلم ىمراءة اًمؼرآن

وهق  ،ٓ ما يؼقًمف قمؾامؤهؿأن يعقشقا طمتك ماهتؿ ٓ يعرومقن إوأن قمؾقفؿ 

سمؾ ويـظرون  ،ومؼراءة اًمؼرآن متاطمة ًمؾجؿقع ،ىمقل أرومضف مجؾة وشمػصقًَل 

هل هؾ حيسـ اعمرء اًمؼراءة أم  واًمؼضقة قمـدكا ،سمتقىمػم ًمؽؾ مـ حيسـ ىمراءشمف

                                                           

 .76رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (;39)

 .65ومارشمقام، ص رطمَلت  (3:2)

 .69رطمَلت ومارشمقام، ص  (3:3)

(182) Pailin (A.D.), British views on religion and religions, p370. 
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واعمسؾؿ يدومع صمامكقة دوٓرات أو قمنمة مؼاسمؾ كسخة مـ اًمؼرآن مع اًمعؾؿ  ٓ؟

 . (3:5)أن دوٓرهؿ يساوى ؿمؾـلم وصمَلصمة سمـسات"

قل ــ اًمرؾمـيمػده سمعض إورسمقلم مـ أن ـما اقمتؼ وصحح أيًضا

)صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( مقضمقد سمسؼػ اعمسجد سمػعؾ ضمذب طمجر مغـاـمقز 

أهنا ىمصة يماذسمة. ومعـدما كظرت  صدىمـلًمؽـ ومصحح سمتس ذًمؽ ىمائًَل: " ًمف.

ك اًمـحاد ومؼد رأيت أن اًمستائر اًمتل شمغطل اًمؼؼم ٓ شمصؾ امـ ظمَلل اًمشب

ًمذا ومؿـ  مم اًمسؼػ أو طمتك اًمعؼقد اعمؼـطرة>إمم مـتصػ اعمساومة مـ إرض إ

معؾؼا سماًمسؼػ. ومل  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-همػم اعمؿؽـ أن يؽقن يمػـف 

 .(3:6)مـف اىمريبً  اؼقل ذًمؽ أو ؿمقئً ا مـ اعمسؾؿلم يأؾمؿع أطمدً 

  

                                                           

 .88رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (3:5)

Pailin (A.D.), British views on religion and religions, p370. 

 .94رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (3:6)

Pailin (A.D.), British views on religion and religions, p370. 
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 ةــامتـــاخل

ؽثػم مـ أوضمف اًمشبف اًم ما شمؼدم مـ اعمؼاركة سملم اًمرطمؾتلم سمدا ًمـا سمعد 

دقمقا اإلؾمَلم، ىماما سمرطمؾة طمج ورسمقان مسقحقان، شمعؾام اًمعرسمقة، اأمهفا أهنام: أ

ظمبار رطمؾة كا أدوَّ و، أطمؽام اًمتـؽر سمتعؾؿ اًمعرسمقة ،حتت ؾمتار أهنام مسؾؿلم

هنا يماكت دىمقؼة إمم طمد يمبػم ومقام يتعؾؼ سملطمجفام اًمزائػة، ومتقزت يمتاسمتفام 

سمقصػ اًمطريؼ اًمذي ؾمؾؽف يمؾ مـفام، يمام رصدا سمدىمة أطمقال مؽة واعمديـة 

اقمتـقا سماعماء ظماصة إظمػمة، يمام آىمتصادية وظماصة اًمطبقهمراومقة واًمسؽاكقة و

سمذيمر  يمام اهتام ائر طمج اعمسؾؿلم،ومصادره وشمـققمفا قمغم ىمؾتفا، يمام وصػا ؿمع

اًمتل ؿماهدوها ذم اًمطريؼ أو ذم مؽة  إكثروسمقًمقضمقةيمثػم مـ اًمظقاهر 

ة ًمطريؼة طمقاة ؾمؽان مؽة واعمديـة ظمَلل طمقواعمديـة ومـ صمؿ ىمدما صقرة 

زمـ زيارهتام، وما ختؾؾ طمقاة همٓء اًمسؽان مـ سمعض اخلراومات واًمعادات 

مـ إظمطاء اعمتعؾؼة سماعمسؾؿلم، همػم  اقمددً  صححا ًمألورسمقلمواًمتؼاًمقد. يمام 

كا هذا أهنام مل يستطقعا يمبح مجاح طمؼدمها قمغم اإلؾمَلم واعمسؾؿلم ومبدا ما دوَّ 

، يمام يقوع احلؼد اًمدوملم، يمام اقمتؿدا ذم ضمؾ ما يمتبا قمغم ما ؿماهدا سملقمقـفؿ

، وهاشمان اًمرطمؾتان شمؾؼقان أوقاء ن ذم ؾمؾة اعمستؽشػلم إورسمقلماًمرضمَل

ػة قمغم شمطؾع إورسمقلم إسمان ومؽمة اًمرطمؾتلم ٓؾمتؽشاف ما ضمفؾقه مـ يماؿم

ن وهل ، طمقث احلرمان اًمنميػاظماصة سمَلد احلجازو ،أرض اإلؾمَلم

وفمػت ومقام سمعد ظمَلل ومؽمة آؾمتعامر إوريب اًمبغقض  اًمتلاعمعؾقمات 

ًمؼطاع يمبػم مـ اًمعامل اإلؾمَلمل ذم سمدايات اًمعصقر احلديثة، وسمدون ىمصد 

شملم اًمرطمؾتلم دور ذم شمسجقؾ قمدد مـ اًمظقاهر آضمتامقمقة ؾمادت يمان هلا

 .سمَلد احلجاز آكذاك
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 :أما قمـ أوضمف آظمتَلف ومفل يمثػمة

 ده اجلزائري.ًمسقِّ  اطمال رطمؾتف، سمقـام يمان سمتس قمبدً  ا: أن ومارشمقام يمان طمر  أوٓ

اًمح مؾؽ اًمؼمشمغال، أما سمتس ومؽان : ضمـسقة ومارشمقام إيطاًمقة وقمؿؾ ًمصاصماكقً 

 .اكجؾقزي  إ

ٓؾمتؽشاف سمَلد اعمسؾؿلم مـ اًمداظمؾ  ا: ضماء ومارشمقام ًمؾنمق ضماؾمقؾًم اصماًمثً 

ورصد ـمرىمفا وصمرواهتا وؾمؽاهنا ذم إـمار محؾة اًمؼمشمغال ًمتطقيؼ اًمعامل 

وية يمـتقجة مباذة ًمػشؾ ااإلؾمَلمل ورضب اىمتصاده سمؿباريمة اًمباسم

وما  م(35-34هـ )9-8احلؿَلت اًمصؾقبقة قمغم اًمنمق ذم اًمؼركلم 

 اشماسمعً قمـف  مـ حماوٓت يائسة، أما سمتس ومؼد ضماء ًمؾحج رهماًم  شمبعفام

 ًمسقده.

طمقـام يماكت : يماكت رطمؾة ومارشمقام ذم سمدايات اًمؼرن اًمسادس قمنم اراسمعً 

سمقـام ضماءت رطمؾة سمتس ذم اًمرسمع احلجاز شماسمعة ًمدوًمة اعمامًمقؽ ذم مرص، 

 .ذم قمرص اًمسقادة اًمعثامكقة إظمػم مـ اًمؼرن اًمساسمع قمنم

: ؾمؾؽ ومارشمقام اًمطريؼ اًمؼمي ًمؾقصقل إمم مؽة مع ىماومؾة احلج اظمامًس 

اًمشامل، سمقـام وصؾ سمتس عمؽة مع ىماومؾة احلج اعمغريب قمؼم اًمبحر 

 اعمتقؾمط ومرص واًمبحر إمحر.

ن سمتس سمحؽؿ أن رطمؾة كف ومارشمقام قمـ مؽة أىمؾ سمؽثػم ما دوَّ : ما دوَّ اؾمادؾًم 

سمَلد اهلـد قمؼم مرص واًمشام  مـ رطمؾة ـمقيؾة كحق اومارشمقام يماكت ضمزءً 

ب وىمؾة اضومـ صمؿ يماكت روايتف شمتسؿ سمآىمت واحلجاز وومارس،

سمخَلف سمتس اًمذي ظمصصت رطمؾتف سماًمؽامؾ ًمؾحج  اًمتػاصقؾ أطمقاًكا،

و ؾمقاء قمـ اًمطريؼ أدويـ مَلطمظاشمف رىمعة أوؾمع ًمتوسماًمتازم يمان ًمديف 

 مؽان احلج او ؿمعائره.
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سمقـام  ،أورسما رسمام ذم إطمدى مدارس اؾمباكقا: شمعؾؿ ومارشمقام اًمعرسمقة ذم اؾماسمعً 

 شمعؾؿفا سمتس ذم اجلزائر طمال أهه.

: ىمام سمتس سماحلديث قمـ يمؾ ؿمعائر احلج سمقـام أمهؾ ومارشمقام اًمعديد مـفا اصمامـً 

 .ـمقاف اًمقداعاًمسعل سملم اًمصػا واعمروة ومثؾ 

 ، سمقـاممـفا مـ كػس ـمريؼ ذهاسمف إمم مؽة : قماد سمتس ًمؾجزائر اًمتل ىمدماشماؾمعً 

اعمحطات  طمقث واصؾ ومارشمقام اًمطريؼ ًمؾقؿـ ومـفا إمم ومارس صمؿ اهلـد

 . اًمؼمشمغاًمقة طمديثة اًمتؽقيـ آكذاك

ج ومقفا ن ومارشمقام رطمؾتف يمجزء مـ مفؿة اًمتجسس اًمؽبػمة اًمتل ظمر: دوَّ اقماًذ 

 ًٓ ن سمتس سمقـام دوَّ  ،ػ قمقرات سمَلد اعمسؾؿلمشؽمـ مؾؽ اًمؼمشمغال ًم مق

وضماء اًمتدويـ  ،سمعد ومؽمة اًمعبقدية ذم اجلزائررطمؾتف طملم قماد إمم سمَلده 

كجؾقزية ذم اًمتعرف قمـ ىمرب قمـ مـاـمؼ اعمؼدؾمات قمغم رهمبة إسمـاء 

 اإلؾمَلمقة. 

ومارشمقام وسمتس مـ أهؿ  ل هذه اعمؼاركة كخؾص إمم أن رطمؾتَ وسمـاء قمغم

مصادر اًمتلريخ عمؽة واعمديـة واحلجاز ذم اًمػؽمة آكتؼاًمقة سملم اًمعصقر 

 ثة.اًمقؾمطك واحلدي
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 (3) ظمريطة رىمؿ

 مسار رطمؾة ومارشمقام مـ دمشؼ إمم مؽة –ـمريؼ احلج اًمشامل 
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 (4) ظمريطة رىمؿ

 مسار رطمؾة سمتس –ـمريؼ احلج اعمرصي 
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 ىمائؿة اعمصادر واعمراضمع

 ًٓ  اعمصادر اًمعرسمقة واعمعرسمة:  -أو

م(، سمدائع اًمزهقر ذم وىمائع اًمدهقر، حتؼقؼ 3764هـ / 954اسمـ إياس )حمؿد سمـ أمحد، ت  -

 م.97;3، دار اًمـنم ومراكز ؿمتايـر، ومقسبادن،  7حمؿد مصطػك، ج

سمقت إومؽار اًمدوًمقة، اًمرياض،  م(،92:هـ / 478اًمبخاري )حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ ت  -

 م.:;;3 -هـ ;363

 ، رطمؾة اسمـ سمطقـمةم(3599هـ / ;;9حمؿد اًمؾقايت ت  )حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـاسمـ سمطقـمة -

 هـ.3544اعمطبعة اخلػمية، اًمؼاهرة، ، 3، ج)حتػة اًمـظار ذم همرائب إمصار(

 ،5839ي، طمديث م(، ضمامع اًمؽممذ4;: -هـ ;49رة، ت ي )حمؿد سمـ قمقسك سمـ ؾمقاًمؽممذ -

 سمقت إومؽار اًمدوًمقة، اًمرياض، ب.ت.

هـ / م(، اًمـجقم اًمزاهرة ذم مؾقك مرص 96:اسمـ شمغري سمردي )مجال اًمديـ أيب اعمحاؾمـ ت  -

 .:422، اهلقئة اًمعامة ًمؼصقر اًمثؼاومة، اًمؼاهرة، 9واًمؼاهرة، ج

ضمقزيػ سمتس، رطمؾة ضمقزيػ سمتس )احلاج يقؾمػ(، شمرمجة د. قمبد اًمرمحـ اًمشقخ، اهلقئة  -

 م.7;;3اعمرصية اًمعامة ًمؾؽتاب، اًمؼاهرة، 

ػم اًمديـ سمرسماروؾما، مذيمرات ظمػم اًمديـ سمارسماروؾما، شمرمجة د.حمؿد دراج، ذيمة إصاًمة ، ظم -

 م.4232اجلزائر، 

، حتؼقؼ أًمرخ :م ( يمـز اًمدرر وضمامع اًمغرر، ج3535 -هـ935اًمدوداري )اسمـ أيبؽ، ت -

 م.93;3هرمان، اعمعفد إعماين ًممصمار سماًمؼاهرة، 

م(: مؾء اًمعقبة سمطقل اًمغقبة ذم 3543هـ / 943ت  اًمسبتك )حمؿد سمـ قمؿر سمـ رؿمقد اًمػفري -

اًمقضمفة اًمقضمقفة إمم مؽة وـمقبة، حتؼقؼ د. حمؿد احلبقب سمـ اخلقاضمة، دار اًمغرب اإلؾمَلمل، 

 م.::;3 -هـ :362سمػموت، 

هـ (، حتصقؾ اعمرام ذم أظمبار اًمبقت احلرام 3543اًمصباغ )حمؿد سمـ امحد سمـ ؾمامل اعمؽل، ت  -

اعمؾؽ سمـ قمبد اهلل سمـ دهقش، رم ووٓهتا اًمػخام، حتؼقؼ د. قمبدواحل واعمشاقمر اًمعظام ومؽة

 م4226 -هـ 3646مؽة اعمؽرمة، 

م(، رطمؾة اًمعبدري، حتؼقؼ د.قمغم 3522هـ/ 922اًمعبدري )أيب قمبد اهلل حمؿد سمـ قمكم ت  -

 م.4227-هـ 3648إسمراهقؿ يمردي، دار ؾمعد اًمديـ، دمشؼ، 

اًمعقدروس )قمبد اهلل سمـ ؿمقخ سمـ قمبد اهلل(، اًمـقر اًمساومر ذم أقمقان اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقؼ  -
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 .;55م، ص 4223د.أمحد طماًمق وحمؿقد إركاؤوط وأيمرم اًمبقر، دار صادر سمػموت، 

اًمرمحـ ر رطمؾة دوز ؾماكتقس، شمرمجة د. قمبدوماؾمؽق داضماما، يقمقات وماؾمؽق داضماما، وشمؼري -

 م.7;;3ة اًمعامة ًمؾؽتاب، اًمشقخ، اهلقئة اعمرصي

، دار 5م(، اعمغـل، ج34:6هـ / 8:4اسمـ ىمدامة )قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ أمحد اعمؼدد ت  -

 م.6;;3 -هـ 3637اًمغد اًمعريب، اًمؼاهرة، 

م( ، رطمؾة اًمؼؾصادى ، حتؼقؼ 36:8هـ /3;:اًمؼؾصادي )أسمق احلسـ قمغم إكدًمز ت  -

 .:9;3شمقكس ،  حمؿد أسمق إضمػان ،

م(: ىمصص إكبقاء، دار إكقار اعمحؿدية، 3594هـ / 996يمثػم)أيب اًمػداء إؾمامقمقؾ، ت  اسمـ -

 اًمؼاهرة، د.ت.

، 5، ق3م (، اًمسؾقك ذم معرومة دول اعمؾقك، ج3664 –هـ 67:اعمؼريزي )أمحد سمـ قمكم، ت  -

 حتؼقؼ د. حمؿد مصطػك زيادة، دار اًمؽتب اعمرصية، اًمؼاهرة.

 م.8;;3، اهلقئة اعمرصية اًمعامة ًمؾؽتاب، 3جمفقل، ؾمػمة اًمظاهر سمقؼمس، ج -

، دار 3م(، صحقح مسؾؿ، ج97:هـ / 483مسؾؿ )اسمـ احلجاج اًمؼشػمي اًمـقساسمقري، ت  -

 هـ.3648ـمقبة، اًمرياض، 

اًمقرصمقَلين )احلسلم سمـ حمؿد(، كزهة إكظار ذم ومضؾ قمؾؿ اًمتاريخ وإظمبار، وؿـ يمتاب "  -

مـ اًمرطمَلت احلجازية" اظمتصار حمؿد سمـ طمسـ سمـ قمؼقؾ، دار إكدًمس، ضمدة،  اعمختار

 م.4222 -هـ 3643

، حتؼقؼ 3م(، اًمسػمة اًمـبقية، ج55:هـ / :43اسمـ هشام )قمبد اعمؾؽ سمـ هشام احلؿػمي ت  -

قمبد احلػقظ ؿمؾبل، اهلقئة اًمعامة ًمؼصقر اًمثؼاومة، قاري وووبط مصطػك اًمسؼك وإسمراهقؿ اإلسم

 م.4234اًمؼاهرة، 

، شمرمجة قمغم قمقدة اًمشققخ، دارة اعمؾؽ قمبد 3هقرظمروكقف )ك. ؾمـقك(، مؽة اعمؽرمة ، ج -

 م.;;;3هـ / ;363اًمعزيز، اًمرياض، 

 : اعمصادر إضمـبقةاصماكقً 

- Ernoul, Chronique d’ Ernoul et Bernard le Tresorier ,ed.Mas 

Laterie ,Paris1971. 

- Varthema (Ludovico), The Travels of Ludovico di Varthema, trans by J. W. 

Jones, London, 1863. 

- Wolf M, One thousand Roads to Mecca, New York, 1997. 
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 : اعمراضمع اًمعرسمقةاصماًمثً 

 ::;3إسمراهقؿ سمؽ طمؾقؿ، شماريخ اًمدوًمة اًمعثامكقة اًمعؾقة، ممؾمسة اًمؽتب اًمثؼاومقة، سمػموت،  -

أمحد سمـ زيـل دطمَلن، شماريخ أذاف احلجاز، حتؼقؼ حمؿد أملم شمقومقؼ، دار اًمساىمل سمػموت،  -

3;;5. 

م، دار اًمـػائس سمػموت، 3769-3692سمسام اًمعسكم، ظمػم اًمديـ سمرسمروس واجلفاد ذم اًمبحر  -

 ب.ت.

 م.68;3شمقومقؼ اًمطقيؾ، اًمتصقف ذم مرص إسمان اًمعرص اًمعثامين، مطبعة أداب، اًمؼاهرة،  -

 ف حتؼقؼ دراؾمة حتؾقؾ، دار اعمعارف، اًمؼاهرة، ب. ت.شمطمسلم ممكس، اسمـ سمطقـمة ورطمَل -

طمقاة سمـت قمبد اهلل اًمؽَليب، اًمـؼقش اإلؾمَلمقة قمغم ـمريؼ احلج اًمشامل سمشامل همرب اعمؿؾؽة  -

 م.;422هـ /3652اًمعرسمقة اًمسعقدية، مؽتبة اعمؾؽ ومفد اًمقـمـقة، اًمرياض، 

 م. 4224، سمػموت ، دار اًمعؾؿ ًمؾؿَليلم، :ج ظمػم اًمديـ اًمزريمكم، إقمَلم، -

 .5;;3ؾمتقػـ ركسقامن، احلروب اًمصؾقبقة، شمرمجة اًمسقد اًمباز اًمعريـل، سمػموت،  -

 م.5:;3 ، مؽتبة إكجؾق اعمرصية ، اًمؼاهرة،3ؾمعقد قماؿمقر ، أورسما ذم اًمعصقر اًمقؾمطك ، ج -

 م8;;3اًمعرسمقة، اًمؼاهرة،  ، إيقسمققن واعمامًمقؽ ذم مرص واًمشام، دار اًمـفضة-------- -

 م.4232اًمؼاهرة،  ضمزءان،، احلريمة اًمصؾقبقة،-------- -

 م.;422 -هـ 3653ؾمعقد سمـ قمغم اًمؼحطاين، مـاؾمؽ احلج واًمعؿرة، اًمرياض،  -

ومريؼقا احلديث واعمعاس، مؽتبة آكجؾق ؿؾ، قمبد اهلل قمبد اًمرازق، شماريخ أؿمقىمل قمطا اهلل اجل -

 اعمرصي، اًمؼاهرة، ب.ت.

طمتك هناية اًمعرص اًمعثامين، ـمف قمبد اًمؼادر قمامرة، شماريخ قمامرة وأؾمامء أسمقاب اعمسجد احلرام  -

 سمحاث احلج، مؽة ، ب.ت.مريمز أ

 .7;;3قمبد احلؿقد اًمبطريؼ وؾمؾقامن كقار، اًمتاريخ إوريب احلديث، دار اًمػؽر اًمعريب،  -

 م7;;3، اًمؼاهرة، قمز شمؾق يقؾمػ سمؽ آصاف، شماريخ ؾمَلـملم سمـل قمثامن، مؽتبة مدسمقزم -

ًمؾـنم واًمتقزيع، قمامن إردن،  ةوماروق قمؿر ومقزي، آؾمتنماق واًمتاريخ اإلؾمَلمل، إهؾق -

 م.:;;3

حمؿد ومقزي رطمقؾ، هناية اًمصؾقبقلم ومتح قمؽا، دار قملم ًمؾبحقث واًمدراؾمات اإلكساكقة،  -

 م.;422اًمؼاهرة، 

ذم قمققن همػم اعمسؾؿلم دراؾمة ذم شمؼققؿ معراج كقاب مرزا، مؽة اعمؽرمة حمؿد حمؿقد اًمنياين و -

أهداف واكطباقمات ومعارف اًمرطماًمة اًمـصارى قمـ اًمعاصؿة اعمؼدؾمة، اجلؿعقة اجلغراومقة 

 م.3627هـ / 3648، 529اًمعدد  اًمؽقيتقة، اًمؽقيت،
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صَلح اًمديـ إيقيب سملم اًمتاريخ وإؾمطقرة، دار قملم ًمؾبحقث، حمؿد ممكس قمقض،  -

 م.:422اًمؼاهرة، 

، شمرمجة أمحد حمؿد روا، 6هايد، شماريخ اًمتجارة ذم اًمنمق إدكك ذم اًمعصقر اًمقؾمطك، ج -

 م.6;;3اهلقئة اعمرصية اًمعامة ًمؾؽتاب، 

يني قمبد اهلل زيدان و قمبد اًمػتاح ومتحل ، ظماشمؿ اًمـبقلم، دار اهلاكئ ًمؾطباقمة، اًمؼاهرة،  -

 م.4232

 : اعمراضمع إضمـبقة: اراسمعً 

- Michael (W.), One thousand roads to Mecca : ten centuries of travelers 

writing about the Muslim pilgrimage, new York, 1997. 

- Peters (F. E),The Hajj: The Muslim Pilgrimage to Mecca and the Holy 

Places, Princeton university, 1994. 

- Foster W. (Editor), The Read Sea and Adjacent Countries , London, 1949. 

 : اًمرؾمائؾ اًمعرسمقة:اظمامسً 

رؾماًمة ماضمستػم  م،33:9 -3375يقؾمػ: أركاط طمايمؿ أكطايمقة واًمؽرك مـ  مػمة مصطػكأ -

 م.6:;3همػم مـشقرة يمؾقة اًمؽمسمقة ًمؾبـات سمجدة قمام 

ؾمامح قمبد اعمـعؿ اًمسَلوي، اجلاًمقات إضمـبقة ذم مرص اعمؿؾقيمقة، رؾماًمة ماضمستػم، ضمامعة  -

 م4225اًمزىمازيؼ، 

ؾمفقؾ صاسمان : اعمعجؿ اعمقؾمققمل ًمؾؿصطؾحات اًمعثامكقة اًمتارخيقة، مطبققمات مؽتبة اعمؾؽ  -

 م.4222ومفد اًمقـمـقة، اًمرياض، 

م، رؾماًمة ماضمستػم همػم 3739-3676هـ/ 45;-;7:حمؿد ـمف صَلح اًمبؽري، احلجاز  -

 م.2;;3هـ/ 3632مـشقرة، ضمامعة أم اًمؼرى، مؽة اعمؽرمة، 

حمؿقد رزق حمؿقد: اًمعَلىمات سملم أركاط أمػم طمصـ اًمؽرك وصَلح اًمديـ إيقيب طمتك  -

أداب ضمامعة قملم ؿمؿس قمام رؾماًمة ماضمستػم همػم مـشقرة يمؾقة  م،33:9معريمة طمطلم 

 م.95;3

 : اًمبحقث اًمعرسمقة:اظمامسً 

ؾمامح قمبد اعمـعؿ اًمسَلوي، ـمرق احلج اعمرصي رم اًمؼرن اًمعاذ اهلجري / اًمؼرن اًمسادس  -

قمنم اعمقَلدي، وؿـ سمحقث اًمـدوة اًمعاعمقة اًمثامـة ًمدراؾمات شماريخ اجلزيرة اًمعرسمقة )اًمؼرن 

 م.4236هـ / 3657اًمعاذ اهلجري(، اًمرياض، 

عمجفقل، اعمجؾة اًمتارخيقة اعمرصية، قمبد اًمعزيز رمضان، صقرة اإلؾمَلم ذم كبقءة مقثقدس ا -
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 م.4228، مايق 66جمؾد 

ومائز قمغم سمخقت، اعمامًمقؽ اجلرايمسة ذم مقاضمفة احلصار اًمصؾقبل قمغم مرص، جمؾة يمؾقة اًمعؾقم  -

 م.4235 -هـ 3565 35اإلؾمَلمقة، ضمامعة اعمقصؾ، اًمعدد 

قؾمطك، جمؾة اًمتػاهؿ، ومؽتقر اًمؽؽ، اًمعَلىمات اًمثؼاومقة سملم اعمسؾؿلم واًمػركج ذم اًمعصقر اًم -

 م.4235هـ / 3656، وزارة إوىماف اًمعامكقة، مسؼط، 64اًمعدد 

حمؿد ومقزي رطمقؾ، صقرة اإلؾمَلم ذم اًمتاريخ اًمؽبػم عمتك اًمباريز، جمؾة اًمؽمسمقة، اًمعدد  -

 م.4223، اًمدوطمة، 397

م، جمؾة 3:52-:373مميد حمؿقد اعمشفداين، أوواع اجلزائر ظمَلل احلؽؿ اًمعثامين  -

 م.4235، 38، اًمعدد 7اًمدراؾمات اًمتارخيقة واحلضارية، ضمامعة شمؽريت، جمؾد 

 : اًمبحقث إضمـبقة:اؾمادؾًم 

- Attiya (H. M), Knowledge of Arabic in the Crusader States in the twelfth 

and thirteen centuries, in Journal of Medieval history, vol. 25:3, 1999. 

- Beckingham (C.F), the date of Pittis’s Pilgrimage to Mecca, in Journal of 

the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, No. 3/4 (Oct., 

1950).  

- Beckingham (C.F.), SOME EARLY EUROPEAN TRAVELLERS IN 

ARABIA, in Ninth SEMINAR FOR ARABIAN STUDIES held at The 

School of Oriental & African Studies and the Institute of Archaeology, 

London on 7th-9th July, 1975 (1976) 

- King (R.), The Pilgrimage to Mecca: Some Geographical and Historical 

Aspects, Erdkunde, Bd. 26, H. 1 (Mar., 1972). 

- Pailin (A.D.), British views on religion and religions in the age of William 

and Mary, in Method & Theory in the Study of Religion, Vol. 6, No. 4 

(1994). 

- Roper (Geoffreg), George Persy Badger, in Bulletin (British Society for 

Middle Eastern Studies, Vol. 11, No. 2 (1984), pp. 140-155 

- Scott (W. H), University The Mediterranean Connection, Philippine 

Studies, Vol. 37, No. 2 (Second Quarter 1989). 

- Warren (Jeremy), Gaspare Fantuzzi: A Patron of Sculpture in Renaissance 
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Bologna, The Burlington Magazine, Vol. 149, No. 1257, Sculpture (Dec., 

2007), pp. 831-835 

 : مقاىمع آكؽمكتاؾماسمعً 

 اعمزيريب، ويؽقبقديا اعمقؾمققمة احلرة قمغم آكؽمكت:  -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D

8%B1%D9%8A%D8%A8 

 : ويؽقبقديا، اعمقؾمققمة احلرة ىمؼم طمقاء -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9

_%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%A1 

Manuel I in : Encyclopedia Britannica online: 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/363107/Manuel-I 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/363107/Manuel-I
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م، أم أكف ؾمعك إلرواء اًمعؼؾقة إورسمقة؟ مـ ظمَلل  يمَلمها اًمدىمة ومقام ىمدَّ

ات ـماعما ُردِّدت ذم يمتاسمات ؾماسمؼة، أىمـعقا أكػسفؿ هبا سمخَلف ؾمْقق ظمراوم

كُف   .ومارشمقام وسمتساحلؼقؼة، كاهقَؽ قمـ رصد أوضمف شمشاسمف واظمتَلف ما دوَّ

Abstract 

This paper is a comparative study between two travelers’ 

accounts, from which the Europeans obtained new information 

about the countries of the Hejaz region. The First is, 

Varthema’s account, which has been written as an espionage 

report. Whereas the second is Pitis’ account, which has been 

written as a report by a former captive. The paper contains two 

accounts’ data about related to Islam pilgrimage place - the 

cradle of the first Islam- in the countries of Hijaz, such: access 

roads, political, economic and social conditions. 

 In addition to what they wrote about Hajj rituals in their 

imaginations. Let's look at whether they both sought accuracy 

in what they presented, or did they seek to satisfy the 

European mentality? Through telling of myths, occasionally 

were mentioned in previous writings, they convinced 

themselves of a way of the truth, not to mention observing the 

similarities and differences of Varthema and Pitis. 
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 ًمبحر اعمتقؾمط طمؾاًم طرة قمغم أرض اعمسؾؿلم ذم ضمـقب اقْ يماكت اًمسَّ 

رف سماحلروب اًمصؾقبقة ظمَلل ما قمُ ا مـف طمؼؼقا ؿمقئً  ، ـمقيًَل لمورسمقراود إ

م، ًمؽـ مل يطؾ هبؿ 35، 34قمغم سمَلد اًمشام ومرص وشمقكس ظمَلل اًمؼركلم 

 قمام ذم أمقاج اًمبحر اعمتقؾمط سمػتح قمؽاًمؼل هبؿ واؾمتقؼظقا وىمد أُ  ؾؿاحلُ 

ذف ظمؾقؾ سمـ قمغم يد اًمسؾطان اعمؿؾقيمل إ (4)(م3;34) هـ2;8

ا قْ ؾمعَ  ؿَّ ومـ صمَ  ،، ومع ذًمؽ قماودهتؿ أطمَلم اًمقؼظة مـ ضمديد(5)ىمَلوون

رض اعمسؾؿلم ًمقس ومؼط مـاـمؼ مزيد مـ اعمعؾقمات قمـ أ ًمؾحصقل قمغم

سمَلد  قارَ ؼم أهمْ اشمسعت ًمتْس  اًمؽـ أيًض  ،ضمـقب وذق اعمتقؾمط اعمقاضمفة

أصاسمتفؿ يمبقة عمعرومة مصادر ىمقة وصمروة همٓء اًمؼقم اًمذيـ يمؾام  >اعمسؾؿلم

جلقاؾمقس متـؽريـ ذم ، ومـ هـا يمثر ا(6)ا يماكقا ىمبؾفامَّ  ىىمقظمرضمقا مـفا أ

                                                           

ص  صم، 2009حمؿد ومقزي رطمقؾ، هناية اًمصؾقبقلم ومتح قمؽا، قملم ًمؾبحقث، اًمؼاهرة،  (4)

527-552. 

اعمؾؽ إذف صَلح اًمديـ ظمؾقؾ سمـ اعمؾؽ اعمـصقر ؾمقػ  إذف ظمؾقؾ سمـ ىمَلوون: (5)

 -م  /1267 هـ 666ذم قمام اًمؼاهرة اًمديـ ىمَلوون إًمػل اًمصاحلل اًمـجؿل، ُوًمد ذم

، هق صمامـ م1293 ديسؿؼم 31 / هـ693 حمرم 12 ذم اإلؾمؽـدريةىمرب  شمروضمة شُمقرم ذم

شمقمّم ؿممون احلؽؿ إمم ضماكب واًمده ًمػؽمة ىمصػمة مـ  .اًمبحرية اًمدوًمة اعمؿؾقيمقة ؾمَلـملم

وسمؼل طمتك ُاهمتقؾ ذم  1290 اًمزمـ، وسمعد ووماة إظمػم ُكصب ظمؾقؾ ؾمؾطاًكا قمام

م، ُيعتؼم مـ أسمرز ؾمَلـملم أهة ىمَلوون واًمدوًمة اعمؿؾقيمقة. أؿمفر إكجازاشمف 1293 ديسؿؼم

، سمعد أن اؾمتؿر وضمقدهؿ ومقفا مائة اًمشام ذم اًمصؾقبقلم واًمؼضاء قمغم آظمر معاىمؾ قمؽا ومتح

م (، اًمسؾقك 3664 –هـ 67:قمـف اكظر: اعمؼريزي )أمحد سمـ قمكم، ت  .وؾمت وشمسعلم ؾمـة

رصية، ، حتؼقؼ د. حمؿد مصطػك زيادة، دار اًمؽتب اعم5، ق3ذم معرومة دول اعمؾقك، ج

م (، يمـز اًمدرر 3535 -هـ935> اًمدوداري )اسمـ أيبؽ، ت5;9-978اًمؼاهرة، ص ص 

ص  م،93;3، حتؼقؼ أوًمرخ هرمان، اعمعفد إعماين ًممصمار سماًمؼاهرة، :وضمامع اًمغرر، ج

 .573-525ص 

، شمرمجة د.ؾمقد 5ركسقامن، احلروب اًمصؾقبقة، ج :عمزيد مـ اًمتػاصقؾ طمقل ذًمؽ إمر اكظر (6)

 .947-944ص  م،5;;3اًمباز اًمعريـل، سمػموت، 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/693_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/693_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
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http://ar.wikipedia.org/wiki/1293
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
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ؾمتـطاق مـ قماد مـ سمجاكب ا اإلؾمَلم،د سمقمفْ ل و طمديثِ صقرة مسؾؿلم، أ

. وذم هذا  قمغم طمؼقؼتفااعمسؾؿلم لاأطمق هلؿ  ًمقصَػ ْه أسمـائفؿ سمعد إ

اًمتل طمصؾ  ،سملم اصمـتلم مـ اًمرطمَلت ةً ؼارككعؼد م ًمفِ وطمقْ  اهللِ نِ سمعقْ اًمبحث 

إومم ضماءت ذم  :ن قمغم معؾقمات ضمديدة قمـ اًمنمق اعمسؾؿقمـفا إورسمق

واًمثاكقة ضماءت ذم إـمار  ،ذم رطمؾة ومارشمقام إـمار اًمتجسس اًمرصيح متؿثؾةً 

 يدورذم رطمؾة ضمقزيػ سمتس. وؾمقف  ى اًمعائديـ متؿثؾةً اؾمتـطاق إْه 

قمـ  مـ معؾقمات لمًمألورسمقن ذان اًمرضمَلحمقر اًمدراؾمة طمقل ما ىمدم ه

مـ طمقث ـمرق  ،د اإلؾمَلم إول ذم سمَلد احلجازومفْ  ،مـاـمؼ طمج اعمسؾؿلم

تامقمقة سمجاكب ما آىمتصادية واًمسقاؾمقة وآضموواقمفا اًمقصقل إًمقفا، وأ

ى ًمــظر هؾ حترَّ  -ريمـ اإلؾمَلم اخلامس -شعائر ومريضة احلج رؾمؿقه ًم

مـ ظمَلل  ؟أم أكف ؾمعك إلرواء اًمعؼؾقة إورسمقة ،ميمَلمها اًمدىمة ومقام ىمدَّ 

أىمـعقا أكػسفؿ هبا سمخَلف ، ذم يمتاسمات ؾماسمؼة دتدِّ ـماعما رُ  (7)ق ظمراوماتؾمقْ 

 ومارشمقام وسمتس. كفُ شاسمف واظمتَلف ما دوَّ قمـ رصد أوضمف شم كاهقَؽ ، احلؼقؼة

قف يؽقن قمامد مـفجـا ذم هذه اًمدراؾمة هق اعمـفج اعمؼارن، وهق مـفج وؾم

ومـ اجلدير سماًمذيمر أن  .اًمعرسمقةىمؾقؾ آؾمتخدام ذم اًمدراؾمات اًمتارخيقة 

اًمتل مفدت  (8)آؾمتنماىمقةاًمرطمؾتلم يؿؽـ أن شمدرضما وؿـ اًمؽتاسمات 

                                                           

يمثرت اًمؽتاسمات اخلراومقة قمـ اإلؾمَلم واعمسؾؿلم ذم أورسما اًمعصقر اًمقؾمطك، وىمؾقؾ مـفا ما  (7)

وصؾ إمم ًمب احلؼقؼقة ومـ هذه اًمؽتاسمات صقرة اإلؾمَلم ذم كبقءة مقثقدس اعمجفقل، 

اإلكجؾقزي اًمشفػم متك اًمباريز. اكظر: قمبد اًمعزيز رمضان، صقرة اإلؾمَلم وقمـد اعممرخ 

م، ص ص 4228، مايق 66ذم كبقءة مقثقدس اعمجفقل، اعمجؾة اًمتارخيقة اعمرصية، جمؾد 

> حمؿد ومقزي رطمقؾ، صقرة اإلؾمَلم ذم اًمتاريخ اًمؽبػم عمتك اًمباريز، جمؾة اًمؽمسمقة، 56-;

 .487-467 م، ص ص4223، اًمدوطمة، 397اًمعدد 

مػفقمف، ودواومعف، وأهداومف اكظر: وماروق قمؿر  :عمزيد مـ اًمتػاصقؾ طمقل آؾمتنماق (8)

ومقزي، آؾمتنماق واًمتاريخ اإلؾمَلمل )اًمؼرون اإلؾمَلمقة إومم(، إهؾقة ًمؾـنم 

 .:6-47م ص ص :;;3واًمتقزيع، قمامن إردن، 
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سمحؽؿ همزارة  ،اًمطريؼ أمام مقضمة آؾمتعامر إوريب ذم اًمعرص احلديث

 اعمعؾقمات اًمتل وومرهتا اًمرطمؾتلم ًمألورسمقلم طمقل سمَلد احلجاز.

 :إسمان اًمرطمؾتلم اًمسقاؾمقةُ  إوواعُ 

أمر  وف اًمتارخيقة اًمتل متت ظمَلهلا هاشمان اًمرطمؾتانإن معرومة اًمظر

س قمنم، وسمدايات اًمؼرن رضوري> ومؼد يمان ٕورسما ذم أواظمر اًمؼرن اخلام

أهداف ظماصة، إلقمادة شمؼققؿ معارومفا قمـ اًمعامل اإلؾمَلمل،  اًمسادس قمنم

ة، ويمذًمؽ إقمادة شمرشمقب أوراىمفا، عمقاضمفتف سملؾماًمقب ضمديدة ىمقامفا اًمعؾؿ واعمعروم

 قمغم إورسمقلم، ًمتعؿقؼ معرومتفؿ سماًمـظؿ تحلَّ أسماإلواومة إمم أؾمباب قمؿؾقة 

 .(:)شمؾؽ احلريمةإؾمبان واًمؼمشمغاًمققن  ؿوىمد شمزقمَّ  .(9)اًمسائدة ذم اًمعامل اإلؾمَلمل

 رطمؾتف قمام ، ومؼد سمدأومارشمقام أما قمـ إوواع اًمسقاؾمقة إسمان رطمؾة

وذم ـمريؼف ًمؾحج اضمتاز اًمشام واحلجاز، اًمؾتلم يماكتا ، (م3725) هـ:2;

، ويمان اجلاًمس قمغم قمرش اًمسؾطـة ذم ذًمؽ (;)مـ ؾمؾطـة اعمامًمقؽ اضمزءً 

                                                           

حمؿد حمؿقد اًمنياين و معراج كقاب مرزا، مؽة اعمؽرمة ذم قمققن همػم اعمسؾؿلم دراؾمة ذم  - (9)

اًمة اًمـصارى قمـ اًمعاصؿة اعمؼدؾمة، اجلؿعقة اجلغراومقة  شمؼققؿ أهداف واكطباقمات ومعارف اًمرطمَّ

، واكظر أيًضا قمبد احلؿقد 38م، ص3627هـ / 3648، 529اًمؽقيتقة، اًمؽقيت، اًمعدد 

 .67-64، ص 7;;3ن كقار، اًمتاريخ إوريب احلديث، دار اًمػؽر اًمعريب، اًمبطريؼ وؾمؾقام

ؾمبؼ إؾمبان واًمؼمشمغاًمققن همػَمهؿ مـ إورسمقلم ذم طمريمة اًمؽشػ اجلغراذم سمسبب احلامؾمة  (:)

اًمديـقة اًمتل وًمَّدت اًمرصاع اًمؽبػم اًمذي دار قمغم أرض ؿمبف ضمزيرة أيبػميا أصمـاء شمقاضمد 

ا ذم ـمرد اعمسؾؿلم مـ اجلزيرة شمتبعقهؿ ذم ؿمامل أومريؼقا صمؿ اعمسؾؿلم ومقفا، ومؾام أومؾحق

ؾماطمؾ أومريؼقا اًمغريب متفقًدا حلريمة يمشػ ـمريؼ اًمرضماء اًمصاًمح. اكظر: ؿمقىمل اجلؿؾ 

 .::، 89وقمبد اهلل قمبد اًمرازق، شماريخ أومريؼقا، اًمؼاهرة، د.ت، ص 

قمـ ذًمؽ اكظر  .هـ:87ظمضعت سمَلد احلجاز حلؽؿ اعمامًمقؽ ذم قمفد اًمظاهر سمقؼمس قمام  (;)

م(، اًمـجقم اًمزاهرة ذم ;368هـ / 96:اسمـ شمغري سمردي )مجال اًمديـ أيب اعمحاؾمـ ت 

> 368، ص :422، اهلقئة اًمعامة ًمؼصقر اًمثؼاومة، اًمؼاهرة، 9مؾقك مرص واًمؼاهرة، ج

، شمرمجة قمغم قمقدة اًمشققخ، دارة اعمؾؽ قمبد 3ج ،هقرظمروكقف )ك. ؾمـقك(، مؽة اعمؽرمة

 .3:2ص  ،م;;;3هـ / ;363اًمعزيز، اًمرياض، 
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-9;36هـ/44; -24;) اًمغقري ىمـصقه اًمقىمت هق اًمسؾطان

> ومؼد رضٍ ومل شمؽـ أطمقال اًمسؾطـة ذم قمفده شمسػم قمغم كحق مُ  (32)(م3738

احلؽؿ سمعد ومؽمة مـ آوطراسمات اًمسقاؾمقة راح وحقتفا قمدد مـ  شمقممَّ 

ة قمغم ؾمؽان مغارم مجَّ  إطمقال ومرض صَلحؾمبقؾ إاًمسَلـملم، وذم 

كػاق قمغم مـفا واع ذم اإليمبػًما  ان ضمزءً ظماصة أو مـفا اًمـاس،وج  ،اًمسؾطـة

 .(33)خ اسمـ إياس اعمعاس ًمتؾؽ اًمػؽمةد سمف اعممرِّ وهق ما كدَّ  ،قمامئر اًمسؾطان

ظمقة مـ رضوس قمغم طمؽؿ مؽة سملم اإل ك طمربيماكت هـا كػسف وذم اًمقىمت

وىمد ذيمر ومارشمقام ذم رطمؾتف أن اًمذي حيؽؿ مؽة حيؿؾ ًمؼب  ،(34)فإذا

                                                           

هـ / 954اسمـ إياس )حمؿد سمـ أمحد، ت  ىمـصقة اًمغقري اكظر:فمروف وٓية قمـ  (32)

دار اًمـنم ومراكز  ،4م(، سمدائع اًمزهقر ذم وىمائع اًمدهقر، حتؼقؼ حمؿد مصطػك، ج3764

 . 5-1م، ص ص97;3ؿمتايـر، ومقسبادن، 

ؾمعقد قماؿمقر، إيقسمققن واعمامًمقؽ ذم مرص  >2;-;:ص ،7اسمـ إياس، سمدائع اًمزهقر،ج (33)

 . 8;4-7;4م، ص 8;;3واًمشام، دار اًمـفضة اًمعرسمقة، اًمؼاهرة، 

طمؽؿ مؽة ظمَلل هذ اًمػؽمة إذاف اعمـحدرون مـ اًمسَلًمة اًمـبقية، قمغم ضمدهؿ أومضؾ  (34)

م شمقذم 3723هـ/29;اعمامًمقؽ ذم اًمؼاهرة، وذم قمام اًمصَلة واًمسَلم، شماسمعلم ًمسؾطان 

هزاع سمـ حمؿد سمـ سمريمات وشمقممَّ احلؽؿ أمحد سمـ حمؿد سمـ سمريمات اعمؾؼب سماجلازاين همػم أن 

هـ / :2;أظماه سمريمات ىماد ضمقًشا واؾمتقمم قمغم مؽة ومػر اجلازاين هارسًما، ًمؽـ ذم أوائؾ 

ل مل يبؼ ومقفا أيمثر مـ قمدة أؿمفر م اؾمتطاع إزاطمة أظمقف واًمعقدة صماكقة ًمؾنماومة اًمت3724

طمتك قماد سمريمات سمجقش ىمقى أقماده ًمؾنماومة وهؽذا طمتك قماد أمحد ًمؾحؽؿ همػم أكف مات 

ًٓ سمنيعاز مـ أظمقف محقضة. قمـ هذا اًمرصاع اكظر: اسمـ إياس، سمدائع اًمزهقر، ج ، 7مؼتق

رطمَلت ومارشمقام )احلاج يقكس اعمرصي(، شمرمجة د. قمبد  >هـ;2;-:2;-29;طمقادث 

> 64، طماؿمقة 72، ص م6;;3ـ اًمشقخ، اهلقئة اعمرصية اًمعامة ًمؾؽتاب، اًمؼاهرة، اًمرمح

م، رؾماًمة ماضمستػم همػم 3739-3676هـ/ 45;-;7:حمؿد ـمف صَلح اًمبؽري، احلجاز 

 .;4م، ص ص 2;;3هـ/ 3632مـشقرة، ضمامعة أم اًمؼرى، مؽة اعمؽرمة، 
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ًمبؼاء احلجاز ذم  امل شمؽـ يد اًمدوًمة اعمؿؾقيمقة سمعقدة قمـف، ؾمعقً و ،(35)ؾمؾطان

ىمبضتفا، ذم وىمت قمجزت ومقف قمـ ومرض هذه اًمتبعقة سماًمؼقة سمسبب يمثرة 

اًمذي اقمؽمى وهذا آهنقار  .(36)يام اًمسؾطـةآوطراسمات ذم أواظمر أ

ومـ سمقـفؿ  ،ة اجلقاؾمقسمفؿَّ  شمقسػمذم  امساقمدً  يمان قمامًَل اًمسؾطـة اعمؿؾقيمقة 

ًمألمػم اعمؿؾقيمل اعمسئقل قمـ رطمؾة احلج  اماًمق   اومارشمقام اًمذي دومع مبؾغً 

 ذم اًمقىمت، (37)قيتفهُ ى ن يتحرَّ ذم صمقب مؾقك دون أ كيتخػَّ اًمشامل طمتك 

واهنقار  ،مهال أوواع اًمبَلدسمسبب إ> شمدهقر اىمتصاد دوًمة اعمامًمقؽ كػسف

قمغم كحق همػم مسبقق ذم فمؾ يمشػ ـمريؼ رأس اًمرضماء  ،اًمتجارة اخلارضمقة

هـ 4;:قمام  Bartholomeo Diaz (38)سمؼقادة سمارصمؾقؿقق دياز اًمصاًمح

 Vasco De ضماماق داؽاهلـد سمؼقادة وماؾمصمؿ اًمقصقل قمغم  ،(39) (م36:9)

                                                           

(13) Wolf M, One thousand Roads to Mecca, New York, 1997, p81. 

ام مؽة ًمؼب أمػم، ويمان شماسمعًا ًمؾسؾطان اعمؿؾقيمل ذم مرص ذم زمـ رطمؾة ومارشمقام،  محؾ طمؽَّ

وًمؾسؾطان اًمعثامين ذم اؾمتـبقل ذم قمرص سمتس، همػم أن سمعض اعمصادر أؿمارت إمم طمؽام 

اًمعقدروس )قمبداهلل سمـ  :مؽة سمؾؼب اًمسؾطان رسمام سمسبب اعمؽاكة اًمسامقة عمؽة اعمؽرمة. اكظر

سمـ قمبد اهلل(، اًمـقر اًمساومر ذم أقمقان اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقؼ أمحد طماًمق وحمؿقد ؿمقخ 

 .;55م، ص 4223إركاؤوط و أيمرم اًمبقر، دار صادر سمػموت، 

 .52حمؿد ـمف اًمبؽري، احلجاز، ص  (36)

 .57رطمَلت ومارشمقام، ص  (37)

ح سمرشمغازم يمؾَّػف اعمؾؽ يقطمـا اًمثاين طمايمؿ اًمؼمشمغال سمحؿؾة يمشػقة  :سمارصمؾؿقق دياز (38) هق مَلَّ

سمحرية ٓرشمقاد اًمساطمؾ اإلومريؼل شمتؿة عما ىمام سمف إمػم هـري اعمَلح ىمبؾ مقشمف> وذًمؽ ؾمعقًا 

ًمؾقصقل ًمؾفـد، وىمد متؽـ سماًمػعؾ ٕول مرة مـ اًمقصقل ًمطرف إومريؼقا اجلـقيب، وأـمؾؼ 

هذا اًمطريؼ "رأس اًمرضماء اًمصاًمح". اكظر: قمبد احلؿقد اًمبطريؼ  اعمؾؽ يقطمـا اًمثاين قمغم

 .68وقمبد اًمعزيز كقار، اًمتاريخ إوريب احلديث، ص 

، شمرمجة أمحد حمؿد روا، 6هايد، شماريخ اًمتجارة ذم اًمنمق إدكك ذم اًمعصقر اًمقؾمطك، ج (39)

قر أورسما ذم اًمعص ،> ؾمعقد قماؿمقر5م، ص 6;;3اهلقئة اعمرصية اًمعامة ًمؾؽتاب، 

ؾمامح قمبد اعمـعؿ  >2;7ص  ،م5:;3 اًمؼاهرة، ،، مؽتبة إكجؾق اعمرصية3ج ،اًمقؾمطك

اًمسَلوي، اجلاًمقات إضمـبقة ذم مرص اعمؿؾقيمقة، رؾماًمة ماضمستػم، ضمامعة اًمزىمازيؼ، 

 .335م، ص 4225
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jama(3:) دوم ماكقيؾ سمتؿقيؾ مـ مؾؽ اًمؼمشمغال Dom Maneol (3;)  وذًمؽ

 ،ىمت دوًمة اعمامًمقؽ مـ اجلـقبقِّ ـمُ . ومـ هـا ومؼد (42)م(:;36) هـ25; قمام

، اًمتازم ىمام ومارشمقام سمرطمؾتف. وذم اًمعام (43)ؾت اًمتجارة سمشؽؾ همػم مسبققطِّ وقمُ 

 . (44)اًمبحرية عد اًمرطمؾة اًمؼمية اعمقازية ًمرطمؾة وماؾمؽق داضمامااًمتل شمُ 

 رطمؾتف ذمضماءت سمتس ومؼد وومقام يتعؾؼ سمإوواع اًمسقاؾمقة إسمان رطمؾة 

ر ذم وىمت يماكت ومقف اجلزائ ػم مـ اًمؼرن اًمساسمع قمنم اعمقَلدي،اًمرسمع إظم

ًمؾسؾطان اًمعثامين مـذ ىمبقل ظمػم  اؾمؿق  ظماوعة حلؽؿ اًمدايات اًمتاسمعقلم ا

                                                           

هق ىمائد سمحري يمؾػتف اًمؼمشمغال سماؾمتؽشاف اًمطريؼ إزم اهلـد، سمعد اًمـجاح  وماؾمؽق داضماما: (:3)

ذم اًمقصقل ًمرأس اًمرضماء اًمصاًمح، وىمد اؾمتعان وماؾمؽق سمرسمان مسؾؿ طمصؾ اظمتَلف سملم 

م. اكظر: يقمقا ;;36اًمباطمثلم طمقل هقيتف، ومتؽـ مـ اًمقصقل ًمؾفـد وقماد إمم سمَلده قمام 

، قمبد احلؿقد اًمبطريؼ وقمبد اًمعزيز كقار، 39 -;وماؾمؽق داضماما، مؼدمة اًمؽممجة، ص ص 

> ؿمقىمل قمطا اهلل اجلؿؾ، قمبد اهلل قمبد اًمرازق، :6-69اًمتاريخ إوريب احلديث، ص 

 .92شماريخ إومريؼقا احلديث واعمعاس، مؽتبة إكجؾق اعمرصية، اًمؼاهرة، ب.ت، ص 

 13 ذم ًمشبقكة وشُمقذم ذم .ًمؾؼمشمغال هق اعمؾؽ اًمراسمع قمنم ماكقيؾ إول مـ اًمؼمشمغال: (;3)

وىمد شمؿ  .اعمحقط إـمؾز دقمؿ محَلت آؾمتؽشاف اًمؼمشمغاًمقة ذم .1521 ديسؿؼم

ىمام سمتلملم ـمريؼ  وماؾمؽق دا ضماما ام أنووؿفا إمم مؾؽتف ذم قمرصه يم اًمؼمازيؾ ايمتشاف

وسمحر  اعمحقط اهلـدي سماًمسقطرة قمغم أًمػقكسق دي اًمبقيمػمك وىمام اهلـد اًمتجارة إمم

قمـف  .ومجقع اعمقاكئ ذم اعمـطؼة ما قمزز دور اإلمؼماـمقرية اًمؼمشمغاًمقة وظمؾقج قمامن اًمعرب

 اكظر: 

Manuel I in: Encyclopedia Britannica online:  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/363107/Manuel-I 

يقمقات وماؾمؽق داضماما، وشمؼرير رطمؾة دوز ؾماكتقس، شمرمجة د. قمبد اًمرمحـ اًمشقخ، اهلقئة  (42)

 م.7;;3اعمرصية اًمعامة ًمؾؽتاب، 

، ص 6طمقل أصمار اعمؽمشمبة قمغم اًمقصقل اًمؼمشمغازم ًمؾفـد اكظر: هايد، شماريخ اًمتجارة، ج (43)

> ومائز قمغم سمخقت، اعمامًمقؽ اجلرايمسة ذم مقاضمفة احلصار اًمصؾقبل قمغم مرص، 67-32ص 

 م، 4235 -هـ 3565 35جمؾة يمؾقة اًمعؾقم اإلؾمَلمقة، ضمامعة اعمقصؾ، اًمعدد 

 .;ص  ،مؼدمة اعمؽمضمؿ ،رطمَلت ومارشمقام (44)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1521
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88_%D8%AF%D8%A7_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/363107/Manuel-I
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 (46)م(3742-3734) ؾمؾقؿ إولًمؾسؾطان اًمعثامين  ،(45)اًمديـ سمارسماروؾما

ؽاكتا ظماوعتلم مرص واحلجاز ومأما  ،(47)م:373قمام ًمألمر  اووًمق   اطمامقً 

، ويمان قمغم طمؽؿ مرص سماؿما يقًمقف سمشؽؾ مباذ ًمسَلـملم آل قمثامن

ذاف اعمـحدريـ مـ إ ؾِ بَ مـ ىمِ  أما مؽة واعمديـة ومؽاكتا حتؽامن ،اناًمسؾط

مـذ ؾمؼقط دوًمة ؾمَلـملم  ويديـقن سماًمقٓء ًمؾسؾطان اًمعثامين ،هة اًمـبقيةإ

 .(48)اعمامًمقؽ

 :اًمتلمشمعريػ سماًمرطمَّ 

> (49)احلجاز ويصؾ إمم صمقب مسؾؿ عد ومارشمقام أول أوريب يتـؽر ذميُ  

ؾمَلمل ويستطؾع أظمباره، وسماًمرهمؿ مـ ذًمؽ ًمقتجسس قمغم اًمعامل اإل

                                                           

م( سمجزيرة ًمسبقس مـ ضمزر اًمققكان اؿمتغؾ مع 3694وًمد قمام ) ظمػم اًمديـ سمارسماروؾما: (45)

أهشمف سماًمتجارة اًمبحرية سمداية طمقاشمف صمؿ متؽـ مع أظمقف قمروج مـ احلصقل قمغم ىماقمدة مقـاء 

م ٓؾمتغَلًمف ذم مفامجة ومرؾمان اًمؼديس يقطمـا ذم ماًمطة، 3726طمؾؼ اًمقادي سمتقكس قمام 

إؾمبان مـ ؾماطمؾ اجلزائر وأقمَلكا اًمقٓء ًمؾسطان ؾمؾقؿ إول اًمعثامين ومتؽـ مـ ـمرد 

م وفمؾ يعؿؾ سماجلفاد اًمبحري :373واكػرد سمحؽؿ اجلزائر سمعد اؾمتشفاد أظمقف قمروج قمام 

م. قمـف اكظر: سمسام اًمعسكم، ظمػم اًمديـ سمرسمروس واجلفاد 3768طمتك شمقذم ذم اؾمتـبقل قمام 

 وت، ب.ت.م، دار اًمـػائس سمػم3769-3692ذم اًمبحر 

اكظر: إسمراهقؿ سمؽ طمؾقؿ، شماريخ اًمدوًمة اًمعثامكقة اًمعؾقة، ممؾمسة  اًمسؾطان ؾمؾقؿ إولقمـ  (46)

قمز شمؾق يقؾمػ سمؽ آصاف، شماريخ  >9:-2:ص  ،::;3اًمؽتب اًمثؼاومقة، سمػموت، 

 .;7-78ص  م،7;;3ؾمَلـملم سمـل قمثامن، مؽتبة مدسمقزم، اًمؼاهرة، 

م، 4232مذيمرات ظمػم اًمديـ سمارسماروؾما، شمرمجة د.حمؿد دراج، ذيمة إصاًمة، اجلزائر،  - (47)

م، جمؾة 3:52-:373> مميد حمؿقد اعمشفداين، أوواع اجلزائر ظمَلل احلؽؿ اًمعثامين 8;ص 

 .637م، ص 4235، 38، اًمعدد 7اًمدراؾمات اًمتارخيقة واحلضارية، ضمامعة شمؽريت، جمؾد 

دطمَلن، شماريخ أذاف احلجاز، حتؼقؼ حمؿد أملم شمقومقؼ، دار اًمساىمل  اكظر: أمحد سمـ زيـل (48)

 . 39، 38، ص 5;;3سمػموت، 

(27) Peters (F. E), The Hajj: The Muslim Pilgrimage to Mecca and the 

Holy Places, Princeton University, 1994, p 83. 
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ىمام سمرطمؾة  ،اًمة إيطازمأكف رطمَّ  ؾؿ قمـفوما قمُ  ،(:4)ىمؾقؾة وكادرة اعمعؾقمات قمـفوم

 ،اًمنمق ذم اًمؼرن اًمسادس قمنم، وسماًمرهمؿ مـ إيطاًمقة ومارشمقام ورسما إمممـ أ

شمف دقسمؾ سماًمتجاهؾ طمتك مـ سمـل ضمؾكف ىمُ ومن ،كف ذم رطمؾتف مـ ومائدةدوَّ  وقمظؿ ما

 Gaspare Fantuzzi (4;)خ اإليطازم وماكتقزير اعممرِّ . وىمد سمرَّ اإليطاًمقلم

هذا اًمتجاهؾ سماكؼطاع اًمصؾة سملم ومارشمقام ووـمـف إم إيطاًمقا، وارشمباـمف سمؿؾؽ 

 اًمنمق، ومـ هـا اقمتؼد قمدد إمماًمؼمشمغال اًمذي ىمام سمتؿقيؾ رطمؾتف اًمطقيؾة 

، وهـاك مـ ىمال سملكف أؾمباين مـ أصقل مـ اًمباطمثلم أن ومارشمقام سمرشمغازم

 ،ًمد ذم سمقًمقكقا سمنيطاًمقاأكف وُ  أمجع قمؾقف اًمباطمثقن طمقل وماشمقاموما  إيطاًمقة.

مـ  اكجب قمددً شماريخ همػم معؾقم شمزوج ومارشمقام وأ ، وذمـمبقًباويمان واًمده 

صمؿ رطمؾ مـ سمقًمقكقا إمم  أوٓده، ًمؽـ ٓ كعؾؿ سمؿـ شمزوج وٓ مـ ،وٓدإ

 George Persy Badger سمادضمر سمػمد ويرى مـفا ًمؾؼمشمغال.و اًمبـدىمقة

وشمؼمير ذًمؽ دىمة وصػف ٕدوات احلرب اًمتل ىماسمؾفا ذم  ،اأكف يمان قمسؽري   (52)

وىمد ظمرج ومارشمقام ذم رطمؾتف سمتؿقيؾ مـ مؾؽ اًمؼمشمغال، ومـ صمؿ  .(53)رطمؾتف 

                                                           

(28) The Travels of Ludovico di Varthema, trans. by J. W. Jones, London, 

1863, intro, p. XVII. 

 م قمـف اكظر: 3758و 3687ضمسبػمو وماكتقزي ممرخ إيطازم قماش سملم قماَمل  (;4)

Warren (Jeremy), Gaspare Fantuzzi: A Patron of Sculpture in 

Renaissance Bologna, The Burlington Magazine, Vol. 149, No. 1257, 

Sculpture (Dec., 2007), pp. 831-835 

م قمؿؾ :::3م و 3:37سمػمد سمادضمر: هق مبنمِّ ومستنمق إكجؾقزي، قماش سملم قماَمل  (52)

م وعمدة 3:64مـدوسما ًمؾؽـقسة اإلكجؾقزية ذم اًمعراق مـ ىِمبؾ رئقس أؾماىمػة يماكؽمسمري 

ؾ سملم اًمبؾدان اًمعرسمقة واإلؾمَلمقة ٕهمراض مرشمبطة سماًمتبشػم  صمَلث ؾمـقات صمؿ شمـؼَّ

  :ؾمقة. قمـف اكظرواًمدسمؾقما

Roper (Geoffreg), George Persy Badger, in Bulletin (British Society 

for Middle Eastern Studies, Vol. 11, No. 2 (1984), pp. 140-155 

 .Peters, The Hajj, p.83 ، وأيًضا اكظر39-32رطمَلت ومارشمقام، مؼدمة اعمؽمضمؿ  (53)
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م كائب اعمؾؽ اًمؼمشمغازم ًمػارشمقام طملم وصؾ اهلـد مل يؽـ مـ اعمستغرب أن يؼدِّ 

 طمقث، (54)ًمؾجقش اًمؼمشمغازم هـاك فِ آمتقاز واًمػروؾمقة سمجاكب وؿِّ  سمراءةَ 

عمرصي صمؿ ج يقكس ااقب احلذم صم ظمػاها ـمقيًَل عمسقحقة اًمتل أا قماد إمم

صػقف اجلقش اًمؼمشمغازم ذم معريمة يماكاكقر  سماًمػعؾ ذمومارشمقام اًمعجؿل، وىماشمؾ 

Cananor  (55)ىمرب يماًمؽتا سماهلـدم 3728قمام. 

، مؽة ذم اًمتاريخ جؾقزي زاركأول إوومقام يتعؾؼ سمجقزيػ سمتس ومفق 

مـ سمَلد  اغريب سمدءً يصػ ـمريؼ احلج اعمأوريب اًمة سمجاكب يمقكف أول رطمَّ 

طمقث ىمام هبذه  ،ااًمة ؾمـ  سمؿرص، سمجاكب يمقكف أصغر اًمرطمَّ  ااعمغرب مرورً 

ذم اخلامسة  م(:389هـ );:32 همادر إكجؾؽما قمام ، طمقثاًمرطمؾة وهق صبل

ذم وىمت اؿمتد ومقف اًمرصاع سملم اعمسؾؿلم  ،اارً سمحَّ مـ قمؿره، وقمؿؾ  ةقمنم

ذم يد  اهذا اًمرصاع ًمقىمقع سمتس أؾمػمً  اًمبحر اعمتقؾمط، وىمد أدىورسمقلم ذم وإ

وقماش ذم يمـػف واقمتـؼ اإلؾمَلم  ،ارىمقؼً قمبًدا ارة اجلزائريلم وماختذه أطمد اًمبحَّ 

مؽة، وسمعد  إمموذهب معف ذم رطمؾة طمج  -ده سمضغط مـ ؾمقِّ  -ذم اًمظاهر

اجلزائري وىمد سمؼل سمتس ذم ضمقار ؾمقده  .ه صؽ احلريةؾمقدُ  رطمؾة احلج مـحفُ 

سمتس سمَلده. وىمد مؽـت  إممن يػؽر ذم اهلرب واًمعقدة ىمبؾ أ امخسة قمنم قمامً 

 يمام أملَّ  ،مـ اإلعمام سماًمؽثػم واًمؽثػم قمـ اعمسؾؿلم وأطمقاهلؿ هذه اًمػؽمة اًمطقيؾة

سمؼل سمتس ذم اجلزائر طمتك سمجاكب ًمغتف اإلكجؾقزية سماًمؾغتلم اًمعرسمقة واًمؽميمقة. 

وسمعد ومؽمة رطمؾ مـ شمريمقا  ،إؾمتاكة مع سمعض اًمسػـ اإلكجؾقزية إممرطمؾ 

مـ  ؾ سملم قمددٍ ومـفا شمـؼَّ  ،ضمـقة إممؾماومر ، صمؿ ؾقزكجاًمتجار اإل أطمدسمؿعقكة 

مقـمـف  ممإ اوقماد أظمػمً  ،ب سمف ذم أعماكقا وهقًمـداطمقث رطمّ  أورسما،سمؾدان 

اًمعقدة  قمدمدم قمغم ومـ ،إصكم إكجؾؽما اًمتل واضمفتف هبا اًمؽثػم مـ اًمعؼبات

                                                           

 .38مؽة اعمؽرمة ذم قمققن همػم اعمسؾؿلم، ص حمؿد اًمنياين، ومعراج مراز،  (54)

(33) Scott (W. H), University The Mediterranean Connection, Philippine 

Studies, Vol. 37, No. 2 (Second Quarter 1989),, p.135. 
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قمغم  ما قمثرسـت سمعد طمقاًمف حتن أ. همػم أواًمبؼاء قمغم ديـ اإلؾمَلم جلزائرإمم ا

"طمؼائؼ  :سمعـقان ايمتاسمً  ػوأًمَّ  ،وصمؼاومة وازداد قمؾاًم  ،ت أطمقاًمفواًمده، وماؾمتؼر

 .(56)قمـ اإلؾمَلم"

 :دواومع اًمرطمؾة

 ،مة واعمديـة اعمـقرةشمعددت اًمدواومع ًمدى إورسمقلم ًمَلهتامم سمؿؽة اعمؽر

بحث اًمعؾؿل، أو اًمدواومع: إهمراض اًمتبشػمية، أو اًمومـ أهؿ هذه 

ومـفؿ مـ ، (57)، أو اًمتجسس وإهمراض اًمسقاؾمقة وهق اًمغاًمباعمجازومة

 مؽة.ًمؾقصقل إمم  قمـف ؾماىمتف اًمظروف رهماًم 

ظمرج ومارشمقام مـ سمَلده ًمؾؼقام هبذه اًمرطمؾة ظمَلل اًمػؽمة اعمؿتدة سملم وىمد 

ؾمبب ظمروضمف ذم هذه  ، وذيمر(58)(م:372 - 3725)هـ 36; -:2;ل قمامَ 

كف عما يماكت يمؾ اًمبؾدان مطروىمة قمغم كحق يمبػم سماًمـسبة "أ :اًمرطمؾة وهق

 يرها أهؾ اًمبـدىمقة، ن أرى اًمبَلد اًمتل ملأ رت ذم أكف جيب قمكمَّ شعبـا، ومؼد ومؽّ ًم

                                                           

رطمؾة ضمقزيػ سمتس )احلاج يقؾمػ(، شمرمجة د. قمبد اًمرمحـ اًمشقخ، اهلقئة اعمرصية اًمعامة  (56)

 .33-9م، مؼدمة اعمؽمضمؿ، ص 7;;3اًمؼاهرة، ًمؾؽتاب، 

Pailin (A.D.), British views on religion and religions in the age of 

William and Mary, in Method & Theory in the Study of Religion, 

Vol. 6, No. 4 (1994), p369-370; Michael (W.), One thousand roads 

to Mecca: ten centuries of travelers writing about the Muslim 

pilgrimage, new York, 1997, p 102-103. 

 .6حمؿد اًمنياين، ومعراج مراز، مؽة اعمؽرمة ذم قمققن همػم اعمسؾؿلم، ص  (57)

  ;رطمَلت ومارشمقام، ص  (58)

The Travels of Ludovico di Varthema, trans by J. W. Jones, London, 

1863, p. 6  
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هذا ما ذيمره ًمؽـ مل يرصح أن رطمؾتف يماكت . (59)"اأو مل يؽمددوا قمؾقفا يمثػمً 

 ، ويرىهتاارويمشػ صمرواهتا وقمقسمغرض اًمتجسس قمغم سمَلد اعمسؾؿلم 

اعمؼاسمؾ  أن رطمؾة ومارشمقاماًمعرسمقة  قمبد اًمرمحـ اًمشقخ مؽمضمؿ اًمرطمؾة إمماًمديمتقر 

أن مفؿة ومارشمقام يماكت أصعب سمؽثػم  يرىضماما، يمام  اًمؼمي ًمرطمؾة وماؾمؽق دي

ة أن دي ضماما يماكت مفؿتف ومصدر هذه اًمصعقسم ،مـ مفؿة دي ضماما

ا أمَّ  قمغم ىمطاع يمبػم مـف، اعمسؾؿقن اًمقصقل إمم هلـد قمـ ـمريؼ سمحر ٓ يسقطر

وـمرق  ،ووصػ ـمبقعتفا ،مفؿة ومارشمقام ومؽاكت اظمؽماق أرض اعمسؾؿلم

ـا وـمرق اًمدوماع وأقمداد اجلققش، ومـ ه ،ومصادر اًمثروة ،اعمقاصَلت هبا

ذم صقرة احلج يقكس وومارس ظفر ذم احلجاز وم >ومؼد أمعـ ومرشمقام ذم اًمتخػل

م كػسف سملكف احلج يقكس وذم اهلـد ىمدَّ  ،أو يقكس اعمؿؾقك اعمرصياعمرصي 

  .(:5)اًمعجؿل

ويمان هلا  ،إوريبذم اًمتاريخ  اومذ   اكجاح حماوًمة ومارشمقام طمدصمً  وىمد ضماء 

وظمػم دًمقؾ قمغم مؽاكتفا  ،رف سمعرص اًمـفضة إورسمقةشمؼديرها ذم ومؽمة ما قمُ 

  .(;5)وشملصمػمها يمثرة قمدد اًمطبعات واًمؽممجات اًمتل طمظقت هبا هذه اًمرطمؾة

إومم مـ كققمفا سماًمـسبة  ومارشمقام ًمؾقصقل عمؽة واعمديـة ومل شمؽـ حماوًمة
                                                           

 .45رطمَلت ومارشمقام، ص  (59)

 .33، 32رطمَلت ومارشمقام، ص  (:5)

 طمقل مؽاكة رطمؾة ومارشمقام وـمبعات اكظر: (;5)

 The Travels of Ludovico di Varthema, intro pp.II-XVI ; 

Beckingham (C.F.), SOME EARLY EUROPEAN TRAVELLERS 

IN ARABIA, in Ninth SEMINAR FOR ARABIAN STUDIES held 

at The School of Oriental & African Studies and the Institute of 

Archaeology, London on 7th-9th July, 1975 (1976), p 3; King (R.), 

The Pilgrimage to Mecca: Some Geographical and Historical 

Aspects, Erdkunde, Bd. 26, H. 1 (Mar., 1972), p65. 
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ومـ أؿمفرها مغامرة  ،لم، سمؾ هـاك يمثػم مـ اعمحاوٓت اًمػاؿمؾةًمألورسمق

 (62)أو أركاط Renquld de Chqttillionإمػم اًمصؾقبل ريـق دي ؿماشمققن 

طملم ادمف  (م33:4) هـ799قمام يمام أـمؾؼت قمؾقف اعمصادر اًمعرسمقة، وذًمؽ 

صغم اهلل قمؾقف -ًمؾؼقام سمحؿؾة قمسؽرية ًمغزو اعمديـة اعمـقرة وكؼؾ ضمسد اًمـبل 

ن احلج ا أمعتؼدً  ،سؾؿلم مـ مؽة إمم أورسماإمم أورسما ًمقتحقل طمج اعم -وؾمؾؿ

 -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ- طمقث دومـ اًمـبلإمم اعمديـة اعمـقرة اإلؾمَلمل يتقضمف 

ورسمقلم قمـ إمايمـ اعمؼدؾمة اإلؾمَلمقة سماًمرهمؿ  قمـ ىمصقر ومؽرة إوهذا يعؼمِّ 

 ،شمؼـ اًمعرسمقةومـفؿ مـ أ ،ىمبؾ هذا احلدث مـ سمؼائفؿ ذم اًمشام صمامكقة قمؼقد

ومؾؿ  أمرٍ مـ ، ومفام يؽـ (63)ومـ سمقـفؿ ريـق كػسف ،وقمؾؿ اًمؽثػم قمـ اًمعرب

يقيب طمايمؿ صَلح اًمديـ إاًمسؾطان ركاط سماًمـجاح سمسبب يؼظة ؽؾؾ محؾة أشمُ 

 ل محؾة سمحرية مـ مرص قمؼم اًمبحرارؾمسمن اًمذي أمر ،مرص واًمشام آكذاك

                                                           

ومقام سمعد صار  م،3385 ،3375هق أمػم أكطايمقة ظمَلل اعمرطمؾة اًمقاىمعة سملم قماَمل  :أركاط (62)

م وىمد ىمتؾف صَلح 33:9 -3399ؾمقد إىمطاقمقة ذىمل إردن واخلؾقؾ ومقام سملم قماَمل 

ئف قمغم مؼدؾمات اعمسؾؿلم، قمـف اكظر.اًمديـ سمقده   سمعد كرص طمطلم ضمزاًء ًمتجرُّ

Ernoul, Chronique d’ Ernoul et Bernard le Tresorier ,ed.Mas Laterie 

,Paris1971, pp.69-70. 

حمؿقد رزق حمؿقد: اًمعَلىمات سملم أركاط أمػم طمصـ اًمؽرك وصَلح اًمديـ إيقيب طمتك 

همػم مـشقرة يمؾقة أداب ضمامعة قملم ؿمؿس قمام م، رؾماًمة ماضمستػم 33:9معريمة طمطلم 

 م،33:9 -3375م> أمػمة مصطػك يقؾمػ: أركاط طمايمؿ أكطايمقة واًمؽرك مـ 95;3

 م.6:;3رؾماًمة ماضمستػم همػم مـشقرة يمؾقة اًمؽمسمقة ًمؾبـات سمجدة قمام 

 طمقل إعمام سمعض اًمػركجة ذم اًمشام سماًمؾغة اًمعرسمقة اكظر: (63)

Attiya (H. M), Knowledge of Arabic in the Crusader States in the 

twelfth and thirteen centuries, in Journal of Medieval history, vol. 

25:3, 1999, pp. 203-213. 
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سمـػسف  ، وكجااًمؼائد اًمصؾقبل وومرَّ  ،إمحر أدريمت ىمقات أركاط وؾمحؼتفا

احلج طمتك ذم مقؾمؿ وؾمقؼ سمعضفؿ وكحر يقم اًمـحر  ،ضمـقده تؾ ضمؾُّ وىمُ 

 .(64)ٕي أوريب يػؽر ذم هذا اًمسؾقك مستؼبًَل  يؽقن ذًمؽ رادقًما

 Raimondo di دوق مقَلكق بؾدقماء سمقصقل مـدوسملم مـ ىمِ وهـاك ا 

Soncino وأضمروا مباطمثات  (م9;36) هـ24; وصؾقا إمم مؽة اعمؽرمة قمام

يمام أيمد  -م مـ اًمصعب ىمبقًمف ار اًمتقاسمؾ هـاك، همػم أن هذا اًمؽَلمع دمَّ 

ذم  ،د طمدوث ذًمؽطمقث ٓ يقضمد دًمقؾ صادق يميمِّ  -نقن إورسمققاًمدارؾم

 . (65)و مستحقَلً ن وصقل إضماكب ومقف إمم مؽة صعًبا أوىمت يما

ختطقط مسبؼ سمغرض قمغم إذا يمان ومارشمقام ىمد ضماء إمم مؽة سمـاء و

ا مع سمتس اًمذي ؾماىمف اًمؼدر ؾمقىمً  ااًمتجسس يمام سمدا ًمـا، ومإمر يمان خمتؾػً 

ًمرطمؾتف  احمددً  امل حيدد ضمقزيػ سمتس شمارخيً وؼاع إرض. سمـمفر ًمؾقصقل ٕ

ن ذًمؽ يمان ظمَلل اًمشفقر إرسمعة إظمػمة أ Beckingham ويرضمح ،ًمؾحج

 ،م38:7اعمقاومؼة ًمؾػؽمة اعمؿتدة سملم أهمسطس وكقومؿؼم قمام  ،ه8;32مـ قمام 

 . (66)دهِ ويمان ذًمؽ ذم صحبة ؾمقِّ 

حرص سم امدومققمً  ومقفاحلج سماظمتقاره، ًمؽـف ؿمارك إمم  سمتس ومل يذهب

طمتك اقمتـؼ اإلؾمَلم،  ا، ومؽام مارس قمؾقف وغقـمً -قمغم ذيمر سمتس- قمؾقف دهِ ؾمقِّ 

                                                           

طمقل حماوًمة أركاط اًمػاؿمؾة ًمغزو اعمديـة اعمـقرة اكظر: حمؿد ممكس قمقض، صَلح اًمديـ  (64)

 359-354م، ص :422قث، اًمؼاهرة، إيقيب سملم اًمتاريخ وإؾمطقرة، دار قملم ًمؾبح

Beckingham (C.F.), SOME EARLY EUROPEAN TRAVELLERS 

IN ARABIA, p.1-2 

(43) Beckingham (C.F.), Some Early Travels in Arabia, ,p 11. 

(44) Beckingham (C.F), The date of Pittis’s Pilgrimage to Mecca, in 

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, No. 

3/4 (Oct.1950), pp. 112-113 
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مـف أكف حيسـ إًمقف، ويمام  اذم رطمؾة احلج اقمتؼادً  -قمغم همػم اظمتقار-صحبف  ومؼد

ىمبؾ سمتس اإلؾمَلم ذم اًمظاهر، ومؾؿ يؽـ ًمف أن يرومض رطمؾة احلج وإٓ أيمد ومساد 

 ،دع ذم سمتسأن اًمسقد اجلزائري ىمد ظُم ويبدو ، ؿد قمؼباهقمؼقدشمف وهق ما ٓ حُي 

تؼف سمعد قمقدشمف مـ رطمؾة قم، وقمؾقف ومؼد أيبدو أكف ىمد أشمؼـ اًمتظاهر سماإلؾمَلم اًمذي

اقمات رضمؾ إكجؾقزي ويرى اًمبعض أن "رطمؾتف متثؾ اكطب. (67)احلج سمػؽمة ىمصػمة

وقمدم اًمثؼة ذم إضماكب، ورسمام يؽقن ذًمؽ ًمسقء اعمعامؾة اًمتل  مكمء سماًمتحامؾ،

 .(68)ًمؼقفا مـ أؾمقاده اعمتعدديـ ذم أصمـاء قمبقديتف"

 اًمرطمؾة: ؾمػمظمط 

وهق  (69)م 3725إسمريؾ  :يمام طمدد ذم كحق مؽة سمدأت رطمؾة ومارشمقام 

ظمروج اسمـ  شمقىمقتيؼارب مـ  شمقىمقتهـ، وهق :2;ؿمقال  32اعمقاومؼ ًمققم 

طمقث ظمرج مـ دمشؼ ذم مستفؾ ؿمقال مـ اًمسـة(  كػسف اًمقىمت)ذم سمطقـمة 

م أي أن ىماومؾة احلج اًمشامل 3548أهمسطس  53اعمقاومؼ  (:6)هـ948مـ قمام

قمـ رطمؾة طمج اسمـ  يامشملظمرت سمؿؼدار قمنمة أومارشمقام ىمد  اًمتل ظمرج ومقفا

اًمػفري اًمذي  اومؼ مع كػس يقم ظمروج رطمؾة اسمـ رؿمقد، ًمؽـفا شمتقسمطقـمة

ديسؿؼم  ;هـ اعمقاومؼ 8:6ؿمقال  32احلج ذم  همادر دمشؼ مع ىماومؾة

  .(;6)م34:7

                                                           

 .32رطمؾة ضمقزيػ سمتس، اعمؼدمة ص  (67)

 .52حمؿد اًمنياين، ومعراج مراز، مؽة اعمؽرمة ذم قمققن همػم اعمسؾؿلم، ص  (68)

 .58رطمَلت ومارشمقام، ص  (69)

م(، رطمؾة اسمـ 3599/  هـ;;9اسمـ سمطقـمة )حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ حمؿد اًمؾقايت ت  (:6)

 .;9، ص 3هـ.، ج3544، اعمطبعة اخلػمية، اًمؼاهرة، 3ج ،سمطقـمة

م(: مؾء اًمعقبة سمطقل اًمغقبة 3543هـ / 943اًمسبتك )حمؿد سمـ قمؿر سمـ رؿمقد اًمػفري ت  (;6)

ذم اًمقضمفة اًمقضمقفة إمم مؽة وـمقبة، حتؼقؼ د. حمؿد احلبقب سمـ اخلقاضمة، دار اًمغرب 

 > 3م، ص ::;3 -هـ :362اإلؾمَلمل، سمػموت، 
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مؽة يمان إمم ػ يمتاب احلج أن ظمط ؾمػم ومارشمقام ذم رطمؾتف يؼرر ممًمِّ 

ـ وصؾ مؽة قمأوريب أول  كفإ، طمقث ة ًمغػمه مـ إورسمقلمسماًمـسب امتؿقزً 

اًمة ىمد اؾمتؿر ذم هذا اًمتػرد طمتك يمرره اًمرطمَّ ـمريؼ احلج اًمشامل اًمؼمي، و

، أما مـ ىمام سماًمرطمؾة همػممها ومؼد ؾمؾؽ ـمريؼ مرص اًمبحر (72)سمقريمفارت

 اشمقام مـ اًمبـدىمقة ذم إطمدى ؾمػـ اًمتجار متقضمفً رظمرج وما. (73)يـبع إمحر 

مـ  .(74)ؾمؽـدريةومـفا وصؾ اًمؼاهرة صمؿ قماد اإل ،كحق اإلؾمؽـدرية

ومـفا أظمذ يتـؼؾ  ،كحق سمػموت اإطمدى اًمسػـ مـطؾؼً اإلؾمؽـدرية كزل ومارشمقام 

دمشؼ، وومقفا أظمذ خيطط  صمؿ وصؾ اًمشامقة مثؾ ـمراسمؾس ومحاة نسملم اعمد

ًمطريؼة اًمتخػل واًمتـؽر ذم صمقب طماج طمتك يتؿؽـ مـ آًمتحاق سمؼاومؾة احلج 

 . (75)اًمشامل اًمتل شمـطؾؼ مـ دمشؼ ىمبؾ احلج سمػؽمة يماومقة

طمقث  ،ذم سمَلده اوهماًمبً  (76)ويبدو أن ومارشمقام ىمد أشمؼـ اًمعرسمقة ىمبؾ ذًمؽ

اًمباسماوات ًمتعؾؿ اًمؾغة اًمعرسمقة طمسبام أوىص سمف  هـاك مقضمة قماًمقة تيماك

                                                           

م مـ أب ؾمقيني وأم إكجؾقزية، واًمتحؼ سمقريمفارد ذم اجلؿعقة اعمؾؽقة  1784 ُوًمد ؾمـة (72)

 .اعمعـقة سمآيمتشاومات اجلغراومقة ذم أومريؼقا

أومريؼقا إٓ أن اًمديـ وقمغم اًمرهمؿ مـ أن أهمؾب كشاـمات اجلؿعقة يماكت شمدرس جماهؾ 

م، ومؼرر 3967اإلؾمَلمل يمان مثػًما ًمؼميمفارت وظماصة مع فمفقر اًمدوًمة اًمسعقدية ؾمـة 

وأقمػك حلقتف ًمػماومؼ  .ضمامعة يمامؼمدج سمريمفارت شمرك اجلؿعقة ودراؾمة اًمؾغة اًمعرسمقة ذم

احلجاج إومارىمة إمم اًمنمق متـؽًرا سمشخصقة رضمؾ مسؾؿ أًمباين اؾمؿف احلاج إسمراهقؿ، 

ائؾ قمـزة ذم سمَلد اًمشام. رطمؾ إمم وشمعؿؼ أيمثر سماًمؾغة اًمعرسمقة واشمصؾ سمؼب طمؾب ووصؾ إمم

اًمذي يمان يتؼؾد وٓية مرص ًمؾتق، ومؽؾػ  سمؿحؿد قمكم سماؿما م واشمصؾ3:34مرص ؾمـة 

سمحرب آل ؾمعقد، وراومؼف سمريمفارت ًمغزو ضمزيرة اًمعرب، ومؽث سملم مؽة واعمديـة مـ ؾمـة 

دار اًمعؾؿ  ،، سمػموت:ظمػم اًمديـ اًمزريمكم، إقمَلم، جم. 3:38م إمم ؾمـة 3:36

 .486م، ص 4224ًمؾؿَليلم، 

(51) Peter, The hajj, p. 83. 

 .45رطمَلت ومارشمقام، ص  (74)

 .45رطمَلت ومارشمقام، ص  (75)

 .65-46رطمَلت ومارشمقام، ص ص  (76)

https://ar.wikipedia.org/wiki/1784
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
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سمغرض حتقيؾ  >ذم خماـمبة اعمسؾؿلم سماؾمتخدام اًمعؼؾ واحُلجةن واعمبنمِّ 

وذم مؼدمة مـ شمبـك  ،ووؾمقؾتفؿ ذم ذًمؽ شمعؾؿ اًمعرسمقة ،اعمسؾؿلم ًمؾؿسقحقة

سمعد أن ومشؾت اًمقؾمائؾ  ،(77)ؾمبايناًمراهب إ هذا اعمسعك رامقن ًمقل

هـ 2;8ػؼد قمؽا قمام سم اًمشاملاًمساطمؾ  ة ذم اًمسقطرة قمغماًمعسؽري

وسماىمل اجلققب اًمصغػمة سمعد ساع مرير اؾمتؿر ىمركلم مـ  (م3;34)

  .(78)اًمزمان

سمعد اؾمتؼرار ومارشمقام ذم دمشؼ ًمػؽمة متؽـ مـ مجع معؾقمات طمقل 

ك مـ دمشؼ، وهـاكىماومؾة احلج اًمشامل اًمتل شمـطؾؼ يمؾ قمام  ذم زي احلج  ختػَّ

اعمؿؾقيمل ًمرطمؾة احلج طمتك أًمبسف  أمػم اًمريمبيقكس اعمرصي، وىمام سمرؿمقة 

وظمرج معفؿ مـ أطمد، طمتك ٓ يتعرف قمؾقف  اومـحف ضمقادً  ،زي اعمامًمقؽ

 إممومـفا  .(79)صمَلصمة أيام قمـفا مسػمة اًمتل شمبعد مـطؼة اعمزيريب إممدمشؼ 

 إممذم اًمصحراء طمتك وصؾقا  امـطؼة ؾمدوم واًمبحر اعمقت سمعدها هماصق

وهذا اًمطريؼ يتػؼ إمم طمد يمبػم مع  .(:7)اعمؽرمة مؽة  إمماعمديـة اعمـقرة ومـفا 

                                                           

> ومؽتقر اًمؽؽ، 687-686، ص 4ؾمعقد قمبد اًمػتاح قماؿمقر، احلريمة اًمصؾقبقة، ج (77)

، 64اًمعَلىمات اًمثؼاومقة سملم اعمسؾؿلم واًمػركج ذم اًمعصقر اًمقؾمطك، جمؾة اًمتػاهؿ، اًمعدد 

 .;54ص  م،4235هـ / 3656وزارة إوىماف اًمعامكقة، مسؼط، 

 .562-527قمـ ذًمؽ اكظر: حمؿد ومقزي رطمقؾ، هناية اًمصؾقبقلم ومتح قمؽا، ص  (78)

ا مـ ؾمقريا هل سمؾدة ذم أىمىص ضمـقب اعمزيريب: (79) وشمؼع  حماومظة درقما وهل شمعد ضمزًءا إداري 

مـ سملم اًمبؾدات  .إردكقة ؿمامل همرب مديـة درقما قمغم مؼرسمة مـ احلدود اًمسقرية

إمم اًمشامل  اًمشقخ مسؽلم و ـمػس و داقمؾ إمم اًمشامل، كقى و اًمشقخ ؾمعد اعمتامخة،

ة احلرة قمـفا اكظر: اعمزيريب، ويؽقبقديا اعمقؾمققم .إمم اجلـقب اًمنمىمل اًمقادودة اًمنمىمل و

  قمغم آكؽمكت:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2

%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A8  

 . 72-57رطمَلت ومارشمقام، ص ص  (:7)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A8
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 .(;7)اًمشامل ـمريؼ احلج 

اًمذي ؾمؾؽف اسمـ سمطقـمة  اواًمطريؼ اًمذي ؾمؾؽف ومارشمقام هق كػسف شمؼريبً 

 ان اسمـ سمطقـمة يمان أدق وصػً ، همػم أم(3548ه)948قمام  ذم رطمؾتف ًمؾحج

مـ ومارشمقام، يمام يمان قمغم قمؾؿ سملهؿ اعمـازل اًمتل كزل هبا ظماصة  وأيمثر شمػصقًَل 

 .(82)ثؾ سمرصى وشمبقكما يرشمبط هبا سماًمسػمة اًمـبقية م

دمشؼ ًمقؾتحؼ  إممهـاك ؾممال يطرح كػسف طمقل ؾمبب رطمقؾ ومارشمقام 

وؿـ ريمب احلج اعمرصي  اًمشامل، ومل يبؼ ذم اًمؼاهرة ًمقشاركسمريمب احلج 

وأوومر ذم اعممن واًمعتاد، يمام أكف يمان  اوأقمظؿ شملمقـً  وهق سماًمطبع أيمؼم طمجاًم 

هـاك اطمتامل أول وهق رهمبتف وسمَلد اًمشام؟  إممؾمقف يقومر قمؾقف قمـاء اًمسػر 

ورسمام كتخذ مـ اىمتضاب روايتف  ،ذم شمقومػم معؾقمات أيمثر قمـ مدن سمَلد اًمشام

عؾقمات قمـ سمػموت طملم أظمذ ذم سمسط اعمقمـ اًمؼاهرة واإلؾمؽـدرية ذم 

ًمبحر أوماض ذم قمـ ؾماطمؾ ا اويمؾام شمقهمؾ سمعقدً  ودمشؼ سمشؽؾ أوؾمع،

قمام يعؾؿف  اتؾػ يمثػمً أن ما ؿماهده ذم اًمؼاهرة ٓ خياًمقصػ، وذيمر هق كػسف 

، وماإلؾمؽـدرية قمغم ؾمبقؾ مرص إٓ ذم ىمؾقؾ مـ اًمتػاصقؾ ممىمبؾ وصقًمف إ

                                                           

يؿر ـمريؼ احلج اًمشامل اًمؼمي سمثَلث دول ذم اًمقىمت احلازم هل  ـمريؼ احلج اًمشامل: (;7)

ؾمقرية وإردن واًمسعقدية. ذم اًمؼسؿ اًمسقري شمسػم اًمؼاومؾة مـ دمشؼ ًمؾؽسقة ومـفا إزم 

وظمان  طمقران وسمرصي واعمزيريب ودرقما. ذم اًمؼسؿ إردين شمسػم اًمؼقاومؾ ظمان اعمػرق

واحلسا وقمـقزة ومعان وسمطـ اًمغقل  اًمزسمقب صمؿ اًمؼطراكة صمؿ إمم ظمان اًمزسمقب واًمبؾؼاء

واعمدورة، وهبا يـتفك اًمؼسؿ إردين. أما قمـ اًمؼسؿ اًمسعقدي ومقبدأ مـ طماًمة قمامر صمؿ ذات 

احلاج وسمعدها شمبقك صمؿ إظمرض وإىمراع واحلجر ووادي اًمؼرى ومـفا ًمؾؿديـة اعمـقرة. 

اإلؾمَلمقة قمغم طمقاة سمـت قمبد اهلل اًمؽَليب، اًمـؼقش  :طمقل شمػاصقؾ هذا اًمطريؼ راضمع

ـمريؼ احلج اًمشامل سمشامل همرب اعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقدية، مؽتبة اعمؾؽ ومفد اًمقـمـقة، 

 .52-39م، ص ص ;422هـ /3652اًمرياض، 

، طمسلم ممكس، اسمـ سمطقـمة ورطمَلشمف حتؼقؼ دراؾمة ;9، ص 3رطمؾة اسمـ سمطقـمة، ج (82)

 83-78حتؾقؾ، دار اعمعارف، اًمؼاهرة، ب. ت، 
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عبارة :"هقمان ما همادرت اإلؾمؽـدرية اعمثال ذيمر قمـفا قمدة أؾمطر ظمتؿفا سم

قمـ صمراء  ا، وقمـ اًمؼاهرة يؼقل :"مل أذيمر ؿمقئً (83)ومفل معروومة ًمؾجؿقع"

اًمؼاهرة ومجاهلا، وقمـ يمؼمياء اعمامًمقؽ، ومؽؾ أوًمئؽ معروومة ٕهؾ 

وسمجاكب ذًمؽ مل يؽـ مـ احلؽؿة آكضامم ًمؼاومؾة احلج اعمرصي،  .(84)سمؾدي"

ظماصة أن هذه اًمػؽمة يماكت ومؽمة ؿمؽ ذم إضماكب وأؿمباهفؿ ذم فمؾ شمصاقمد 

 اًمرصاع اعمؿؾقيمل اًمؼمشمغازم ذم اعمحقط اهلـدي قمؼب اًمدوران طمقل إومريؼقة،

مع زيادة اطمتامًمقة  واكتشار أظمبار قمـ شمطؾع اًمؼمشمغاًمقلم ًمغزو احلجاز،

كدؾماس اجلقاؾمقس إورسمقلم ذم اًمؼقاومؾ ًمؽشػ قمقرات سمَلد اعمسؾؿلم، ا

وسماًمطبع إضمراءات إمـ شمؽقن ذم درضمتفا اًمؼصقى ذم اًمعاصؿة، وهق ما 

يؼؾؾ مـ إمؽاكقة اكدؾماؾمف أو ختػقف ذم وؾمط احلجاج، أما ذم دمشؼ ومؽان 

مـ إمر أين يمام سمدا ًمـا سماؾمتخدام اعمال ذم وىمت يمثرت ؿمؽايات اعمامًمقؽ 

ن يسقؾ ًمعاب اعمامًمقؽ أمام صمؿ يمان مـ اًمسفؾ أومـ  ،شملظمر أقمطقاهتؿ

ك ويسؿِّ  ،ك ذم زي احلاجوهق ما ؾمفؾ مـ مفؿة ومارشمقام ًمقتخػَّ  ،إهمراءات اعمال

  .(85)كػسف يقكس اعمرصي

حلرملم اًمنميػلم مـ ىمبؾ اجلقاؾمقس إمم اويبدو أن حماوٓت اًمقصقل 

ام مؽة طمذرهؿ مـ هذا ومـ صمؿ أظمذ طمؽَّ  ،إورسمقلم ىمد صارت معؾقمة

طمايمؿ مؽة ـ وصاروا يعتـقن قمـاية ظماصة سمتػحص احلجاج طمتك متؽَّ  ،إمر

أؿمخاص م( مـ اًمؼبض قمغم صمَلصمة 3732)هـ 38;اًمنميػ سمريمات قمام 

ورسمقة ومقوعفؿ بؾ إطمدى اًمدول إوفمفر أهنؿ ضمقاؾمقس مـ ىمِ  ،اؿمتبف هبؿ

ذم إدسمقات  وىمد اكتنمت .(86)اًمؼاهرةًمسؾطان ذم ذم احلديد وأرؾمؾفؿ إمم ا

                                                           

 .45ص  رطمَلت ومارشمقام، (83)

 .46رطمَلت ومارشمقام، ص  (84)

 .57 رطمَلت ومارشمقام، ص (85)

 .367، ص 6اسمـ إياس، سمدائع اًمزهقر، ج (86)
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ومؽرة شمـؽر إورسمقلم ذم صمقب ماًمقؽ ودمار وطمتك ومؼفاء، وسمؿراضمعة اًمعرسمقة 

اًمرواية اًمشعبقة "ؾمػمة اًمظاهر سمقؼمس" يؿؽـ متاسمعة هذه اًمظاهرة قمغم كطاق 

 . (87)واؾمع

وىمد طمدد ومارشمقام مدى اًمرطمؾة اًمزمـل مـ اعمزيريب طمتك مؽة سملكف 

 ،مجؾ 57222وأن اًمؼاومؾة مـ ، اا وأرسمعلم هنارً يقمً ستغرق أرسمعلم ي

 ،(88)مـ سمقـفؿ امـ احلراس اعمامًمقؽ يمان هق ؿمخصق   82طماج و 62222و

 مـ آكطباقمات قمغم ومارشمقام، أمهفا:  ايمثػمً وىمد شمريمت هذه اًمرطمؾة 

ظ ومارشمقام سامة اًمؼائد شمـظقؿ وإدارة ىماومؾة احلج، طمقث حل طمسـ

ومفق أدرى سماًمطريؼ وـمريؼة شململم اًمؼاومؾة ويمقػقة  ،اعمؿؾقيمل حلرس اًمؼاومؾة

ومارشمقام وضمقد ًمغة إؿمارة  يمام حلظ ،مقاضمفة اًمصعاب إذا ما واضمفتفؿ

وأن مجقع مـ ذم اًمؼاومؾة ًمدهيؿ ىمدرة قمغم متققز هذه  ،يستخدمفا ىمائد اًمؼاومؾة

سماًمؼاومؾة  ـْ امتثال يمؾ مَ  اظ أيًض اإلؿمارات وشمـػقذها طمال صدورها. حل

معاوكة اًمؼادريـ قمغم اًمؼتال مـ  اوأظمػمً  ،كظام اًمؼاومؾة ٕوامره مـ طمقث

 .(89)احلجاج حلرس اًمؼاومؾة ذم طمآت اًمرضورة

اًمعشائر اًمبدوية همػم اعمـظؿة أن  ام يتعؾؼ سمؿخاـمر اًمطريؼ، ومؼد ذيمروومق

شماوات سمغرض احلصقل مـفا قمغم كقع مـ إ >مفامجة ىمقاومؾ احلجىمد أًمػت 

ومـ يؿر هبا جيب قمؾقف  ،أمَليمفؿ اخلاصة ؿ أن اعمـاـمؼ اًمتل يؼقؿقن ومقفاسمزقم

إذا يماكت ىمؾقؾة ظماصة إٓ شمعروت ىماومؾتف ًمؾـفب و، وأن يدومع مؼاسمؾ ذًمؽ

ظف ومارشمقام قمغم اجلامقمات اعمفامجة أكف سماًمرهمؿ مـ يمثرهتا ، وما حل(:8)اًمتلملم

                                                           

 م، متػرق.8;;3، اهلقئة اعمرصية اًمعامة ًمؾؽتاب، 3ؾمػمة اًمظاهر سمقؼمس، ج (87)

 .Peter, The hajj, p. 83 ، واكظر أيًضا:58رطمَلت ومارشمقام ص  (88)

 .62-58رطمَلت ومارشمقام، ص  (89)

(68) Petter, The Hajj, p. 159. 
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يماكت وحاياهؿ مـ اهلجقم قمغم وومؼػمة اًمتسؾقح وسماًمتازم  ،هنا همػم مـظؿةومن

ومػل معريمة كشبت سملم ىماومؾة  ،اضمد  اًمؼقاومؾ ظماصة ضمقدة اًمتسؾقح يماكت يمبػمة 

قمنمون أمام وقمنمون ظمؾػ وقمنمون حلامية  ا،مؾقيمً  82ومارشمقام اعمحؿقة ب

سمقـام ومؼد اًمبدو  ،اًمؼاومؾة مـ اجلاكبلم مل خين احلجاج أيمثر مـ رضمؾ وامرأة

يمام كشب ىمتال سملم طمرس اًمؼاومؾة  ،وهذا ٓ خيؾق مـ مباًمغة (;8)ىمتقؾ 3822

ب اًمؼائؿقن قمغم طمراؾمة اًمؼاومؾة قمغم وشمغؾَّ  ،واًمبدو سملم اعمديـة ومؽة اعمؽرمة

 . (92)اعمفامجلم سمسفقًمة

 اًمتل سماًمطريؼ اعمقاهما ذيمره طمقل مصادر  فمات ومارشمقامقحهؿ مؾمـ أو 

أو احلصقل قمغم  ،شمـققمت سملم احلػر ذم اًمؽمسمة اًمرمؾقة أو اًمطقـقة إذا صادومتفؿ

اعماء مـ أطمقاض اعمقاه اًمتل أىمقؿت سمغرض اًمصدىمة مـ اعمحسـلم ذم هذه 

ؿمدة ضمػاف هذه اًمبؼاع  (94)وىمد وصػ اسمـ سمطقـمة ،(93)اًمبؼاع اًمؼاطمؾة

كاهقؽ قمـ حماوٓت اًمؼبائؾ  سمؼقًمف :""داظمؾفا مػؼقد، وظمارضمفا مقًمقد"،

ًمؾتشاطمـ  اوهق ما يمان يػتح سماسمً  ،اًمؼريبة مـ أسمار واًمعققن اسمتزاز احلجاج

 .(95) تالتىمٓع احلجاج وصؾ ظمَلل رطمؾة ومارشمقام إمم ام

قمغم حتديد مسارات احلج  طمرص دومؼ ،أما قمـ مسار رطمؾة سمتس

أهنا أرسمعة ىمقاومؾ: ك سمؼاع اعمعؿقرة اعمعروومة ذم قمرصه وذيمر اعمختؾػة مـ ؿمتَّ 

ىماومؾة  اىماومؾة احلج اعمغريب، وىماومؾة احلج اعمرصي، وىماومؾة احلج اًمشامل، وأظمػمً 

ؾ مسارها احلج اهلـدي، وسماًمطبع ؾمار سمتس مع ىماومؾة احلج اعمغريب وومصَّ 

                                                           

 .62-;5رطمَلت ومارشمقام، ص  (;8)

 .72-;6رطمَلت ومارشمقام، ص ص  (92)

 ;5-59رطمَلت ومارشمقام، ص ص  (93)

> حمؿد سمـ طمسـ اًمنميػ، اعمختار مـ اًمرطمَلت 2:-;9رطمؾة اسمـ سمطقـمة، ص  (94)

 .443احلجازية إمم مؽة واعمديـة اًمـبقية، ص 

 .;5رطمَلت ومارشمقام، ص  (95)
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سمحذاء اًمساطمؾ اجلـقيب  ايماًمتازم: شمـطؾؼ مـ مرايمش ذم اعمغرب وشمسػم سمر  

درية ومـفا إمم اًمؼاهرة صمؿ اًمؼؾزم ًمؾبحر اعمتقؾمط طمتك شمصؾ إمم اإلؾمؽـ

مؽة.  إممومـفا  (96))اًمسقيس( ومـ هـاك يؿؽـ ريمقب اًمبحر طمتك ضمدة

مرص سمجعؾ اًمرطمؾة شمغقػم ـمػقػ ذم اعمسار مـ اعمغرب إمم ويؿؽـ أن حيدث 

> طمقث هنا أىمؾ قمـاء مـ اًمرطمؾة اًمؼمية وهق ما ضمرى مع سمتسسمحرية طمقث إ

مـ اًمؼراصـة  امرص مع ؿمدة احلذر ظمقومً  ؼؾفؿ إممـذم ؾمػقـة ًمت هدريمب مع ؾمقِّ 

قمَلم اًمػركسقة ذات ل رومع رسمان اًمسػقـة إا ذم اًمتخػِّ معاكً وإ ،إورسمقلم

اإلدارة ذم اجلزائر مل يؽـ مـ اعمؿؽـ هلؿ  مقفمػلأن سمتس أيمد وىمد . اًمصؾبان

مـ  رمقاوإٓ طمُ  اًمداي )ًمؼب طمايمؿ اجلزائر(اعمشاريمة ذم احلج دون إذن مـ 

 .(97)ؾمرشمب قمام يمام

 شمؽػلهنا طمقث إ ،ظف سمتس يمثرة اعممن اًمتل حتؿؾ مع ىماومؾة احلجوما حل

أووح أن يمؾ ؾمػقـة  اعمدة أرسمعة أؿمفر ًمزوم ـمريؼ اًمذهاب واًمعقدة. أيًض 

مـ ؾمػـ ىماومؾة احلج اًمبحري يماكت حتصؾ قمغم ما يؽػقفا مـ اعماء اًمصاًمح 

يؼقم يمؾ رايمب قمغم اًمسػقـة  ثقاًمسقيس قمـ ـمريؼ اًمنماء، طم ًمؾنمب مـ

يمام سمنماء يمؿقة مـ اعماء شمؽػقف سمشؽؾ ؿمخيص ٓ يسلل قمـف رسمان اًمسػقـة. 

ظ سمتس اوطراب اًمبحر قمـد اعمرور سمؿقوع قمبقر سمـك إهائقؾ ذم ظمؾقج حل

حر إمحر حمػقف باًمسقيس سماًمؼرب مـ اًمطقر. وأيمد سمتس أن اإلسمحار ذم اًم

ن أطمقث يمان مـ اعمؿؽـ  ،سماعمخاـمر ظماصة مع آىمؽماب مـ اًمساطمؾ

 ااًمتازم يماكت اًمسػـ شمسػم هنارً سمنطمدى اًمصخقر همػم اعمرئقة وسم ةشمصطدم اًمسػقـ

 . (98)اًمبحرظمشقة آصطدام سماًمصخقر ذم فمؾامت  شمؼػ ًمقًَل و

                                                           

 Wolf, One Thousandsذيمر سمتس أن ضمدة ه مقـاء مؽة وأن سمقـفام مسػمة أىمؾ مـ يقم  (96)

Roads to Mecca, p113. 

 .63-43رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص ص  (97)

 .Peter, The hajj, p.83 ، اكظر أيًضا:65-63رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص ص  (98)
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اًمبحر  ؿماـمئوما صادومف سمتس ذم رطمؾتف اًمبحرية أطمد اعمؼامات ىمرب 

مـ اعمعتؼدات اخلراومقة مرشمبطة  اوىمد أيمد أن هـاك يمثػمً  ،يعرف سمؿؼام اعمراسمطو

ؼام جيؿعقن آىمؽماب مـ اعم دطمقث يماكقا قمـ ،ارة هبذا اعمؼامقمـد اًمبحَّ 

يدومعقهنا ًمتصؾ صغػمة اج ويضعقهنا ذم ؾمػقـة طماًمصدىمات طمسب رهمبة يمؾ 

د يمَّ سمقـام أ ،ًمشقخ اعمراسمط ذم رضحيفيماكقا يعتؼدون أهنا شمصؾ إمم ا ، إذؼامإمم اعم

وما يصؾ  ،يمان اًمبحارة يستقًمقن قمؾقف حتت هذا اًمزقمؿسمتس أن معظؿ اعمال 

وأيمد سمتس أن ًمرضيح اعمراسمط طمرمة ومؿـ ًمرضيح يؽقن أىمؾ اًمؼؾقؾ. إمم ا

ـماًمبقه قمغم اىمتحام اًمرضيح  جيرؤدظمؾف ويمان مـ أصحاب اجلرائؿ ٓ 

وسمؿراضمعة يمتب احلجاج اعمسؾؿلم مل . (99)ًمؾؼبض قمؾقف مفام ًمبث سماًمداظمؾ

ل صدق سمتس، سمتس قمـ مؼام اعمراسمط، همػم أكـا ٓ كـػيقضمد ما يميد ما رواه 

ي ما ؿماهده وؾمؿعف ًمقس ون يؽذب ومقف سمؾ هق يرومفذا اعمقوع ٓ يستحؼ أ

سمخَلف طمديثف قمـ قمؼائد اعمسؾؿلم وحماوٓشمف اًمقائسة ًمؾتشؽقؽ ومقفا  ،أيمثر

 >إمم طمد يمبػم ذم اًمعرص اًمعثامين ايمام ؾمـرى، سمجاكب أن اًمتصقف يمان مـتنًم 

  .(:9)ك سمؼاع اًمسؾطـةومـ صمؿ يمثرت اعمؼامات ذم ؿمتَّ 

أما قمـ ضمدة اًمتل كزل ذم مقـائفا سمحؽؿ أهنا سمقاسمة مؽة ومؾؿ يطؾ ذم 

وهبا  ،رةوأهنا همػم مسقَّ  ،؟مؽة وايمتػك سمذيمر أهنا أىمرب اعمقاكئ إمم ،وصػفا

 .(;9)يستؼبؾ إدٓء احلجاج

تطاسمؼ مع شما سمتس شمؽاد ل ؾمؾؽفاًمطريؼ اًمتمـ اجلدير سماًمذيمر أن و

                                                           

 .65رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (99)

Wolf, one thousand roads, p. 112. 

قمـ اًمتصقف ذم اًمعرص اًمعثامين اكظر: شمقومقؼ اًمطقيؾ، اًمتصقف ذم مرص إسمان اًمعرص  (:9)

 م.68;3اًمعثامين، مطبعة أداب، اًمؼاهرة، 

 .66رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (;9)
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، همػم أن معؾقمات سمتس (2:)ـمريؼ رطمؾة اًمؼؾصادي ذم اًمؼرن اًمتاؾمع اهلجري

 ذم وصػ اًمطريؼ وكقادر ما صادومفؿ ذم اًمطريؼ. يماكت أيمثر شمػصقًَل 

 :اعمؽرمة مؽة

  :مؽة وصػ -

وأهنا مديـة رائعة اجلامل،  اًمباهر،ػ ومارشمقام مؽة سملهنا ذات اًمنمف صو

مثؾ مـازل إيطاًمقا، وؾمعر اعمـزل ومقفا يعادل  ومـازهلا ضمقدة ،ؿمـظَّ  سمـاؤها

ؾ ث. يمام مل يؽـ حيقط مؽة ؾمقر م(3:)صمَلصمة أو أرسمعة آٓف مـ اًمدويمات

ؾمقار طمقث حتقط سمؿؽة همػم أن اجلبال شمؼقم مؼام إ اإلؾمؽـدرية،اًمؼاهرة أو 

 يملهنام سمقاسمة وأن ذم ضمـقب مؽة ضمبؾلم متؼارسملم .(4:)مـ مجقع اجلفات

ن اًمذي ذيمر أ (6:)وصػ ومارشمقام مـ وصػ اسمـ سمطقـمةويؼؽمب  .(5:)عمؽة

                                                           

ظمرج اًمؼؾصادي مـ مقـاء اعمـايمب ذم ضمـقب إكدًمس ومـف إمم وهران صمؿ شمقكس وضمرسمة  (2:)

ا ومـفا ًمؾطقر صمؿ ريمبا اًمسػـ طمتك يـبع صمؿ وـمراسمؾس ومـفا ًمإلؾمؽـدرية صمؿ اًمؼاهرة  سمر 

رطمؾة  ،م(36:8هـ /3;:راسمغ اكظر: اًمؼؾصادي )أسمق احلسـ قمغم إكدًمز ت 

> ؾمامح 369 ،353-;34، ص :9;3 ،شمقكس، اًمؼؾصادى، حتؼقؼ حمؿد أسمق إضمػان

قمبد اعمـعؿ اًمسَلوي، ـمرق احلج اعمرصي رم اًمؼرن اًمعاذ اهلجري / اًمؼرن اًمسادس قمنم 

عمقَلدي، وؿـ سمحقث اًمـدوة اًمعاعمقة اًمثامـة ًمدراؾمات شماريخ اجلزيرة اًمعرسمقة )اًمؼرن ا

 .35ص م،4236هـ / 3657اًمعاذ اهلجري(، اًمرياض، 
آؾمؿ اًمذي أـمؾؼف اعممرظمقن اًمعثامكققن قمغم ومؾقركسا، وىمقؾ هق اًمـؼد اًمذهبل  اًمدويمة: (3:)

ومة ًمؽؾؿة دويم ،اعمرضوب ذم اًمبـدىمقة ىمدياًم  ويمان يزن سملم  ،اإليطاًمقة Ducat اشمقهوهل حمرَّ

اعمعجؿ اعمقؾمققمل ًمؾؿصطؾحات اًمعثامكقة  :ؾمفقؾ صاسمان :قمشــرة إمم اصمـل قمشــر ومركًؽا

 .337ص  م،4222اًمتارخيقة، مطبققمات مؽتبة اعمؾؽ ومفد اًمقـمـقة، اًمرياض، 

 .73رطمَلت ومارشمقام، ص  (4:)

Wolfe, One thousand Roads to Mecca, p.81. 

 .73ومارشمقام، ص رطمَلت  (5:)

Wolfe, One thousand Roads to Mecca, p.82 

 .7;رطمؾة اسمـ سمطقـمة، ص  (6:)
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هبا اجلبال مـ يمؾ اجلفات وإن زاد  مستطقؾة متصؾة اًمبـقان حتػُّ  مديـةٌ  مؽةَ 

يمام ؾمؿك مداظمؾ مؽة اًمثَلصمة مـ  ،قمؾقف سمذيمر اجلبال حمقطة سمؿؽة سملؾمامئفا

 .ـ اجلـقب سماب اًمسػؾوم ،ومـ اًمغرب سماب اًمزاهر ،اًمشامل سماب اعمعغمَّ 

ومؼد ومـ صمؿ  ،شمقام يـظر عمؽة مـ مـظقر اًمؽاصمقًمقؽل اعمتعصبويمان ومار

ب اًمرب قمغم هذه مـ همض ا ضمػاف اًمبؼاع اعمحقطة سمؿؽة سملن ذًمؽ كققمً ومنَّ 

يمام شمعاين اعمديـة مـ كؼص اعماء،  ،طمقث ٓ يـبت هبا زرع وٓ ؿمجر ،اًمبؼعة

 .(7:)اد أن احلصقل قمغم اعماء ومقفا مؽؾػ ضمد  وأيمَّ 

 ،همػم ذي زرع شمؼع ذم وادٍ ومؼد ذيمر أهنا  ،ؽةَ عم أما سماًمـسبة ًمقصػ سمتس

وإىمرب ًمؾدىمة أهنا شمؼع وؾمط شمَلل  ،ققمسم شمؼريبًاوشمبعد قمـ ؾماطمؾ اًمبحر 

ومباكقفا يمام ؾمبؼ أن  ،ؾمقارًمذا ومفل ٓ حتتاج ًمبقاسمات أو أ ة>صغػمة يمثػم

يمام مل يػت سمتس ومفل همػم مفقلة ٓؾمتؼبال اًمقاومديـ.  اذيمرت قمادية ضمد  

ومذيمر أن اًمتَلل حتقط سمؿؽة  ،اًمطبقهمراذم ًمؾؿـاـمؼ اعمحقطة سمؿؽةاًمقصػ 

صغػمة متؼارسمة، وىمد ارشمؼقت سمعض هذه اًمتَلل سماًمؼرب مـ  وًمعدة أمقال وهل

 اسمحقث يمان ذم إمؽاين رؤية مداها قمدة أمقال. وهذه اًمتَلل مجقعً  ،مؽة اعمؽرمة

، ًمؽـفا قام ىمشعد يملهنا أيموشمبدو قمغم اًمبُ  ،ًمؾسقاد مـ صخقر طمجرية متقؾ

 .(8:)كصػ مقؾل يبؾغ حمقط اًمقاطمد مـفا كحق مؽة، وسمعض هذه اًمتَل امجقعً 

                                                           

رهمؿ اؿمؽماك اسمـ سمطقـمة مع ومارشمقام ذم احلديث قمـ ضمػاف مؽة ومنن اسمـ سمطقـمة يمان ًمف  (7:)

رأي خمتؾػ قمـ إمر ىمال ومقف: "ومؽة ذومفا اهلل يمام أظمؼم اهلل ذم يمتاسمف اًمعزيز طمايمًقا قمـ 

 ،اخلؾقؾ سمقاٍد همػم ذي زرع، وًمؽـ ؾمبؼت هلا اًمدقمقة اعمباريمة ومؽؾ ـمرومة دمؾب إًمقفاكبقف 

وصمؿرات يمؾ رء دملء هلا، وًمؼد أيمؾت هبا اًمػقايمف، اًمعـب، واًمتلم، واخلقخ، واًمرـمب، 

  ما ٓ كظػم ًمف ذم اًمدكقا".

 .7;اكظر: رطمؾة اسمـ سمطقـمة، ص 

 .69رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (8:)

Foster W. (Editor), The Red Sea, p. 25. 
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 :مؽة اىمتصاد -

عد آىمتصادي اًمة إوريب قمغم اًمبُ يمان مـ إمهقة سمؿؽان أن يريمز اًمرطمَّ 

اًمبَلد سملن اًمثراء اًمذي شمتؿتع سمف  اا ضمازمً ورسمقلم اقمتؼادً ٓقمتؼاد إ اكظرً 

و 34اًمغزو اًمصؾقبل اًمػاؿمؾ ذم اًمؼركلم مام ؾمبب صؿقدها أ اإلؾمَلمقة

مـ ومارشمقام وسمتس قمغم شمتبع مصادر اًمثروة ذم  طمرص يمؾ   اومـ هـ ،(9:)35

 كاهقؽ قمـ اعماء ومصادره. ،مؽة واعمديـة

وأن ما حتتاضمف اعمديـة يليت مـ " :ث ومارشمقام قمـ اىمتصاد مؽة ىمائًَل حتدَّ 

، ويمذًمؽ مـ ومقـاء ضمدةأمايمـ سمعقدة مثؾ اًمؼاهرة مـ ظمَلل اًمبحر إمحر 

ومـ هـا ومؼد  ،مؽة مـ اهلـد وأصمققسمقا وومارسيمام شمصؾ اًمبضائع  ،سمَلد اًمقؿـ

يمثرت اًمبضائع ذم مؽة طمتك شمقاومد قمؾقفا قمدد يمبػم مـ أكاس مجعقا سملم 

مؽة ومـ ومارشمقام أكقاع اعمتاضمر اًمتل شمرد د وقمدَّ  .(::)"اًمرهمبة ذم احلج واًمتجارة

اًمتل شمرد مـ  سمجاكب يمؾ إكقاع ،د مـ اهلـدشمرر افبسمقـفا يمؿقات يمبػمة مـ اًم

يمؿقات يمبػمة مـ إىمؿشة اًمؼطـقة واحلريرية وقمؼم  اأصمققسمقا واًمبـغال، وأيًض 

مؽة "شمتؿ دمارة مرور يمبػمة ذم اعمجقهرات واًمبفارات سملكقاقمفا اعمختؾػة، 

ويـتنم اًمتجار داظمؾ ، (;:)واًمؼطـ سمؽؿقات يمبػمة واًمشؿع واعمقاد اًمعطرية"

شماضمر مـ اًمرضمال  7222أو  6222اعمسجد احلرام حتت قمؼقد اعمسجد 

 .(2;)سمدان إواًمـساء يبقعقن خمتؾػ أكقاع اًمعطقر ومساطمقؼ طمػظ 

ن اًمعشب ومقفا كادر ومقام إٓ أ ،واومر ماء مؽةومؼد ذيمر أن  ،أما قمـ سمتس
                                                           

 .334ؾمامح اًمسَلوي، اجلاًمقات إضمـبقة ذم مرص، ص  (9:)

 .75-74رطمَلت ومارشمقام، ص  (::)

Wolfe, One thousand Roads to Mecca, p. 82. 

 .75رطمَلت ومارشمقام ص،  (;:)

Wolfe, One thousand Roads to Mecca, p. 82. 

 .76رطمَلت ومارشمقام، ص  (2;)
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 ،يمإقمـابمقاوع ىمؾقؾة، وصمؿة أكقاع خمتؾػة مـ اًمػايمفة اًمطقبة  ظمَل

ؾب مـ وهمػمها ًمؽـ هذه اًمػايمفة دُم  ،واًمؼرع ،واخلقار ،واًمبطقخ ،واًمشامم

 واًمضلناًمذايمرة طمبش.  ليسؿك إذا مل ختـِّ  ،عد يقملم أو صمَلصمةمقوع قمغم سمُ 

  .(3;)ؾب إمم هـا طمقث يتؿ سمقعفجُي 

 :مؽة ؾمؽان -

 ـْ وايمتػك سمتحديد قمدد مَ  ،مل يطؾ ومارشمقام احلديث قمـ ؾمؽان مؽة 

 .(4;)أهة  8222 شمؼريًباؾمؽـفا 

سمائسقن، وكحقؾقن لهنؿ "سم أم اًمؼرىؾمؽان  ومؼد وصػ ،سمتس أما

 ،اًمطؼسطمرارة أما قمـ  .(5;)"وهؿ دايمـق اًمبنمة ،ويعؽمهيؿ اهلزال ،اضمد  

 اواًمـاس يـتؼؾقن ذم اًمشقارع مـ ضماكب إمم ضماكب سمحثً  ،ؿمديدةهنا ومذيمر أ

 اقمـ اًمظؾ. واًمسؽان ظماصة اًمرضمال يـامقن قمادة قمغم أؾمطح اعمـازل شمؾؿًس 

. وهؿ امام مـازهلؿ وسمعضفؿ يضعقن ديمايمً ًمـسامت اهلقاء أو ذم اًمشقارع أ

ووع ومراؿمفؿ ًمؾـقم، أما سماًمـسبة ًمبتس ومؼد يرؿمقن أرض اًمشارع سماعماء ىمبؾ 

ر سمؼطعة صمَّ ويتد ،ذم اهلقاء اًمطؾؼ دون أي همطاء ومقق ؾمطح اعمـزل يمان يـام

 ،وطملم يستقؼظ سماًمؾقؾ يبؾؾفا ،مـ اًمؽتان اعمبؾقل اًمتل دمػ سمعد ىمؾقؾ

 . (6;)ر هبا مـ ضمديدويتدصمَّ 

                                                           

 .:6رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (3;)

Foster W. (Editor), The Red Sea, p. 25 

 .73رطمَلت ومارشمقام، ص  (4;)

King (R.), The Pilgrimage to Mecca, p65. 

 .69رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (5;)

 .;6رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (6;)
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 :مؽة ظمارج مزارات -

مل يتحدث ومارشمقام قمـ اعمزارات اًمقاىمعة ظمارج مؽة، طمقث يمان ذم 

ًمقؿـ. أما سمتس ف إمم افا ًمقتقضمَّ ضماء مع اًمتلقمجؾة مـ أمره ًمؾػرار مـ اًمؼاومؾة 

ث قمـ قمدد مـ اعمزارات يسعك احلجاج ًمزيارهتا ظمارج مؽة ومـ ومؼد حتدَّ 

اًمتَلل يمفػ  يقضمد ومقق ىمؿة أطمداًمذي ذيمر قمـف أكف  (7;)سمقـفا همار طمراء

يمان  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ- ان حمؿدً يؼقًمقن إومعـاه اعمبارك  ،يسؿقكف طمراء

د واًمتلمؾ واًمصقم. وهؿ يعتؼدون أكف ذم هذا اًمؽفػ إًمقف ًمؾتعبُّ  اًمؾجقء معتادَ 

 اًمؽريؿ سمقاؾمطة ا مـ اًمؼرآنا يمبػمً ضمزءً  -ؾقف وؾمؾؿصغم اهلل قم-شمؾؼل اًمرؾمقل 

همػم  اقمادي   ااًمؽفػ ووضمدشمف يمفػً  وىمد دظمؾُت  -قمؾقف اًمسَلم-ضمؼميؾ 

حظ ومقام يمتب سمتس قمـ همار طمراء أن روايتف شمؽاد شمطاسمؼ ما وكؾ. (8;)مزيـ

"هؿ يعتؼدون" دًٓمة قمغم  :. همػم أكف مل يػتف أن يؼقل9;اًمسػمةشمقاشمر ذم يمتب 

 قمدم اقمتؼاده ويمذب ما أفمفر مـ اإلؾمَلم.

يمام زار سمتس صخرة مشؼقىمة شمقاشمر أن صدر اًمـبل ىمد ؿمؼ قمـده وهق 

ـصػ مقؾ سم شمؼريًباصغػم سمقد اعمَلئؽة وقمـ ذًمؽ يؼقل :"وظمارج مؽة اعمؽرمة 

وىمد صـعقا ًمف درضمات ًمؾقصقل ًمؼؿتف اًمتل يقضمد  ،يقضمد شمؾ ؿمديد اًمتحدر

 -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ- احمؿدً  يؼقًمقن إن ،قمؾقفا ىمبة حتت صخرة مشؼقىمة

قمـدما يمان ذم اًمراسمعة مـ قمؿره محؾف اعمؾؽ ضمؼميؾ ومػتح صدره وأظمرج مـف 

ومل  ،مضغة ؾمقداء متثؾ اًمػساد أو ظمطايا اًمبنم صمؿ أهمؾؼ صدره ومعاد يمام يمان

شمؿ هذا ذم مل، وىمد أصمـاء هذه اًمعؿؾقة سملي أ - قمؾقف وؾمؾؿ اهللصغم-يشعر حمؿد 

سمـػز إمم هذا اعمؽان  ىمامقا قمؾقفا ىمبة. وىمد ذهبُت مقوع هذه اًمصخرة اًمتل أ
                                                           

إمم مـك.  همار طمراء: هق يمفػ ذم ضمبؾ طمراء سمقـف وسملم مؽة صمَلصمة امقال قمغم يسار اًمذاهب (7;)

 .6، طماؿمقة 468، ص 3اكظر اسمـ هشام، ؾمػمة اسمـ هشام، ج

 .:6رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (8;)

 .427، ص 3اكظر ؾمػمة اسمـ هشام، ج (9;)
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 . (:;)وصحبـل يمؾ روماىمل وىمد صؾقت سمضع ريمعات يمام صؾقا" 

يمام زار سمتس أصمـاء شمقاضمده سمؿـك صخرة مشؼقىمة مـ وؾمطفا ويؼقًمقن 

ًٓ إن هذا اًمشؼ كاشمج  مـف رىمبة اسمـف  قمـ أصمر ؾمؽلم إسمراهقؿ اًمذي ؿمؼ احلجر سمد

هنا ًمرضسمة ىمقية ا قمـ رىمبة إؾمامقمقؾ إإؾمامقمقؾ سمػضؾ شمقضمقف اهلل ًمقده سمعقدً 

 .(;;)اطمؼ  

 :اعمسجد احلراموصػ 

 :اعمسجد -

أكف ذم وؾمط مؽة ، طمقث ذيمر ايمان وصػ ومارشمقام ًمؾؿسجد مؼتضبً 

 أكف همػم مبـك مـ احلجارة يقضمد معبد مجقؾ يشبف اًمؽؾقزيقم ذم روما إٓ

                                                           

 .;6رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (:;)

Wolf, One Thousand Road to Mecca, P. 115. 

واًمسػمة صماسمت ذم يمتب احلديث اًمنميػ  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-طمادث ؿمؼ صدر اًمـبل 

اًمـبقية وما ىمقؾ ذم ذًمؽ "طمدصمـا ؿمقبان سمـ ومروخ طمدصمـا محاد سمـ ؾمؾؿة طمدصمـا صماسمت اًمبـاين 

صغم اهلل قمؾقف -أشماه ضمؼميؾ  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-أن رؾمقل اهلل  قمـ أكس سمـ ماًمؽ

وهق يؾعب مع اًمغؾامن وملظمذه ومرصقمف ومشؼ قمـ ىمؾبف وماؾمتخرج اًمؼؾب وماؾمتخرج  -وؾمؾؿ

طمظ اًمشقطان مـؽ صمؿ همسؾف ذم ـمست مـ ذهب سمامء زمزم صمؿ ٕمف صمؿ مـف قمؾؼة ومؼال هذا 

أقماده ذم مؽاكف، وضماء اًمغؾامن يسعقن إمم أمف يعـل فمئره ومؼاًمقا إن حمؿدا ىمد ىمتؾ 

" اكظر .وماؾمتؼبؾقه وهق مـتؼع اًمؾقن ىمال أكس وىمد يمـت أرى أصمر ذًمؽ اعمخقط ذم صدره

وىمد ورد ظمؼم  >9:ص ،384هـ، طمديث 3648، دار ـمقبة، اًمرياض، 3صحقح مسؾؿ، ج

هـ / :43ذًمؽ قمـد اسمـ هشام اكظر: اسمـ هشام )قمبد اعمؾؽ سمـ هشام احلؿػمي ت 

، حتؼقؼ ووبط مصطػك اًمسؼا وإسمراهقؿ اإلسمقاري و قمبد 3م(، اًمسػمة اًمـبقية، ج55:

> يني قمبد اهلل 395م، ص 4234احلػقظ ؿمؾبل، اهلقئة اًمعامة ًمؼصقر اًمثؼاومة، اًمؼاهرة، 

م، 4232ظماشمؿ اًمـبقلم، دار اهلاكئ ًمؾطباقمة، اًمؼاهرة،  ،اًمػتاح ومتحلزيدان و قمبد 

 .;7-:7ص

 .83رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (;;)
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أو مائة سماب، ذوات  اوإكام مـ اًمطقب إمحر، وًمف شمسعقن سماسمً  ،اًمضخؿة

  .(322)أىمقاس

سمقاسمف شمبؾغ أطمقث ذيمر أن  ،أيمثر دىمة وأوؾمع رىمعة فأما سمتس ومؽان وصػ

 اهمػم يمبػم ٕن اًمظروف أطمقاكً  وهق قمدد (323)ااصمـلم وأرسمعلم سماسمً  شمؼريًبا

ىمريب اًمشبف مـ دار اعمؼاصة ذم ًمـدن،  وهق ،(324)شمضطرهؿ ًمغؾؼ سمعضفا

ًمؽـف أوؾمع مـف سمعنم مرات. ويمؾ أسمقاسمف مػتقطمة وشمػيض عمؿرات مغطاة 

سماحلىص ما قمدا سمعض اعمؿرات اًمتل رصػت سملطمجار قمريضة وهل اعمؿرات 

ومة طمقث اًمؽعبة اعمنمَّ  ،وإروىمة اعمحقطة سماًمصحـ ،ومةاعممدية ًمؾؽعبة اعمنمَّ 

وقمغم اجلدران اًمداظمؾقة  ،وهلا قمؼقد مؼـطرة مرصقومة سملطمجار قمريضة مجقؾة

                                                           

 .75رطمَلت ومارشمقام، ص  (322)

Wolfe, One thousand Roads to Mecca, p. 83. 

اكظر اسمـ سمطقـمة،  .سماسًما ومؼط ;3يباًمغ سمتس هـا ذم قمدد إسمقاب سمقـام ذيمر اسمـ سمطقـمة أهنا  (323)

 ، 322ص 

ويمَلم اسمـ سمطقـمة هق إصح طمقث إن اعمسجد احلرام ىمد شمؿ إقمادة سمـائف ذم اًمعفد 

م( وشمؿ اًمبـاء ذم 3796-3788هـ )4:;-96;اًمعثامين سملمر مـ اًمسؾطان ؾمؾقؿ اًمثاين 

هـ 6:;م(، وىمد شمؿ اًمبـاء قمام 6;37-3796هـ )3225-4:;قمفد اسمـف مراد ظمان 

سماسًما ومؼط. اكظر: ـمف قمبد اًمؼادر قمامرة، شماريخ قمامرة  ;3إسمقاب  م(، وسمؾغ قمدد3798)

 ،وأؾمامء أسمقاب اعمسجد احلرام طمتك هناية اًمعرص اًمعثامين، مريمز أسمحاث احلج، مؽة

  .97-96ب.ت.، ص 

يمان همؾؼ سمعض أسمقاب اعمسجد احلرام ؿمقًئا ملًمقوًما ظماصة ذم همػم مقؾمؿ احلج، ومل يؽـ  (324)

اًمة اعمسؾؿقن> ومػل ؾمـة سمتس وطمده هق مـ أدرك  هذا إمر ًمؽـ أدريمف سمعض اًمرطمَّ

م( ورد مرؾمقم مـ اًمؼاهرة يـص قمغم أن شمسد أسمقاب اعمسجد احلرام سمعد 3648هـ )52:

مقؾمؿ احلج ومقام قمدا أرسمعة أسمقاب مـفا سماب اًمسَلم، وسماب اًمعامرة، وسماب إسمراهقؿ، وسماب 

ذًمؽ ما أدى إمم صدور أمر  اًمصػا. وقمـدما شمرضر اًمـاس روضمع اًمسؾطان اعمؿؾقيمل ذم

سمػتح سماب اًمزيادة وسماب اًمـبل صمؿ ومتحت إسمقاب مجقعفا ذم مقؾمؿ احلج اًمتازم. ـمف 

 .4:قمبداًمؼادر قمامرة، شماريخ قمامرة وأؾمامء أسمقاب اعمسجد، ص 
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وىمد أقمدت هذه اًمغرف  ،ًمألروىمة شمقضمد همرف صغػمة شمدور مدار إروىمة

ة واًمتعبد، وهذه اًمصغػمة )اخلؾقات( ًمؾذيـ وهبقا طمقاهتؿ ًمؾؼراءة واًمدراؾم

  .(325)طمد يمبػم ـمائػة اًمدراويش اًمطائػة شمشبف إمم

ًمؽعبة يقضمد مؼام إسمراهقؿ قمنمة ظمطقة مـ ا تلاصمـ شمؼريًباعد سمُ  وقمغم

وحيقط هبذا اعمؼام ؿمبؽة  ،يمام يؼقًمقن سملمر اهلل ؾمبحاكف ،اًمؽعبة اًمذي سمـك

يمشقاهد اًمؼبقر ، وهق مشقد ك سمؽسقة مزريمشة مجقؾة، وهق مغطً ةطمديدي

 . (326)، وحيؿؾؼ اًمـاس ذم هذا اعمؼام سمحباعمحدصمة ذم سمَلدكا

 :اًمؽعبة -

يمؾ وؾع مـ أوَلقمف  سمعمر Towerسملهنا سمرج ومارشمقام اًمؽعبة  وصػ

ظمطقات. وىمد همطك هذا اعمبـك سماحلرير إؾمقد، وسمف سماب  مـ أرسمعة إمم ؾمت

مـ اًمػضة اخلاًمصة سمارشمػاع ىمامة اإلكسان قمـ ـمريؼف يؿؽـ دظمقل اًمؽعبة، 

سماًمبؾسؿ مـ إهداء اًمسؾطان.  إهنام مؾقئتانوقمغم ضماكبل اًمباب ضمرشمان يؼال 

  .(327)بػمةوقمـد يمؾ ريمـ مـ أريمان اًمؽعبة يقضمد طمؾؼة يم

أرسمع وقمنميـ  شمؼريًباشمبؾغ "  :أوماض سمتس ذم وصػ اًمؽعبة وىمال

وىمد شمؿ شمثبقت طمجر أؾمقد ذم أطمد أريمان سمقت اهلل وهق مطقق  ،ظمطقة مرسمعة

سمسقاج وميض، وذم يمؾ وىمت يتؼدم احلجاج كحق احلجر ويؼبؾقكف صمؿ يطقومقن 

حلجر سؿك اقن ريمعتلم، ويؼقًمقن إن هذا احلجر يمان يُ ؾمبعة أؿمقاط، ويصؾُّ 

                                                           

. وًمعؾ سمتس يؼصد هـا اعمجاوريـ اًمذيـ شمريمقا سمَلدهؿ 7رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (325)

 :اكظر ،ؿمار إًمقفؿ اسمـ سمطقـمة ذم رطمؾتف وشمرضمؿ ًمعدد مـفؿوذهبقا عمؽة ًمؾؿجاورة، وىمد أ

 .334-333، ص 3رطمؾة اسمـ سمطقـمة، ج

 .77-76رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (326)

 .76رطمَلت ومارشمقام، ص  (327)

Wolfe, One thousand Roads to Mecca, p. 83. 
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ك ؿِّ ؾقكف ومُس مـ ظمطايا اًمبنم اًمذيـ يؼبِّ  ؾمقدَّ إؾمعد ويعـك إسمقض وًمؽـف ا

 ،اأو هنارً  سماحلجر إؾمقد. وٓ خيؾق اعمطاف مـ اًمطائػلم طمقل اًمؽعبة ًمقًَل 

دىمة  مـ وسماًمرهمؿ .بؾة اعمسؾؿلم ذم صَلهتؿ ذم خمتؾػ سمؼاع إرضوأهنا ىمِ 

د ومؽرة ومردَّ  ؾمؿقمف ًمبـك ىمقمف،ف أسمك إٓ أن يبث كومنوصػ سمتس ًمبـاء اًمؽعبة 

 . (328)صمـ يعبده اعمسؾؿقنو ـ ؾمبؼف مـ إورسمقلم أن اًمؽعبةرؾمؿفا م ظماـمئة

إؾمقد وأوماض ذم  قة سمؽسقة مـ احلريرذيمر أن اًمؽعبة مؽسيمام 

أكف مل يتؿؽـ  ؾمَلم إٓـ شمعاًمقؿ اإلوأهنا مزيـة سمـصقص م ،وصػ اًمؽسقة

اًمؽعبة واعمقزاب اعمقضمقد ًمتػريغ ما ػتف احلديث قمـ ؾمطح ي. يمام مل مـ ىمراءهتا

ويمقػ يسعد زوار مؽة سمام يسؼط مـ اعمقزاب مـ ماء  ،يسؼط قمؾقفا مـ أمطار

 .(329)ار قمغم ؾمبقؾ اًمتؼمكوسمؾ هـاك مـ جيؿعف ويبقعف ًمؾز

ووصػ حمتقياهتا همػم  ،مرشملم (:32)ـ سمتس مـ دظمقل اًمؽعبةيمام متؽَّ 

ًمؽعبة يصاب سماًمعؿل اأن مـ حيؿؾؼ ذم ادقمائف  :د قمدة ظمراومات مثؾكف ردَّ أ

يريد  ف مؽروه،ومـ صمؿ محؾؼ ومل حيدث ًم ،"هذا يذيمره اعمسؾؿقن"وذيمر أن 

                                                           

 .69رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (328)

 .74رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (329)

اًمؽعبة ًمؾـاس عمشاهدهتا مـ اًمداظمؾ ذم أيام حمددة مـذ اجلاهؾقة يمان مسؿقطًما سمػتح  (:32)

"اقمؾؿ أن مـ قمادات سمـل ؿمقبة اظمتقاريا أن اًمؽعبة اعمنمومة يماكت :وقمـ ذًمؽ ىمال اًمصباغ

شمػتح ذم اجلاهؾقة يقم آصمـلم واخلؿقس، وذم صدر اإلؾمَلم يقم اجلؿعة وآصمـلم وذم 

 قمنم مـ رسمقع إول، وذم سمؽرة صماين قمنم مـ أوىمات أظمر مـ أيام اًمسـة، مـفا سمؽرة اًمثاين

رضمب وصماًمث قمنم ذي اًمؼعدة، وذم سمعض أيام اعمقؾمؿ ذم اًمثامن إول مـ ذي احلجة وذم 

ًمقاًمقفا. يمذا ذم درر اًمػرائد. أما ذم زماكـا ومتػتح ذم أوىمات مـ يمؾ ؾمـة ومتقطمات قمامة 

اًمصباغ )حمؿد سمـ أمحد جلؿقع اًمـاس ؾمت قمنمة مرة صمامن ًمؾرضمال وصمامن ًمؾـساء". اكظر: 

، حتصقؾ اعمرام ذم أظمبار اًمبقت احلرام واعمشاقمر اًمعظام ومؽة (هـ3543سمـ ؾمامل اعمؽل، ت 

واحلرم ووٓهتا اًمػخام، حتؼقؼ د. قمبد اعمؾؽ سمـ قمبد اهلل سمـ دهقش، مؽة اعمؽرمة، 

 .499ص  م،4226 -هـ 3646
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يمام روج عما يرشمؽبف اًمعامة مـ محاىمات  ،أن يثبت ومساد ما يعتؼده اعمسؾؿقن

مثؾ اًمتزاطمؿ ًمؾـقؾ مـ ماء همسقؾ اًمؽعبة أو احلصقل قمغم ىمطع مـ اعمؽاكس 

 .(;32)اًمتل شمؽـس هبا اًمؽعبة

مع وصػ اًمؽعبة  سمصػة قمامة ما ذيمره سمتس يتطاسمؼ إمم طمٍد يمبػمٍ و

ويمذًمؽ ذم أمر اًمسامح سمزيارة  ،ويمسقهتا وحمتقياهتا مـ اًمداظمؾ وسماهبا وزيـتف

 قمغم إمؽاكقة هذا إمر. (332)وىمد أيمد اسمـ سمطقـمة ،اًمؽعبة مـ اًمداظمؾ

شمػقق سمؿراطمؾ قمغم  ًمؾؽعبة أن وصػ سمتس وكخؾص مـ ذًمؽ إمم

ق ؾماىمفا ؾمقْ اه سمآومؽماءات واخلراومات اًمتل وصػ ومارشمقام همػم أكف طمش

 احلؼائؼ.

 :زمزم -

 اصمـتلقمغم سمعد قمنم ظمطقات أو كف إ :ىمالاهتؿ ومارشمقام سمقصػ زمزم و

يمـائسـا أو  يشبف إطمدى مصؾقات -اًمؽعبة يقضمد سمرج  قمنمة ظمطقة مـ

. ، وماؤها ماًمح ىمؾقًَل صمَلصمة أو أرسمعة داظمؾف سمئر راومعة أسمقاب ذا -يماشمدرائقاشمـا

. وقمـدما يـتفل صمامكقة ًمسحب اعمقاه ًمؾـاس ؼػ ؾمتة رضمال أويوقمـد هذه اًمبئر 

"سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ، اًمؾفؿ اهمػر ًمـا"، يؼقًمقن: اًمـاس مـ اًمطقاف 

ويؼقمقن سمسحب اعماء مـ زمزم ويصبقن صمَلصمة ضمرادل قمغم يمؾ ؿمخص، 

هنؿ هبذه اًمقؾمقؾة يتخؾصقن مـ ظمطاياهؿ اًمتل "ويؼقًمقن إومقستحؿ اجلؿقع. 

 .(333)شمبؼل هذا اعمقوع"

سمراهقؿ أما سمتس ومؼد طمدد مقىمع زمزم سملكف قمغم مساومة ىمصػمة مـ مؼام إ

                                                           

 .75-73رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (;32)

 .9;-8;رطمؾة اسمـ سمطقـمة، ص  (332)

 .77رطمَلت ومارشمقام، ص  (333)
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 امؼدس ويؼدروكف شمؼديرً  ماء زمزمأن  ويعتؼم اعمسؾؿقن اًمقد اًمقنى،دماه 

يماحلؾقب، أما سماًمـسبة زم  إكف طمؾق. وذم ؿمفر رمضان يػطرون سمف يؼقًمقن اومائؼً 

ما، وينمب  اأكف خيتؾػ قمـ أي ماء آظمر إٓ أكف يؿقؾ إمم اعمؾقطمة ؿمقئً  ومؾؿ أرَ 

ل مرة ًمقس ومؼط مؽة اعمؽرمة أواحلجاج سمؽؿقات هائؾة قمـد وصقهلؿ مـف 

وًمقخؾصقا أرواطمفؿ  ،كام ًمتـػض أضمسامفؿ يمؾ اخلطاياًمقطفروا أكػسفؿ، وإ

يمام حيرصقن قمغم اإلومطار قمؾقف ذم ؿمفر رمضان. مع احلرص مـ يمؾ أصمام. 

ا وهق أهنؿ ٓ يغسؾقن سمف ؾمقى اجلزء همريبً  اـف ذيمر أمرً ؽقمغم آهمتسال سمف ًم

 اد أن هذا اعماء يمثػمً وهذا سماًمطبع همػم صحقح. يمام أيمَّ  ،إقمغم مـ اجلسؿ ومؼط

 .(334)ما حيؿؾف احلجاج معفؿ ٕطمبائفؿ ذم سمَلدهؿ

 :احلرم محام -

 ،محامة 42222إمم  37222ذيمر ومارشمقام أكف وضمد ذم ـمريؼ مؽة مـ 

مـ ؾمَلًمة احلامم اًمذي حتدث ًمؾـبل  عمسؾؿلم يعتؼدون أن هذا احلاممأن ا وأيمد

احلامم يطػم  أن روح اًمؼدس، يمان مـاحلامم وأن هذا  -وؾمؾؿصغم اهلل قمؾقف -

وأن احلبقب شمباع ذم احلقاكقت  ،سمذًمؽ احلجاج ذم يمؾ أكحاء مؽة ويسعد

ن يعتدى قمؾقفا ظمشقة ظمراب مؽة، طمد أ، وٓ يستطقع أي أًمتؼدم ًمؾحامم

 .(335)مـ اًمرضر اسماًمرهمؿ مـ أن هذا احلامم يؾحؼ سماحلرم يمثػمً 

ذم مؽة آٓف مـ احلامم ن "إ :ا كظر سمتس ومؼالأيًض ت هذا احلامم يمام ًمػ
                                                           

 .:79،7رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (334)

زمزم وضماء ذم كص اًمػتقى " هق ماء آؾمتـجاء سمامء  -رمحف اهلل-أضماز اًمشقخ اسمـ سماز 

ـمفقر ـمقب يستحب اًمنمب مـف، وٓ طمرج ذم اًمقوقء مـف، وٓ طمرج ذم همسؾ اًمثقاب 

قمبد اًمعزيز سمـ سماز، جمؿقع ومتاوى  مـف، وٓ طمرج ذم آؾمتـجاء إذا دقمت احلاضمة إمم ذًمؽ"

 .49، مجع حمؿد سمـ ؾمعد اًمشقيعر، شمـسقؼ مقىمع سمـ سماز، ص 32ومؼآت متـققمة، ج

 .:7رطمَلت ومارشمقام، ص  (335)

Wolfe, One thousand Roads to Mecca, p. 86-87. 
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وسمعضف أًمقػ ًمدرضمة أكف يتـاول  ،إزرق ٓ جيرؤ أطمد قمغم صقده أو إيذائف

سمنـمعام يمثػم مـف ذم اعمـزل اًمذي  اىمطعة حلؿ مـ يدك. وىمد ىمؿت سمـػز يمثػمً 

طمقث يؼدم هلا احلجاج  ،احلرم هذه احلامئؿ شمليت أهاب يمبػمة إممو ،أىمقؿ سمف

ا مـ ومثؿة أكاس ومؼراء مـ أهؾ مؽة يلشمقن ًمؾحج طمامؾلم معفؿ كققمً  ،اماًمطع

ويتقؾمؾقن ًمؾحجاج ـماًمبلم  ،إواين مصـققمة مـ اًمسامر مؾقئة سماحلبقب

وىمد ؾمؿعت أن هذه  ،مـفؿ ذاء سمعض احلبقب إلـمعام محامات اًمـبل

يمام ًمق يماكت شمعؾؿ أهنا سمقت اهلل  (336)ومقق اًمؽعبة ااحلاممات ٓ شمطػم أسمدً 

ومؼد رأيت هذه احلامئؿ شمطػم ذم  ،أقمتؼد أن ذًمؽ ظمطل يمبػم ًمؽــلاحلرام، 

 .(337)"هماًمب إطمقان ومقق اًمؽعبة

  :(338)أدًمة احلجاج

أصمـاء شمقاضمد ومارشمقام ذم اعمديـة اصطحبفؿ قمدد مـ اعمرؿمديـ ظمَلل ومؽمة 

سمعد و. (339)ومل يسؿح هلؿ سماًمزيارة سمغػم مرؿمديـ ،شمقاضمدهؿ ذم احلرم اًمـبقي

جمؿققمة مـ إدٓء اًمؼاومؾة  ومؾة احلج اًمشامل مـ اعمديـة ؾمار معظمروج ىما

 ،اًمطريؼ ظمشقة اًمضقاع ذم اًمصحراء اًمؼاطمؾة سملم مؽة واعمديـة ًمػمؿمدوهؿ إمم

                                                           

"ومـ قمجائبفا )اًمؽعبة( أن محام مؽة قمغم :ىمال اسمـ سمطقـمة يمَلم مثؾ ذًمؽ طمقل احلامم (336)

يمثرشمف وؾمقاه مـ اًمطػم ٓ يـزل قمؾقفا وٓ يعؾقها ذم اًمطػمان ودمد احلامم يطػم قمغم أقمغم 

احلرم يمؾف ومنذا طماذى اًمؽعبة اًمنميػة قمرج قمـفا امم إطمدى اجلفات ومل يعؾقها ويؼال إكف 

ٓ يـزل قمؾقفا ـمائر إٓ إذا يمان سمف مرض ومنما أن يؿقت حلقـف أو يؼمأ مـ مروف" اكظر 

 .:;ة، ص رطمؾة اسمـ سمطقـم

 .69رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (337)

دًمقؾ احلجاج، هق ؿمخص يؼقم سمنرؿماد احلجاج ًمؾطريؼة اًمسؾقؿة ٕداء اعمـاؾمؽ ويعرف  (338)

ف، اكظر:  ذم مؽة سماعمطقِّ

Wolf, One Thousands Roads to Mecca, p113, note (*) 

 .65رطمَلت ومارشمقام، ص  (339)



 اًمطرق واعمـاؾمؽ )دراؾمة مؼاركة سملم رطمؾَتل ومارشمقام وسمقتس( –احلج إمم مؽة    ;43

 
. همػم (:33)وىمد ذيمر أكف يمان معفؿ ظمرائط وسمقصَلت شمساقمدهؿ ذم قمؿؾفؿ

يمان هلؿ دور ذم  جمرد أدٓء ـمريؼ أمأن ومارشمقام مل يقوح هؾ همٓء إدٓء 

اًمقصقل يمام طمدث مع سمتس طملم  شمعريػ احلجاج سماعمشاقمر ذم مؽة سمعد

 مؽة سمعد ذًمؽ.وصؾ 

أما قمـ أدًمة احلجاج قمـد سمتس، ومػل ضمدة اؾمتؼبؾت ىماومؾة احلج 

طمجاج ومقومروا هلؿ قمغم  ب هبؿ مـ ذم اعمقـاء، وقمرومقا أهنؿطمقث رطمَّ  ،اعمغريب

وىمد ىمدمقا مـ مؽة سمغرض إرؿماد احلجاج  (;33)اًمػقر أدٓء أو اعمطقوملم

د سمتس أن معظؿ ًمؾطريؼ إمم مؽة وشمعريػفؿ سمشعائر احلج اًمصحقحة، وىمد أيمَّ 

احلجاج ضماهؾلم سماعمـاؾمؽ، ومـ صمؿ ومقضمقد إدٓء يمان مـ اًمرضورة 

وضمقد أدٓء مـ أهؾ مؽة يؼقمقن هبذا  ا. ويبدو أكف يمان ملًمقومً (342)سمؿؽان

، (343)فوىمد صادف ذًمؽ اًمسبتل ذم رطمؾة طمجِّ  ،إمر مؼاسمؾ أضمر عمـ أراد

"ومقاومقـا مؽة ذومفا اهلل وحاء يقم اًمسبت، طمامديـ اهلل شمعامم  :طمقث ىمال

قمغم شمسفقؾ اعمسػم، وشمقسػم اًمعسػم، ومتؾؼاكا أهؾ مؽة وأـمػاهلا متعؾؼلم 

قمغم ذًمؽ،  ب صبقاهنؿوهيدوهؿ اعمساًمؽ، ىمد درّ سماًمـاس ًمقعؾؿقهؿ اعمـاؾمؽ 

 ذيمار ما حيسـ هـاك". وطمػظقا مـ إدقمقة وإ

 :ؿمعائر احلج

اهتؿ يمؾ مـ ومارشمقام وسمتس سمقصػ ؿمعائر طمج اعمسؾؿلم يمام مارؾماه 

 :ظمَلل رطمؾتقفام يماًمتازم

                                                           

 .69رطمَل ومارشمقام، ص  (:33)

(119) Foster W. (Editor), The Read Sea, p. 22, note2. 

 .66رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (342)

Wolf, one thousand roads, p. 113, Foster W. (Editor), The Read Sea, p.22. 

 2:ص ،اًمسبتل، مؾء اًمعقبة، (343)
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 :(344)اإلطمرام ًمؾحج

سماعمسؾؿلم ؾمَلم إٓ سماًمتشبف مل يؽـ ًمػارشمقام وسمتس أن حيؽام إفمفار اإل

 داء ؿمعائر احلج وأوهلا اإلطمرام سماًمتطفر وًمبس همػم اعمخقط مـ اًمثقاب.ذم أ

بؾ دظمقل وىمد ذيمر ومارشمقام أن ىماومؾة احلج اًمشامل ىمد أطمرمت قمـد سمئر ىم

رة ذم ـمريؼفا طمقث مرت ىماومؾة احلج اًمشامل، سماعمديـة اعمـق ،عمديـة اعمـقرةا

 وىمام هبا مثؾ سماىمل احلجاج،قام طمرام يمام ؿماهدها ومارشمإزم مؽة، وـمريؼة اإل

كة مـ ىمطع مـ طمرام اعمؽقَّ اًمعادية ًمؾحاج وارشمداء مَلسمس اإل كزع اًمثقاب

. ويمان (345)اًمؽتان اًمـظقػ مع احلرص قمغم آهمتسال ىمبؾ ارشمداء اإلطمرام

ذم حتديد مقىمع إطمرام  اذم ؿمؽؾ اإلطمرام ًمؽـف مل يؽـ دىمقؼً  اومارشمقام صادىمً 

 -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-رة ىمؼم اًمرؾمقل ىماومؾة احلج اًمشامل سمجاكب أن زيا

ًمقس مـ ؿمعائر احلج، وقمؾقف ومؿـ اًمقاضمب أن إطمرام ىماومؾة احلج اًمشامل 

 مؽة مـ ضمفتفا، وهق ذومفؿ يؽقن قمـد مقؼات أهؾ اعمديـة، سمحؽؿ ىمدو

أطمرم مـفا  واًمتل ،(346)يمؿ مـ ضمفة اًمشامل672مؽة  اًمتل شمبعد قمـاحلؾقػة 

 .(347)ذم رطمؾتفيمام ذيمر اسمـ سمطقـمة 

                                                           

هق كقة اًمدظمقل ذم احلج أو اًمعؿرة وهق أول أريمان احلج، وجيب أن يؽقن مـ  اإلطمرام: (344)

اعمقؼات اعمحدد، ويستحب ًمف أن يؼؾؿ أفماومره ويؼص ؿمارسمف ويـتػ إسمطقف وحيؾؼ ؿمعر 

قماكتف، مع اًمتجرد مـ اًمثقاب اعمخقط وآهمتسال واًمتطقب، وارشمداء رداء وإزار يستحب 

م سمعد اًمػريضة، صمؿ يـقي هؾ هق حمرم ًمؾحج أم ومقفام اًمبقاض، ويستحب أن يؽقن اإلطمرا

صحقح اًمبخاري،  م(،92:هـ / 478اًمبخاري )حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ ت  ًمؾعؿرة. اكظر

اسمـ  .522ص ،م:;;3 -هـ ;363سمقت إومؽار اًمدوًمقة، اًمرياض،  ،3764طمديث 

، دار 5م(، اعمغـل، ج34:6هـ / 8:4ىمدامة )قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ أمحد اعمؼدد ت 

ؾمعقد سمـ قمغم  > وأيًضا،747-2;6ص  م>6;;3 -هـ 3637د اًمعريب، اًمؼاهرة، اًمغ

 .425-2;3م، ص ص ;422 -هـ 3653اًمؼحطاين، مـاؾمؽ احلج واًمعؿرة، اًمرياض، 

 .64رطمَلت ومارشمقام، ص  (345)

 .677، ص 3ؾمقد ؾماسمؼ، ومؼف اًمسـة، ج  >696، ص 5اعمغـل، ج ،اسمـ ىمدامة (346)

 .9;، ص 3رطمَلت اسمـ سمطقـمة، ج (347)
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 ة احلج اًمتل ضماء ومقفا إمم مؽة مـأما قمـ سمتس ومؼد أطمرمت ىماومؾ

 ومقام قمدا اًمـساء –طمقث يؼقل: "وصؾـا إمم راسمغ وًمبس يمؾ احلجاج  (348)راسمغ

مَلسمس اإلطمرام. ًمؼد ظمؾعقا مَلسمسفؿ اعمعتادة وًمبس يمؾ واطمد مـفؿ  -

اًمقؾمط  إطمدى اًمؼطعتلم شمؾػ طمقل اًمؼطـل إسمقض،ىمطعتلم مـ اًمؼامش 

قمؼاب، واًمؼطعة اًمثاكقة شمغطل اجلزء اًمعؾقي مـ وشمغطل اجلزء اًمسػكم مـ إ

همػم خمقط، وٓ يغطل اجلزء  اس احلاج ذم ىمدمف ظمػ  بؾس، ويا اًمرأاجلسد قمد

إمم مؽة.  ، وقمغم هذا اًمـحق يظؾقن طمتك يصؾقااًمعؾقي مـ اًمؼدم قمدا إصاسمع

، طمتك ًمق شمعرض (349)وشممصمر احلرارة ذم فمفقرهؿ وأذرقمفؿ ورؤوؾمفؿ

ن يضع ومقق رأؾمف همطاء، أو ومقق ن اًمنميعة ٓ شمسؿح ًمف سملًمؾتؾػ ومن طمدهؿأ

طمرامف سمعد ذسمح أوحقتف آظمر همػم اإلطمرام طمتك يتحؾؾ مـ إ اسمدكف ًمباؾًم 

طمرام اًمتل شمستغرق ؾمبعة أيام حيرم قمؾقفؿ وشمؼديؿفا ًمؾػؼراء، وـمقال ومؽمة اإل

هنؿ ًمؾدماء، سمؾ إ سمرهمقث، ومػل هذا ؾمػؽو ىمتؾ ىمؿؾة أو أىمص أفماومرهؿ 

 ،مقوع آظمر جلسد إمماذم كؼؾ سمرهمقث أو اًمؼؿؾة مـ مقوع ذم  اجيدون طمرضمً 

، ويضبطقن أًمسـتفؿ وٓ بس اإلطمرام ٓ يػسؼقن وٓ يػجرونوأصمـاء ًم

ؾؼقن ؿمعقرهؿ ذم هذه اًمػؽمة وهؿ ٓ حي ،يستخدمقن إٓ اًمتعبػمات اعمفذسمة

 .(:34)"أيًضا
                                                           

مقًَل ؿمامل همرب مؽة.  346راسمغ مقـاء صغػم ذم مـتصػ اًمطريؼ سملم يـبع وضمدة ويبعد  (348)

 ,Foster W. (Editor), The Read Sea and Adjacent Countries اكظر:

London, 1949, p. 21, note 2. 

"أصاسمـا احلر طمتك اكسؾخ اجلؾد قمـ اًمرأس :يتػؼ مع سمتس ذم ذًمؽ اًمقرصمقَلين ويؼقل (349)

واًمظفر، ومام ارقمقى أطمد سمذًمؽ، وٓ رضمع واكزضمر سمام هـاًمؽ ًمعؾ اهلل أن يـظر إًمقـا سمعلم 

اًمرمحة" اًمقرصمقَلين )احلسلم سمـ حمؿد(، كزهة إكظار ذم ومضؾ قمؾؿ اًمتاريخ وإظمبار، 

وؿـ يمتاب " اعمختار مـ اًمرطمَلت احلجازية" اظمتصار حمؿد سمـ طمسـ سمـ قمؼقؾ، دار 

 587م، ص 422 -هـ 3643إكدًمس، ضمدة، 

 .66رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (:34)

Wolf, one thousand roads, p. 112-113, Peter, the Hajj,p.117; Foster 

W. (Editor), The Read Sea, p. 21. 
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ومـفا  احلج اعمرصي اًمبحري، راسمغ هل مقؼاتومـ اجلدير سماًمذيمر أن 

هـ 73:قمام  (352)واًمؼؾصادي  م(،2;34هـ );:8قمام  (;34)أطمرم اًمعبدري

ذم وصػف ًمإلطمرام مـ طمقث اعمقؼات اعمؽاين  ويمان سمتس دىمقًؼام(. 3669)

ا طمرام ًمؾرضمال دون اًمـساء وأظمَلق احلج اًمتزامً بة صمقب اإلوؿمؽؾ وشمريمق

َـّ احْلَجَّ وَمَل َروَمَث َوٓ  سمؼقًمف شمعامم:" ـْ وَمَرَض ومِقِف احْلَجُّ َأؿْمُفٌر َمْعُؾقَماٌت وَمَؿ

إٓ أن ذم يمَلمف يمثػم مـ اعمباًمغة ومقام يتعؾؼ  (353)"وُمُسقَق َوٓ ضِمَداَل ذِم احْلَجِّ 

وىمد أضماز  ،سمآطمؽماز ذم قمدم ىمتؾ اًمؼؿؾ واًمؼماهمقث وهذا إمر ومقف اظمتَلف

محد سمـ ويمذًمؽ اإلمام أ ،(354)ىمتؾف -ام قمـفريض اهلل-قمباس سمـ قمبد اهلل 

طل أن اًمنميعة متـع أن يغسمتس زقمؿ  ا. أيًض (355)-ريض اهلل قمـف-طمـبؾ 

ومؼد أراد اهلل سماحلجاج  >همػم صحقح ايًض احلاج رأؾمف طمتك ًمق شمؾػ، وهذا أ

 (356)ك احلجاج طملم طمج اًمقرصمقَلككاًمقن ومل يرد هبؿ اًمعن، وىمد همطَّ 

وشمقرع قمـ ذًمؽ مجاقمة صمؿ همطقا ظمشقة اهلَلك، ًمؽـ  ،رؤوؾمفؿ مـ ؿمدة احلر

زهؿ ظمشقة اًمقىمقع ومقام اؽمطماًمـاس مـ ا روى ومرسمام يزيد قمامة ٓ كؽذسمف ومقام

سمعد أن ىمطعقا اًمطريؼ اًمطقيؾ مـ سمَلدهؿ إمم اًمبؼاع اعمؼدؾمة  ،يػسد إطمرامفؿ

 سمغقة احلج واًمعؿرة.

 :ـمقاف اًمؼدوم

يؼقل ومارشمقام إكف ذم اًمراسمع واًمعنميـ مـ مايق يبدأ اًمـاس ىمبؾ ـمؾقع 

                                                           

م(، رطمؾة اًمعبدري، حتؼقؼ 3522هـ/ 922اًمعبدري)أيب قمبد اهلل حمؿد سمـ قمكم ت  (;34)

 .;56م، ص 4227-هـ 3648 د.قمغم إسمراهقؿ يمردي، دار ؾمعد اًمديـ، دمشؼ،

 .352اًمؼؾصادي، رطمؾة اًمؼؾصادي، ص  (352)

 .9;3اًمؼرآن اًمؽريؿ، ؾمقرة اًمبؼرة، آية  (353)

 .687، ص 5ؾمقد ؾماسمؼ، ومؼف اًمسـة، ج (354)

 .;74، ص 5اسمـ ىمدامة، ج (355)

 .588كزهة أكظار، ص  (356)
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صمـاء اًمؽعبة ؾمبعة أؿمقاط وهؿ ذم هذه إاًمشؿس ذم اًمطقاف طمقل 

 . (357)ؾقهنان سملريماهنا ويؼبِّ يتؿسحق

طمقث ذيمر أكف قمـد وصقهلؿ  ،ودىمة اوضماء وصػ سمتس أيمثر ووقطمً 

وسمعد اًمقوقء دظمؾقا اعمسجد  ،إمم مؽة شمقوئقا قمـد طمقض ىمرب احلرم

احلرام مـ سماب اًمسَلم، وىمام اًمدًمقؾ أو اعمطقف سمؼراءة قمدد مـ إدقمقة 

وسمعدها سمدأوا ذم اًمطقاف طمقل اًمؽعبة ؾمبعة أؿمقاط،  ،دها احلجاج ظمؾػفردَّ 

 . (358)ريمعتلم صمؿ صؾقا 

 :(359)اًمسعل سملم اًمصػا واعمروة

ذه سمتس أومسح هل مل يتحدث ومارشمقام قمـ اًمسعل سملم اًمصػا واعمروة. ًمؽـ

وذيمر أكف سمعد ـمقاف اًمؼدوم ظمرج مع احلجاج ًمؾسعل سملم اًمصػا  اًمشعػمة

وىمد ؾمخر مـ هذه  ،وأهنؿ يماكقا هيروًمقن شمارة ويؿشقن شمارة ،واعمروة

 .(:35)ووصػ اعمسؾؿلم سماًمؽائـات اًمبائسةاًمشعػمة 

                                                           

 .77رطمَلت ومارشمقام، ص  (357)

 .67رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (358)

Wolf, One Thousand Road to mecca, p113. 

(.، :37-مـ ؿمعائر اهلل")اًمبؼرة  هق مـ أريمان احلج ًمؼقًمف شمعامم: "إن اًمصػا واعمروة (359)

"اؾمعقا ومنن اهلل يمتب قمؾقؽؿ اًمسعل" اكظر: ؾمعقد سمـ :-صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-وًمؼقل اًمـبل 

 .532قمغم اًمؼحطاين، مـاؾمؽ احلج واًمعؿرة، ص 

 .67رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (:35)

سملم اًمصػا واعمروة ذوط مـفا: أن يؽقن سمعد ـمقاف، وأن يؽقن ؾمبعة أؿمقاط شمبدأ ًمؾسعل 

-مـ اًمصػا وشمـتفل سماعمروة، ويؽقن اًمسعل ذم اًمطريؼ اعمؿتد سملم اجلبؾلم، يمام ومعؾ اًمـبل 

وجيقز اًمسعل رايمًبا أو ماؿمًقا، ويستحب اًمرمؾ أو اهلروًمة سملم  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

، 3ؿماهده سمتس ًمؽـف مل يػنه. اكظر اًمسقد ؾماسمؼ، ومؼف اًمسـة، ج اعمقؾلم إظمرضيـ، وهق ما

 .5;6-3;6ص 

Wolf, One Thousands Roads to Mecca, p. 114. 
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 :(;35)اًمقىمقف سمعرومات

ومل يؼؾ أيمثر مـ أكف سمعد  ،مل يطؾ ومارشمقام احلديث قمـ اًمقىمقف سمعرومات

اًمقادي قمـد اجلبؾ ويؿؽثقن هـاك  ب مـ ماء زمزم: "إهنؿ يتجفقن إمماًمنم

. سماًمطبع ضماكب ومارشمقام اًمصقاب وماًمقىمقف سمعرومة ٓ يزيد (362)يقملم وًمقؾة"

تاؾمع مـ ذي احلجة طمتك ومجر اًميقم  زوالقمـ اًمققم مـ ومجر أو 

ومؼدار ظمشقع ظمطقب هذا . يمام حتدث ومارشمقام قمـ ظمطبة قمرومة (363)اًمعاذ

قف قمؾ-ورسمطف سملم احلج وومداء إسمراهقؿ  ،ويمثرة سمؽائف أصمـاء اخلطبة ،اًمققم

د سملم إمقر قمغم كحق أيمَّ  اظمؾط يمثػمً  سمقًمده إؾمامقمقؾ، همػم أن ومارشمقام -اًمسَلم

قمدم ومفؿف عما يعتؼده اعمسؾؿقن ذم هذا اًمشلن مثؾ أكف ؿمبف قمؾامء اًمديـ 

وهذا سماًمطبع همػم صحقح طمقث ٓ  (364) ،قلماعمسؾؿلم سماًمؽفـة قمـد اعمسقح

يقضمد يمفـقت ذم اإلؾمَلم، وماًمصؾة مستؿرة سملم اًمعبد ورسمف وٓ طماضمة ًمف 

 .-قمؾقفام اًمسَلم-سمؿـ يصؾفا مـ اًمبنم. يمام ظمؾط سملم إؾمحؼ وإؾمامقمقؾ 

وذم اًمققم اًمثامـ سمعد  فوذيمر أك ،حتدث سمتس قمـ اًمقىمقف سمعرومةو

ضمبؾ  إممطمرام ويذهبقن مَلسمس اإليؾبسقن  -مـ مرور رمضان – اًمشفريـ

شمعرف ومقف قمغم طمقاء  -يمام يؼقًمقن-ن آدم ؿك هبذا آؾمؿ ٕقمرومات اًمذي ؾُم 

قمداد وخامة دمعؾف يستققمب إ مرة أظمرى. وضمبؾ قمرومات ًمقس وخاًم 

يمؾ قمام، وذم  ااهلائؾة مـ احلجاج اًمذيـ ٓ يؼؾقن يمام يؼال قمـ ؾمبعلم أًمػً 

                                                           

اًمقىمقف سمعرومة هق ريمـ احلج اًمثاين وسمدوكف ٓ يصح احلج. اكظر ؾمعقد سمـ قمغم  (;35)

 .529اًمؼحطاين، مـاؾمؽ احلج واًمعؿرة، ص 

 .77رطمَلت ومارشمقام، ص  (362)

، 3اكظر: ؾمقد ؾماسمؼ، ومؼف اًمسـة، ج ،احلـاسمؾة أكف مـ ومجر اًمتاؾمع طمتك ومجر اًمعاذ ويرى (363)

 .7;6ص 

 .79-78رطمَلت ومارشمقام، ص  (364)

Wolfe, One thousand Roads to Mecca, p. 85. 
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اهلل هذا اًمعدد سمؿَلئؽة مـ قمـده  اًمققم اًمتاؾمع مـ ؿمفر ذي احلجة يعقض

. ويبدو د احلجاج أىمؾ مـ اًمعدد آكػ اًمذيمرن يمان قمد هقئة سمنم إيـزًمقن قمغم

رت ومقف اًمؽفاكة اعمسقحقة ومـ صمؿ أصمَّ  ،اأن سمتس مل يػفؿ ؿمعائر احلج ضمقدً 

ج، ًمؽـف صدق ذم أن ًمؼب اوماقمتؼد أن ظمطقب قمرومة يؿـح احلجاج ًمؼب طم

 . (365)ؿؾف سمػخر طمتك ماشمف""ًمؼب يظؾ اًمقاطمد مـفؿ حي احلاج

 :(366)كـَ اعمبقت سمؿِ 

ن "وسمعد ك، أما سمتس ومجاء ومقام دوَّ ـَ قمـ اعمبقت سمؿِ  امل يذيمر ومارشمقام ؿمقئً 

وسمعد مقؾلم أو صمَلصمة  ،ا سمؿغادرة قمرومةشمؾؼقفؿ ًمؼب احلاج يـػخ ذم اًمبقق إيذاكً 

ذم ـمريؼ اًمعقدة يبقتقن ًمقؾة ًمؽـ يمؾ واطمد مـفؿ جيؿع ىمبؾ اًمصَلة وىمبؾ 

وأرسمعلم طمصاة صغػمة اًمقاطمدة مـفا ذم طمجؿ  اوصقهلؿ عمسؽماطمفؿ هذا شمسعً 

ـك وهق اعمؽان اًمذي ذهب مِ  إمم. وذم اًمصباح اًمتازم يتحريمقن (367)اًمبـدىمة

ومػداه اهلل سمذسمح ؾمؿلم. وهـاك ؾمحؼ إًمقف إسمراهقؿ اخلؾقؾ ًمقضحل سماسمـف إ

 ُب ـك يـِص و صمَلصمة. وذم مِ وشمبعد مـك قمـ مؽة سمحقازم مقؾلم أ يضحقن

 .(368)فؿ ومثؿة ؾمفؾ واؾمع، ويؼضقن يقم إوحكاحلجاج ظمقامَ 

 :(369)اًمـحر

يستحب اًمـحر ًمؾحاج اعمػرد، وجيب قمغم اًمؼارن واعمتؿتع ومـ شمرك 

                                                           

 .;7-:7رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (365)

 اعمبقت سمِؿـك مـ واضمبات احلج ويؽقن ذم أيام اًمتنميؼ يقملم ًمؾؿتعجؾ وصمَلصمة (366)

 .535-534ًمؾؿتلظمر. اكظر: ؾمعقد سمـ قمغم اًمؼحطاين، كاؾمؽ احلج واًمعؿرة، ص 

 .82رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (367)

 .83رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (368)

اًمـحر مـ واضمبات احلج ويؽقن سمعد مجرة اًمعؼبة. اكظر ؾمعقد سمـ قمغم اًمؼحطاين، كاؾمؽ  (369)

 .799احلج واًمعؿرة، ص 
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ومـ ضمـك قمغم احلرم سمصقد  ـ واضمبات احلج، ومـ ارشمؽب حمظقًرا،واضمًبا م

وأيام  اًمققم اًمعاذ مـ ذي احلجةأو ىمطع ؿمجر، ووىمت اًمـحر يؽقن ذم 

يـحرون  ؿ. همػم أن ومارشمقام قمـد شمـاوًمف دماوز اًمصقاب وذيمر أهن(:36)اًمتنميؼ

إٓ ويـحر رأؾملم  وقمـ اًمـحر يؼقل: "ما مـ رضمؾ أو امرأة .(;36)قمـد قمرومة

يـحر ؾمتة، طمتك  أرسمعة وسمعضفؿأو صمَلصمة قمغم إىمؾ، سمؾ إن سمعضفؿ يـحر 

رأس مـ اًمغـؿ ذم اًمققم  52222أكف ىمد شمؿ ذسمح أيمثر مـ  اكك أقمتؼد صادىمً إ

إول، سمعد أن وًمقت وضمقهفا صقب اعمنمق. ويؼدم يمؾ كاطمر ما كحره إمم 

ع اًمػؼراء ًمؾحصقل قمغم اًمؾحؿ إًمقف" وسمعد اًمـحر يتداوم اا هلل وشمؼرسمً اًمػؼراء، طمب  

سمتس سماًمشعائر وطمؽؿتفا ضمعؾتف ٓ يػفؿ ؾمبب وًمعؾ ضمفؾ  .(372)فوؿمقائ

  ؽمك واضمب أو ارشمؽاب حمظقر يمام ىمدمـا.ًم اًمراضمع ،شمعدد اهلدي

 ممإ أما قمـ سمتس ومروى أكف ذم اًمصباح اًمتازم ًمعرومة يتحرك احلجاج

ؾمحؼ ومػداه ًمقف إسمراهقؿ اخلؾقؾ ًمقضحل سماسمـف إوهق اعمؽان اًمذي ذهب إ ،ـكمِ 

قمـ اًمـحر يرص  ومـ طمديث سمتس .(373)اهلل سمذسمح ؾمؿلم، وهـاك يضحقن

ومل دمد اًمسـقات اًمطقال  ،ؾمحؼ طمسبام يعتؼد اعمسقحققنقمغم أن اًمذسمقح هق إ

 .اأسمدً  د اعمسؾؿلم ذم شمصحقح ذًمؽ قمـدهاًمتل ىمضاها سمتس ذم سمَل

 :(374)رمل اجلامر

طمصاة أو  ، ؾمبعقنايرمك هب تك، وقمدد احلىص اًمهق مـ واضمبات احلج
                                                           

 .;72-:72، ص 3ؼ ومؼف اًمسـة، جؾمقد ؾماسم :عمزيد مـ اًمتػاصقؾ راضمع (:36)

 .77رطمَلت ومارشمقام، ص  (;36)

 .78ص  ،رطمَلت ومارشمقام (372)

 .82رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (373)

رمل اجلامر مـ واضمبات احلج مرشمًبا مجرة اًمعؼبة يقم اًمـحر ىمبؾ اًمزوال وسمعده، ورمل  (374)

مـاؾمؽ  اجلؿرات اًمثَلث أيام اًمتنميؼ سمعد زوال اًمشؿس. اكظر ؾمعقد سمـ قمغم اًمؼحطاين،

 .536احلج واًمعؿرة، ص 
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ذيمر ومارشمقام أكف ظمارج مؽة يقضمد ضمدار ارشمػاقمف . وقمـفا (375)قنشمسع وأرسمع

ه إطمجار ىمذف هبا احلجاج وهذ ،رسمع ىمامات حتتف يمؿقة يمبػمة مـ احلىصأ

ًمؾشقطان سماحلىص  -قمؾقف اًمسَلم-ؽان إطمقاء ًمذيمرى ىمذف إسمراهقؿ هذا اعم

ٕمر اهلل شمعامم  ًٓ اامتث اقمة أمر أسمقفسمعدم إـم ؾمحاقإلطمقـام وؾمقس اًمشقطان 

ؾمحؼ وهذا همػم إ ن اًمذسمقح هقذيمر أىمد ومارشمقام  ، كَلطمظ أن(376)ظمشقة اًمذسمح

، وىمد رؾمخ ذًمؽ ذم اقمتؼادات اعمسقحقلم ومـ (377)صحقح سمؾ هق إؾمامقمقؾ

ؾمحؼ، وأن ذًمؽ يمان سمػؾسطلم إ د، سمسبب ذيمر اًمتقراة أن اًمذسمقحىمبؾفؿ اًمقفق

 .(378)وًمقس سمؿؽة، ومـ صمؿ مل يؽـ مـ اعمستغرب أن يردد ومارشمقام هذا إمر

اجلامر قمـد سمتس ومؼد روى أن يمؾ طماج يذهب ذم اًمققم إول أما رمل 

ويؼصدون هبذا رضمؿ  ،ـك ًمػممل ؾمبع مجرات قمغم اًمعؿقد إولمـ اعمبقت سمؿِ 

                                                           

شمقزع اجلامر يماًمتازم: مجرة اًمعؼبة يقم اًمـحر وقمددها ؾمبع طمصقات، وإطمدى وقمنمون  (375)

يقم احلادي قمنم مقزقمة قمغم اجلؿرات اًمثَلث يمؾ مـفا ؾمبًعا، وإطمدى وقمنمون يرمل هبا 

علم ذم اًمققم اًمثاين قمنم، وإطمدى وقمنمون ذم اًمققم اًمثاًمث قمنم، ومقؽقن قمدد احلىص ؾمب

طمصاة، وإذا اىمترص قمغم اًمرمل ذم إيام اًمثَلصمة ومل يرم ذم اًمققم اًمثاًمث قمنم ضماز ويؽقن 

-722، ص 3احلىص اًمذي يرمقف احلاج شمسًعا وأرسمعلم. اكظر ؾمقد ؾماسمؼ: ومؼف اًمسـة، ج

725. 

 .79رطمَلت ومارشمقام، ص  (376)

Wolfe, One thousand Roads to Mecca, p. 86. 

ىمضقة اًمذسمقح ىمائَلً "اًمذسمقح إؾمامقمقؾ، ٕكف يمان هق اعمؼقؿ  -رمحف اهلل-قماًمج اسمـ يمثػم  (377)

سمؿؽة وإؾمحاق ٓ كعؾؿ أكف ىمدمفا ذم طمال صغره، واهلل أقمؾؿ. وهذا هق اًمظاهر مـ اًمؼرآن 

-وسمنمكاه سمنؾمحاق كبقًا مـ اًمصاحللم( )اًمصاومات ) ٕكف ذيمر ىمصة اًمذسمقح صمؿ ىمال سمعده

ستـده أكف إؾمحاق إكام هق إهائقؾقات.... وىمد ىمال ( ومـ ضمعؾف طمآً ومؼد شمؽؾػ، وم334

مـ يمعب  -واهلل أقمؾؿ  -سملكف إؾمحاق ـمائػة يمثػمة مـ اًمسؾػ وهمػمهؿ، وإكام أظمذوه 

هـ / 996. اسمـ يمثػم)أيب اًمػداء إؾمامقمقؾ، ت إطمبار، أو مـ صحػ أهؾ اًمؽتاب "

 .386-385ص  م(: ىمصص إكبقاء، دار إكقار اعمحؿدية، اًمؼاهرة، د.ت،3594

 م.::;3، ط. اًمؼاهرة، 44اًمؽتاب اعمؼدس، ؾمػر اًمتؽقيـ، آية  (378)
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 "رضمؿ اًمشقطان وطمزسمفأ ، ٕهنؿ يؼقًمقن أصمـاء اًمرضمؿ "إيناًمشقطان وأومعاًمف

اًمثاين، وأظمر ذم اًمققم  وصمؿة قمؿقدان آظمر متؼارسمان يرمجقن أطمدمها ذم اًمققم

، ٕكـل ل :"ٓ سمد أن شمرضمؿ سمنقمة مـ ومضؾؽوىما فٌ ؽِ ، ىماسمؾـل طماج ومَ اًمثاًمث

 .(379)ىمد ومؼلت قمقـل اًمشقطان ًمتقي"

 :(:37)ـمقاف اإلوماوة

ذم  ؿمقئًاويمذا سمتس ًمؽـف ذيمر  ،مل يتحدث ومارشمقام قمـ ـمقاف اإلوماوة 

 اًمتل"وظمَلل إيام اًمثَلصمة  معـك ذًمؽ دون أن يدرك أكف مـ إريمان طملم ىمال:

ذم زيارة اًمؽعبة مرة واطمدة  اذا مل يؽـ واهـً ـك يػؽر اًمقاطمد مـفؿ إؼضقهنا ذم مِ ي

 .(;37)ـك" مِ ممقمغم إىمؾ... وسمعد اًمطقاف واًمصَلة يعقدون صماكقة إ

 :(382)ـمقاف اًمقداع

ك إمممل يطػ ومارشمقام ـمقاف اًمقداع سمؾ هرب  ذم صمقب  ضمدة وختػَّ

 ـ مـ اإلسمحار إممطمتك متؽَّ  اومؽث ذم مسجدها مدة أرسمعة قمنم يقمً  ،اًمػؼراء

. أما سمتس ومؼد روى أكف ذم اعمساء اًمساسمؼ عمغادرة مؽة اعمؽرمة ٓ (383)اًمقؿـ

                                                           

 .83رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (379)

ـمقاف اإلوماوة هق اًمريمـ اًمثاًمث ًمؾحج ويػضؾ أن يؽقن سمعد اًمرمل واًمـحر واحلؾؼ.  (:37)

 .529ؾمعقد سمـ قمغم اًمؼحطاين، كاؾمؽ احلج واًمعؿرة، ص 

 .84رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (;37)

 ـمقاف اًمقداع مـ واضمبات احلج ًمؼقل اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: "ٓ يـػرن أطمديمؿ طمتك - (382)

 .538يؽقن آظمر قمفده سماًمبقت"، اكظر ؾمعقد سمـ قمغم اًمؼحطاين، مـاؾمؽ احلج واًمعؿرة، ص 

 . 83رطمَلت ومارشمقام، ص  (383)

مجقؾة مل يسفب ومارشمقام يمثػًما ذم وصػ ضمدة وذيمر أهنا مديـة همػم مسقرة ًمؽـ مـازهلا 

مزدمحة سماًمسؽان واًمرواد مـ اعمسؾؿلم، إٓ أن اًمقفقد واعمسقحقلم يمان حمظقًرا قمؾقفؿ 

اًمقصقل إًمقفا، وما ٓطمظف يمثرة اًمػؼراء اًمذيـ اختذوا مـ مسجد ضمدة ملوى هلؿ وسمقـفؿ 

 اكدسَّ طمتك متؽـ مـ اًمرطمقؾ ًمؾقؿـ.
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ما يستطقع  رسمد مـ ـمقاف اًمقداع، ومقدظمؾ اعمرء مـ سماب اًمسَلم ومقطقف ىمد

هنؿ وسمعض اًمـاس يطقومقن طمتك يعؽمهيؿ اًمتعب. وشمػقض قمققهنؿ سماًمدمع ٕ

ويبدون طمؼقؼة همػم راهمبلم ذم مػارىمتف وينمسمقن مـ ماء  ،يقدقمقن سمقت اهلل

ووضمقهفؿ صقب سمقت  ،ًمقداعسماب ا إممويؽماضمعقن  ،زمزم طمتك آمتَلء

يعؼدون  ًمسَلم، وقمـد ظمروضمفؿ مـفاًمقداع هذا مقاضمف ًمباب ا اهلل، وسماب

فمفقرهؿ ًمؾبقت قمـد اًمقداع،  أيدهيؿ دماه سمقت اهلل، ومؿـ همػم اًمَلئؼ أن يقًمقا

  قا سمققهتؿ.ؾذم طماًمة سمؽاء وهؿ يدقمقن ويتقؾمؾقن إمم اهلل طمتك يص ويظؾقا

 :اعمديـة اعمـقرة

يصؾ إمم  -طمسبام كؿك إمم قمؾؿـا  -يعتؼم ومارشمقام أول أوريب مسقحل 

اعمديـة اعمـقرة، وىمد طمرص أؿمد احلرص قمغم شمصقير إوواع اعمقضمقدة ذم 

ًمؼقمف ذم اعمستؼبؾ وًمَلؾمتػادة ما يمتب ومقام  يمام هل> طمتك شمؽقن دًمقًَل  ةاعمديـ

ًمؼدوم ومارشمقام ًمؾحج مع ىماومؾة احلج  اكظرً خيططقن ًمتطقيؼ اًمعامل اإلؾمَلمل. و

 ًٓ ىمبؾ  اًمشامل ومؼد يماكت اعمديـة ذم ـمريؼفؿ ومـ صمؿ ىمام سمزيارة اعمديـة أو

بقي ومرض قمؾقفؿ وطملم وصؾ ومارشمقام ومـ معف ًمؾؿسجد اًمـ ،احلج ذم مؽة

قمدد مـ إدٓء داظمؾ اعمسجد وىمال قمـفؿ :"يمـا جمؼميـ قمغم أن يصطحبـا 

سمعض إؿمخاص" أما قمـ اعمسجد اًمـبقي ومؼد ذيمر أن ـمقًمف يبؾغ مائة ظمطقة 

 ًٓ ويقضمد سماسمان ذم يمؾ ضمفة مـ ضمفاشمف اًمثَلث أما  ، اوصمامكلم ظمطقة قمرًو  ـمق

قمؿقد مطؾقة  622أيمثر مـ  ، وؾمؼػف مؼقس وسمفضمفتف اًمراسمعة ومَل أسمقاب ومقفا

س اعمسجد كاطمقة اًمقؿلم وقمـد رأ ،مصباح 522سمقض وسمف طمقازم سماًمؾقن إ

وىمد همطك  ،يقضمد سمرج مرسمع يبؾغ ـمقل يمؾ وؾع مـ أوَلقمف مخس ظمطقات

زاءه اضمز معدين مشبؽ مجقؾ، يؼػ اًمـاس إطمسماحلرير وقمغم سمعد ظمطقشملم 

احلاضمز يقضمد سماب صغػم ذا ًمرؤية هذا اًمؼمج، وذم اجلاكب إين مـ ه

وقمـد أطمد اًمباسملم ويقضمد ذم هذا اًمؼمج سماب صغػم آظمر  ،اًمؼمج يػيض إمم
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وشمتـاول  اوقمـد اجلاكب أظمر مخسة وقمنمون يمتاسمً  ان يمتاسمً قمنمو شمؼريًبايقضمد 

ووصايا اًمديـ  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-طمقاة حمؿد  اهذه اًمؽتب مجقعً 

اب اًمثاين ىمؼم حمؿد وقمكم وأيب اإلؾمَلمل ، ويقضمد إمم اًمداظمؾ مـ هذا اًمب

ريض اهلل -ا أما قمغم  قمرسمق  وىمد يمان حمؿد زقمقاًم  ،سمؽر وقمثامن وقمؿر ووماـمؿة

أما أسمق سمؽر  -صغم هلل قمؾقف وؾمؾؿ-ومفق زوج وماـمؿة اسمـة اًمرؾمقل  -قمـف

 ، أما قمثامنوأكف يمان يريد أن يؽقن سماسما لاًمصديؼ ومقؿؽـ وصػف سملكف يمارديـا

وهذه اًمؽتب  ،يمان قمؿر ويمذًمؽ ،طمد صحاسمتفومؼد يمان أ -ريض اهلل قمـف-

 . (384)ًمقفا شمتـاول يمؾ صحاسمتفاًمتل أذكا إ

ومـ همرائب ما روى طمقل زيارشمف ًمؾؿديـة رهمبة ىمائد اًمؼاومؾة ذم رؤية  

وىمد ذيمر ومارشمقام أكف قمرض قمغم اعمسئقل قمـ  ،ضمسد اًمـبل اًمؽريؿ ذم ىمؼمه

 اأذذم ومرومض رومًض ٓف ديـار صمَلصمة آ -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-طمراؾمة ىمؼمه 

اًمسامء  همػم مقضمقد ذم ىمؼمه ًمؽـف ارشمػع إمموذم اًمـفاية ذيمر ًمف أن اًمـبل  ،اىماـمعً 

 .(385)ورسمام احتد مع اهلل

إٓ ما  اومـ وصػ ومارشمقام ًمؾؿسجد اًمـبقي يبدو أن وصػف يمان صحقحً 

مثؾ أن أيب سمؽر يمان يريد أن يؽقن مثؾ اًمؽارديـال قمـد  ،ذيمره مـ ظمراومات

ومَل يمفـقت ذم اإلؾمَلم يمام ذيمركا ومقام ؾمؾػ،  ،وهذا خماًمػ ًمؾقاىمع ،اعمسقحقلم

أما  ،همػم ىمؼم أيب سمؽر وقمؿر -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-يمام أكف ٓ جياور ىمؼم اًمـبل 

 .ومَل شمقضمد ذم اعمسجد اًمـبقي -هلل قمـفؿ ريض ا -وماـمؿة وقمغم قمثامن ىمبقر 

رواه مـ رهمبة أمػم اًمؼاومؾة وهق مسؾؿ ذم ومتح ىمؼم  كاهقؽ قمـ ظمراومة ما

اس اًمؼؼم مـ ظمَلل رؿمقة، وهق ما رومضف طمرَّ  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-اًمـبل 

                                                           

 .66، 65رطمَلت ومارشمقام، ص  (384)

Peter, the Hajj, p. 142-143. 

 .68رطمَلت ومارشمقام، ص  (385)
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 ، إن يمان ًمؾرواية كصقب مـ احلؼقؼة.اًمطاهر

هنا ًمقست إٓ وذيمر أ ومؼد ىمام سمزيارة اعمديـة سمعد رطمؾة احلجسمتس أما 

ًمؽـف ٓ يؼارن سماحلرم اعمؽل. وذم سمؾدة سمائسة حيقطفا ؾمقر وهبا مسجد يمبػم 

عة سمف أطمد أريماكف مبـك مساطمتف طمقازم أرسمع قمنمة أو مخس قمنمة ظمطقة مرسمَّ 

كقاومذ وخؿة مغطاة سمشباك كحاد، وداظمؾ هذا اعمبـك اًمصغػم سمعض 

كف يقضمد ما ٓ يؼؾ قمـ صمَلصمة آٓف سمقح واًمزيـات وهق مؼـطر وىمد ىمقؾ إاعمصا

قمؾقف وؾمؾؿ( وهق ىمقل همػم صحقح، إذ  مصباح طمقل ىمؼم اًمرؾمقل )صغم اهلل

كـل أحتدث قمام أقمرومف ورويتف سمعقـل وذم اًمقؾمط ٓ يقضمد أيمثر مـ مائة. إ

يقضمد ىمؼم حمؿد )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(، وصمؿة ؾمتارة طمريرية حتقط سمؼؼمه 

)صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( وهل ؾمتارة همػم هماًمقة اًمثؿـ وهمػم مجقؾة، وٓ يسؿح 

ذاف ات ًمإلًمغرومة ومَل أطمد يدظمؾفا إٓ أهمقًمؾحجاج سماًمدظمقل إمم هذه ا

ويمؾ ما يتاح ًمؾحجاج هق أن يتعؾؼقا  ،يؼاد اعمصاسمقحقمغم اعمؽان وشمـظقػف وإ

ذا اًمـبل هب ويتقؾمؾقا ك اًمـحاداسماًمشباسمقؽ وأن يـظروا مـ ظمَلل اًمشب

ظمرج ؾمقدي مـديؾف احلريري مـ صدره وىمد أ سمحامس ومائؼ ووضمد ؿمديد.

 .(386)م ىمؼم اًمرؾمقلا يدقمق أماسمقـام يمان واىمػً 

، ك ىمبقر ظمؾػائفهـا -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-وسماإلواومة ًمؼؼم اًمرؾمقل 

ًمؾدكقا قمـدما يعقد  -قمؾقف اًمسَلم-سمـ مريؿ اقمداده ًمعقسك وىمؼم آظمر ىمد شمؿ إ

، وماعمسؾؿقن يعتؼدون أن اعمسقح ؾمقعقد مرة أظمرى سمؾحؿف ويظؾ مرة أظمرى

ن اًمديـ اإلؾمَلمل ويؼقًمقن إميمد صدق ا ىمبؾ أن شمؼقم اًمساقمة ًمقأرسمعلم قمامً 

 ؿمبقفف.  كام اًمذي صؾب هق ؿمخصا مل يصؾب وإخمؾصـ

-حظ دىمة ما يمتب وما ؾمؿع سمشلن قمقسك وما يمتبف سمتس قمـ اعمديـة كؾ

اس آقمتؼاد سمدومـ ما شمداوًمف زوار اعمسجد سماًمرهمؿ مـ أن أؾم -قمؾقف اًمسَلم

                                                           

 .95-94رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (386)
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طمديث وعقػ  ظمؾػائفٕرض صماكقة سمجقار ىمؼم اًمـبل وإمم ا قمقسك طملم يـزُل 

 ، ًمؽـ سمتس ذيمر ما ؾمؿع.(387)يوضمد ذم ؾمــ اًمؽممذ

 ويتؿ شمزويد اعمديـة اعمـقرة سماعممن مـ احلبشة قمغم اًمساطمؾ أظمر ًمؾبحر

قمغم حمؿؾة سماًمؼؿح وهمػم ذًمؽ مـ اًمرضوريات، وهل ؾمػـ همريبة  إمحر

أذقمتفا مـ طمصػم يماحلصػم اًمذي يستخدمقكف ، ذًمؽ أن هلا مثقًَل  رَ سمتس مل ي

 .(388)سمققهتؿ ومساضمدهؿذم 

 :ضماءت ذم اًمرطمؾتلم اًمتلمصادر اعمعؾقمات 

ؼاها ومارشمقام سمشؽؾ ذايت مـ ظمَلل هـاك يمثػم مـ اعمعؾقمات شمؾ

ذيمر ذم مقاوع أكف  فكومقصػفا سمشؽؾ مباذ طمتك إ ،اعمشاهدة واعمامرؾمة

قث دومـ طمرص قمغم مشاهدة يمؾ رء سمعقـقف ومـ سمقـفا اًمرووة اًمنميػة طم

اك معؾقمات ؾمؿع قمـفا ومقؼقل . وهـ(389)-قمؾقف وؾمؾؿصغم اهلل -اًمـبل 

ومـ سمقـفا: ؿمخص سماين اًمؽعبة ومجقع اعمسؾؿلم  "هنؿ يؼقًمقن: "إقمـفا

سمـاء قمغم ما صمبت مـ  -قمؾقف اًمسَلم-يسؾؿقن سملن سماين اًمؽعبة هق إسمراهقؿ 

أوريب ٓ يممـ سمذًمؽ ومـ كسان ناًمؼرآن واًمسـة ويمتب احلديث، أما ومارشمقام يم

ن اًمؽعبة اًمتل ـماومقا طمقهلا هل أول سمقت ووع ؼقًمقن :"إصمؿ يؼقل إهنؿ ي

 .(:38)ًمؾـاس، وأن إسمراهقؿ اخلؾقؾ هق سماكقفا"

مـ ظمَلل اعمشاهدة واعمامرؾمة ن أما سمتس ومؼد طمصؾ قمغم معؾقمة ما دوّ 

هنؿ يؼقًمقن قمـفا ومقؼقل قمـفا إوهـاك معؾقمات ؾمؿع  ،ومقصػفا سمشؽؾ مباذ

                                                           

م(، ضمامع اًمؽممذي، طمديث 4;: -هـ ;49اًمؽممذي )حمؿد سمـ قمقسك سمـ ؾمقرة، ت  (387)

 .:78سمقت إومؽار اًمدوًمقة، اًمرياض، ب.ت.، ص  ،5839

 .94رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (388)

 .522رطمَلت ومارشمقام، ص  (389)

 .77رطمَلت ومارشمقام، ص  (:38)
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إن مقوع اًمبئر هق اعمقوع اًمذي ـمرطمت ومقف هاضمر اسمـفا إؾمامقمقؾ، وىمد  مثؾ

يمام وردت ذم اًمػصؾ اًمقاطمد واًمعنميـ مـ  اؾمؿعتفؿ يروون اًمؼصة متامً 

ػر اًمتؽقيـ، ويؼقًمقن إن سمئر زمزم كبت ذم مقوع ريمؾة ىمدم اًمطػؾ ؾِم 

 .(;38)إؾمامقمقؾ 

 :كؼد اعمشاهدات

صمـاء رطمؾة أ متأل اعمسجد احلراميمقة اًمتل يماكت أقمجب ومارشمقام سماًمروائح اًمز

قمة وػ ًمؽؿ رحلؼ أىمقل ًمؽؿ ٕكف مـ اًمصعب أن أص"ا: يؼقلطمجف وقمـ ذًمؽ 

شبعة سماعمسؽ زاظمرة سمليمثر اًمروائح اًمتل ؿمؿؿتفا ذم اعمعبد. أهنا شمظفر يمرائحة م

ػؼراء ومـ إمقر اًمتل اكتؼدها ومارشمقام يمثرة قمدد اًم .(392)"اهباضمً وإ اكعاؿًم اًمعطقر إ

مـ همٓء اًمػؼراء مل يذهبقا ًمؾحج مـ أضمؾ  افمـ أن يمثػمً ذم مـاـمؼ اعمشاقمر، طمتك 

 .(393)همػران ذكقهبؿ سمؼدر ذهاهبؿ إلؾمؽات كداء سمطقهنؿ اخلاوية

وذم ؿمفر رمضان يػطرون ـمعؿ ماء زمزم وىمال :"  أما سمتس ومؾؿ يعجبف

أكف خيتؾػ قمـ أي ماء  كف طمؾق يماحلؾقب، أما سماًمـسبة زم ومؾؿ أرَ سمف يؼقًمقن إ

  .(394)"ما اآظمر إٓ أكف يؿقؾ إمم اعمؾقطمة ؿمقئً 

طمقل ىمؼم طمقاء، طمقث ذيمر إن اعمسؾؿلم  لماعمسؾؿ ما ؿماع سملم اكتؼديمام 

ن طمقاء مدومقكة ذم ضمدة، ويصغم اعمسؾؿقن اًمذيـ يصؾقن مؽة قمـ إ" يؼقًمقن

ؾمامقمل ٓ آسمتسام قمـد مؾؽ إأمحر ريمعتلم قمـد ىمؼمها. ومل ـمريؼ اًمبحر إ

 اقمـد رأؾمفا وطمجرً  اطمؽايتفؿ اًمسخقػة، ومؼد ٓطمظت أهنؿ ووعقا طمجرً 

                                                           

 .:7رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (;38)

 .43.> وأيًضا اكظر اًمؽتاب اعمؼدس، ؾمػر اًمتؽقيـ، ومصؾ 76رطمَلت ومارشمقام، ص  (392)

 .78رطمَلت ومارشمقام، ص  (393)

 .79رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (394)
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وذم  ،آظمر قمـد ىمدمقفا وسملم احلجريـ مساومة ـمقيؾة شمؼؽمب مـ رمقة ؾمفؿ

 (396)وىمد ذيمر اسمـ ضمبػم .(395)اًمقؾمط مصغم صغػم طمقث يصكم احلجاج"

مـ أصمار ما يميمد  اهلل أقمؾؿ سمذًمؽ ٕكف مل يصؾ إًمقف وىمال وضمقد هذا اًمؼؼم

 .(397)هذا اًمزقمؿ

 :ومعتؼدات اعمسؾؿلم ؿمعائرذم  امرأهي

سمسبب اخلؾػقة اًمؽاصمقًمقؽقة اعمتعصبة ًمػارشمقام ومؼد وصػ ؿمعائر 

"ًمؼد شمعبـا مـ هذه إمقر وشمؾؽ إسماـمقؾ  اعمسؾؿلم سملهنا سماـمؾة وما ىمال:

يف ويؼقى طمجتف واًمغريب أكف ؾماق أيماذيب ًمقدقمؿ رأ اًمتل سمدت مـ حمؿد"

يـزل مـ  اويش أن كقرً ارريب مثؾ اؾمتـؽاره اقمتؼاد سمعض اًمدإو اًمؼارئًمدى 

                                                           

  .;7رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (395)

 .75رطمؾة اسمـ ضمبػم، ص  (396)

، وسماًمتحديد ضمدة وؾمط مديـةهق مقىمع أصمري يمان يؼع ذم  ىمؼم طمقاء أو مؼؼمة أمـا طمقاء (397)

شمقومقت  طمقاء وؾمبب اًمتسؿقة هبذا آؾمؿ يعقد إمم اقمتؼاد اعمسؾؿلم سملن طمل اًمعامرية ذم

، وهق أيضا أطمد مصادر شمسؿقة مديـة "ضمدة" كسبة ضمدة ودومـت ذم ذًمؽ اعمقىمع مـ مديـة

ٕب أو إم(. ويـسب ؾمؽان اعمديـة اًمتسؿقة ٕم اًمبنم إمم يمؾؿة "ضَمدة" )سمؿعـك واًمدة ا

طمقاء اًمتل يؼقًمقن إهنا دومـت ذم هذه اعمديـة اًمتل كزًمت إًمقفا مـ اجلـة سمقـام كزل ضمدكا آدم 

دومـت هل ذم ضمدة. و هذه إطمدى أراء اًمذي واًمتؼقا قمـد ضمبؾ قمرومات و اهلـد ذم

شمؿ إهمَلق اعمقىمع قمـ ـمريؼ ـمؿره سماإلؾمؿـت  .اًمبداية واًمـفاية ذم يمتاسمف اسمـ يمثػم ذيمرها

، قمغم ظمؾػقة صَلة سمعض احلجاج 97;3ذم قمام  هقئة إمر سماعمعروف قمغم إصمر ىمرار مـ

 اكظر: ويؽقبقديا، اعمقؾمققمة احلرة  .ومقفا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%

D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7_%D8%AD%D9%8

8%D8%A7%D8%A1 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%A1
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أن  وادقمك طمد مـ روماىمفر وٓ أهذا اًمـق وأكف مل يرَ  ،اًمسامء قمغم ىمؼم اًمـبل

 .(398)طمراس ىمؼم اًمـبل يصـعقن أوقاء ًمقعتؼد اًمـاس أهنا شمـزل مـ اًمسامء

 ،ده قمؾقفكتقجة وغقط ؾمقِّ إلؾمَلم ذم اًمظاهر أما سمتس ومؼد اقمتـؼ ا

مـ إمقر  اسمام يعتؼده اعمسؾؿقن ومـ هـا اؾمتـؽر يمثػمً  اوسماًمتازم مل يؽـ مممـً 

ؾمخريتف مـ قمقاـمػ اعمسؾؿلم أصمـاء شملدية ا ومـفا: ضمازمً  ايامكً إقن هبا اًمتل يممـ

 ن أقمجب مـ اًمؽائـات اًمبائسة اًمتلؿمعائر احلج طملم ىمال "وٓ أمؾؽ إٓ أ

يبدو قمؾقفؿ اًمتلصمر اًمشديد واًمعاـمػة اجلقاؿمة وهؿ يمدون هذه اعمـاؾمؽ، ومل 

هنامر قمـد رؤية محاؾمفؿ إقمؿك يمبح دمققمل مـ اع إٓ سماًمؽاد أن أؾمتط

ن مـ قة اًمتل يسؾؿ هبا اعمسؾؿقن وهل أاؾمتـؽر احلؼقؼة اًمتارخي يمام واًمقصمـل".

 . (399) -اًمسَلمقمؾقف -إسمراهقؿ  سمـك اًمؽعبة

سماضمتامع اعمسؾؿلم ذم قمرومة وىمال:" ًمؼد يمان  ايمثػمً  أقمجبهمػم أكف  

ػة ذم ًمباس اًمتقاوع أن شمرى هذه أٓف اعممًمَّ  اب اًمؾب طمؼ  خيؾ امشفدً 

 ،وىمد سمؾؾت اًمدمقع وضمـاهتؿ ،واًمتجرد مـ مؾذات اًمدكقا سمرؤوؾمفؿ اًمعارية

وشمستؿر  ،وأن شمسؿع شمرضقماهتؿ ـماًمبلم اًمغػران واًمصػح ًمبدء طمقاة ضمديدة

رضقمات وشمؾؽ آسمتفآت ـمقال أرسمع ؾماقمات أو مخس أو طمتك هذه اًمت

حيلم مقعاد صَلة اًمعشاء أي سمعد اًمغروب سمحقازم كصػ ؾماقمة. وأكف ٕمر 

 .(:39)اعمسقحقلميدقمق ًمألؾمػ أن كؼارن سماخلَلومات اًمؽثػمة سملم 

قمغم اؾمتغَلل يمؾ وىمتفؿ ذم مؽة يمام أقمجب سمتس سمحرص احلجاج 

                                                           

 .68رطمؾة ومارشمقام، ص  (398)

 .66رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (399)

 .82رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (:39)
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سماًمقاضمبات اعمػرووة وإكام راطمقا يؼضقن يمؾ اعمؽرمة ذم اًمعبادة، ومؾؿ يؽتػقا 

 .(;39)وىمت ومراهمفؿ ذم احلرم يطقومقن طمقل اًمؽعبة"

 :شمصحقح معؾقمات مغؾقـمة

مـ اعمعؾقمات اخلاـمئة ذم اًمذهـقة إورسمقة قمـ  اصحح ومارشمقام قمددً 

 اعمسؾؿلم وكبقفؿ ومـ سمقـفا:

ذم  امعؾؼً  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-ورسما أن ضمسد اًمـبل ما أؿمقع ذم أ 

-ه قاء سمؿديـة مؽة اعمؽرمة يمذاسمقن يستحؼقن اًمتقسمقخ، ومؼد رأيت ىمؼمــاهل

وجيب قمغم هذه اخلراومة " اوىمال شمعؾقؼً  (3:2)ذم اعمديـة -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

أن شمعرف أكـل أىمقل احلؼ أكف ٓ يقضمد طمديد أو صؾب أو مغـاـمقس أو أي 

 .(3:3)ضمبؾ قمغم كطاق أرسمعة أمقال"

مـ اعمعؾقمات اخلاـمئة ذم اًمذهـقة إورسمقة قمـ  اقمددً  يمام صحح سمتس

ومـ  ،(3:4)ن ما يؼقًمف هق ما ؿماهده وما يعرومفوأؿمار إمم أ، اعمسؾؿلم وكبقفؿ

كجؾقزية ًمؾؼرآن اًمؽريؿ ذيمر شمرمجة إ اكك ىمرأت أظمػمً إىمقل سمتس :" سمقـفا:

 ،مؽممجفا ذم مؼدمتف أكف مـ همػم اعمسؿقح سمف ًمؾعامة مـ اعمسؾؿلم ىمراءة اًمؼرآن

وهق  ،ٓ ما يؼقًمف قمؾامؤهؿأن يعقشقا طمتك ماهتؿ ٓ يعرومقن إوأن قمؾقفؿ 

سمؾ ويـظرون  ،ومؼراءة اًمؼرآن متاطمة ًمؾجؿقع ،ىمقل أرومضف مجؾة وشمػصقًَل 

هل هؾ حيسـ اعمرء اًمؼراءة أم  واًمؼضقة قمـدكا ،سمتقىمػم ًمؽؾ مـ حيسـ ىمراءشمف

                                                           

 .76رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (;39)

 .65ومارشمقام، ص رطمَلت  (3:2)

 .69رطمَلت ومارشمقام، ص  (3:3)

(182) Pailin (A.D.), British views on religion and religions, p370. 
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واعمسؾؿ يدومع صمامكقة دوٓرات أو قمنمة مؼاسمؾ كسخة مـ اًمؼرآن مع اًمعؾؿ  ٓ؟

 . (3:5)أن دوٓرهؿ يساوى ؿمؾـلم وصمَلصمة سمـسات"

قل ــ اًمرؾمـيمػده سمعض إورسمقلم مـ أن ـما اقمتؼ وصحح أيًضا

)صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( مقضمقد سمسؼػ اعمسجد سمػعؾ ضمذب طمجر مغـاـمقز 

أهنا ىمصة يماذسمة. ومعـدما كظرت  صدىمـلًمؽـ ومصحح سمتس ذًمؽ ىمائًَل: " ًمف.

ك اًمـحاد ومؼد رأيت أن اًمستائر اًمتل شمغطل اًمؼؼم ٓ شمصؾ امـ ظمَلل اًمشب

ًمذا ومؿـ  مم اًمسؼػ أو طمتك اًمعؼقد اعمؼـطرة>إمم مـتصػ اعمساومة مـ إرض إ

معؾؼا سماًمسؼػ. ومل  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-همػم اعمؿؽـ أن يؽقن يمػـف 

 .(3:6)مـف اىمريبً  اؼقل ذًمؽ أو ؿمقئً ا مـ اعمسؾؿلم يأؾمؿع أطمدً 

  

                                                           

 .88رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (3:5)

Pailin (A.D.), British views on religion and religions, p370. 

 .94رطمؾة ضمقزيػ سمتس، ص  (3:6)

Pailin (A.D.), British views on religion and religions, p370. 
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 ةــامتـــاخل

ؽثػم مـ أوضمف اًمشبف اًم ما شمؼدم مـ اعمؼاركة سملم اًمرطمؾتلم سمدا ًمـا سمعد 

دقمقا اإلؾمَلم، ىماما سمرطمؾة طمج ورسمقان مسقحقان، شمعؾام اًمعرسمقة، اأمهفا أهنام: أ

ظمبار رطمؾة كا أدوَّ و، أطمؽام اًمتـؽر سمتعؾؿ اًمعرسمقة ،حتت ؾمتار أهنام مسؾؿلم

هنا يماكت دىمقؼة إمم طمد يمبػم ومقام يتعؾؼ سملطمجفام اًمزائػة، ومتقزت يمتاسمتفام 

سمقصػ اًمطريؼ اًمذي ؾمؾؽف يمؾ مـفام، يمام رصدا سمدىمة أطمقال مؽة واعمديـة 

اقمتـقا سماعماء ظماصة إظمػمة، يمام آىمتصادية وظماصة اًمطبقهمراومقة واًمسؽاكقة و

سمذيمر  يمام اهتام ائر طمج اعمسؾؿلم،ومصادره وشمـققمفا قمغم ىمؾتفا، يمام وصػا ؿمع

اًمتل ؿماهدوها ذم اًمطريؼ أو ذم مؽة  إكثروسمقًمقضمقةيمثػم مـ اًمظقاهر 

ة ًمطريؼة طمقاة ؾمؽان مؽة واعمديـة ظمَلل طمقواعمديـة ومـ صمؿ ىمدما صقرة 

زمـ زيارهتام، وما ختؾؾ طمقاة همٓء اًمسؽان مـ سمعض اخلراومات واًمعادات 

مـ إظمطاء اعمتعؾؼة سماعمسؾؿلم، همػم  اقمددً  صححا ًمألورسمقلمواًمتؼاًمقد. يمام 

كا هذا أهنام مل يستطقعا يمبح مجاح طمؼدمها قمغم اإلؾمَلم واعمسؾؿلم ومبدا ما دوَّ 

، يمام يقوع احلؼد اًمدوملم، يمام اقمتؿدا ذم ضمؾ ما يمتبا قمغم ما ؿماهدا سملقمقـفؿ

، وهاشمان اًمرطمؾتان شمؾؼقان أوقاء ن ذم ؾمؾة اعمستؽشػلم إورسمقلماًمرضمَل

ػة قمغم شمطؾع إورسمقلم إسمان ومؽمة اًمرطمؾتلم ٓؾمتؽشاف ما ضمفؾقه مـ يماؿم

ن وهل ، طمقث احلرمان اًمنميػاظماصة سمَلد احلجازو ،أرض اإلؾمَلم

وفمػت ومقام سمعد ظمَلل ومؽمة آؾمتعامر إوريب اًمبغقض  اًمتلاعمعؾقمات 

ًمؼطاع يمبػم مـ اًمعامل اإلؾمَلمل ذم سمدايات اًمعصقر احلديثة، وسمدون ىمصد 

شملم اًمرطمؾتلم دور ذم شمسجقؾ قمدد مـ اًمظقاهر آضمتامقمقة ؾمادت يمان هلا

 .سمَلد احلجاز آكذاك

  



 اًمطرق واعمـاؾمؽ )دراؾمة مؼاركة سملم رطمؾَتل ومارشمقام وسمقتس( –احلج إمم مؽة    ;45

 
 :أما قمـ أوضمف آظمتَلف ومفل يمثػمة

 ده اجلزائري.ًمسقِّ  اطمال رطمؾتف، سمقـام يمان سمتس قمبدً  ا: أن ومارشمقام يمان طمر  أوٓ

اًمح مؾؽ اًمؼمشمغال، أما سمتس ومؽان : ضمـسقة ومارشمقام إيطاًمقة وقمؿؾ ًمصاصماكقً 

 .اكجؾقزي  إ

ٓؾمتؽشاف سمَلد اعمسؾؿلم مـ اًمداظمؾ  ا: ضماء ومارشمقام ًمؾنمق ضماؾمقؾًم اصماًمثً 

ورصد ـمرىمفا وصمرواهتا وؾمؽاهنا ذم إـمار محؾة اًمؼمشمغال ًمتطقيؼ اًمعامل 

وية يمـتقجة مباذة ًمػشؾ ااإلؾمَلمل ورضب اىمتصاده سمؿباريمة اًمباسم

وما  م(35-34هـ )9-8احلؿَلت اًمصؾقبقة قمغم اًمنمق ذم اًمؼركلم 

 اشماسمعً قمـف  مـ حماوٓت يائسة، أما سمتس ومؼد ضماء ًمؾحج رهماًم  شمبعفام

 ًمسقده.

طمقـام يماكت : يماكت رطمؾة ومارشمقام ذم سمدايات اًمؼرن اًمسادس قمنم اراسمعً 

سمقـام ضماءت رطمؾة سمتس ذم اًمرسمع احلجاز شماسمعة ًمدوًمة اعمامًمقؽ ذم مرص، 

 .ذم قمرص اًمسقادة اًمعثامكقة إظمػم مـ اًمؼرن اًمساسمع قمنم

: ؾمؾؽ ومارشمقام اًمطريؼ اًمؼمي ًمؾقصقل إمم مؽة مع ىماومؾة احلج اظمامًس 

اًمشامل، سمقـام وصؾ سمتس عمؽة مع ىماومؾة احلج اعمغريب قمؼم اًمبحر 

 اعمتقؾمط ومرص واًمبحر إمحر.

ن سمتس سمحؽؿ أن رطمؾة كف ومارشمقام قمـ مؽة أىمؾ سمؽثػم ما دوَّ : ما دوَّ اؾمادؾًم 

سمَلد اهلـد قمؼم مرص واًمشام  مـ رطمؾة ـمقيؾة كحق اومارشمقام يماكت ضمزءً 

ب وىمؾة اضومـ صمؿ يماكت روايتف شمتسؿ سمآىمت واحلجاز وومارس،

سمخَلف سمتس اًمذي ظمصصت رطمؾتف سماًمؽامؾ ًمؾحج  اًمتػاصقؾ أطمقاًكا،

و ؾمقاء قمـ اًمطريؼ أدويـ مَلطمظاشمف رىمعة أوؾمع ًمتوسماًمتازم يمان ًمديف 

 مؽان احلج او ؿمعائره.
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سمقـام  ،أورسما رسمام ذم إطمدى مدارس اؾمباكقا: شمعؾؿ ومارشمقام اًمعرسمقة ذم اؾماسمعً 

 شمعؾؿفا سمتس ذم اجلزائر طمال أهه.

: ىمام سمتس سماحلديث قمـ يمؾ ؿمعائر احلج سمقـام أمهؾ ومارشمقام اًمعديد مـفا اصمامـً 

 .ـمقاف اًمقداعاًمسعل سملم اًمصػا واعمروة ومثؾ 

 ، سمقـاممـفا مـ كػس ـمريؼ ذهاسمف إمم مؽة : قماد سمتس ًمؾجزائر اًمتل ىمدماشماؾمعً 

اعمحطات  طمقث واصؾ ومارشمقام اًمطريؼ ًمؾقؿـ ومـفا إمم ومارس صمؿ اهلـد

 . اًمؼمشمغاًمقة طمديثة اًمتؽقيـ آكذاك

ج ومقفا ن ومارشمقام رطمؾتف يمجزء مـ مفؿة اًمتجسس اًمؽبػمة اًمتل ظمر: دوَّ اقماًذ 

 ًٓ ن سمتس سمقـام دوَّ  ،ػ قمقرات سمَلد اعمسؾؿلمشؽمـ مؾؽ اًمؼمشمغال ًم مق

وضماء اًمتدويـ  ،سمعد ومؽمة اًمعبقدية ذم اجلزائررطمؾتف طملم قماد إمم سمَلده 

كجؾقزية ذم اًمتعرف قمـ ىمرب قمـ مـاـمؼ اعمؼدؾمات قمغم رهمبة إسمـاء 

 اإلؾمَلمقة. 

ومارشمقام وسمتس مـ أهؿ  ل هذه اعمؼاركة كخؾص إمم أن رطمؾتَ وسمـاء قمغم

مصادر اًمتلريخ عمؽة واعمديـة واحلجاز ذم اًمػؽمة آكتؼاًمقة سملم اًمعصقر 

 ثة.اًمقؾمطك واحلدي
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 (3) ظمريطة رىمؿ

 مسار رطمؾة ومارشمقام مـ دمشؼ إمم مؽة –ـمريؼ احلج اًمشامل 
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 (4) ظمريطة رىمؿ

 مسار رطمؾة سمتس –ـمريؼ احلج اعمرصي 
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 ىمائؿة اعمصادر واعمراضمع

 ًٓ  اعمصادر اًمعرسمقة واعمعرسمة:  -أو

م(، سمدائع اًمزهقر ذم وىمائع اًمدهقر، حتؼقؼ 3764هـ / 954اسمـ إياس )حمؿد سمـ أمحد، ت  -

 م.97;3، دار اًمـنم ومراكز ؿمتايـر، ومقسبادن،  7حمؿد مصطػك، ج

سمقت إومؽار اًمدوًمقة، اًمرياض،  م(،92:هـ / 478اًمبخاري )حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ ت  -

 م.:;;3 -هـ ;363

 ، رطمؾة اسمـ سمطقـمةم(3599هـ / ;;9حمؿد اًمؾقايت ت  )حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـاسمـ سمطقـمة -

 هـ.3544اعمطبعة اخلػمية، اًمؼاهرة، ، 3، ج)حتػة اًمـظار ذم همرائب إمصار(

 ،5839ي، طمديث م(، ضمامع اًمؽممذ4;: -هـ ;49رة، ت ي )حمؿد سمـ قمقسك سمـ ؾمقاًمؽممذ -

 سمقت إومؽار اًمدوًمقة، اًمرياض، ب.ت.

هـ / م(، اًمـجقم اًمزاهرة ذم مؾقك مرص 96:اسمـ شمغري سمردي )مجال اًمديـ أيب اعمحاؾمـ ت  -

 .:422، اهلقئة اًمعامة ًمؼصقر اًمثؼاومة، اًمؼاهرة، 9واًمؼاهرة، ج

ضمقزيػ سمتس، رطمؾة ضمقزيػ سمتس )احلاج يقؾمػ(، شمرمجة د. قمبد اًمرمحـ اًمشقخ، اهلقئة  -

 م.7;;3اعمرصية اًمعامة ًمؾؽتاب، اًمؼاهرة، 

ػم اًمديـ سمرسماروؾما، مذيمرات ظمػم اًمديـ سمارسماروؾما، شمرمجة د.حمؿد دراج، ذيمة إصاًمة ، ظم -

 م.4232اجلزائر، 

، حتؼقؼ أًمرخ :م ( يمـز اًمدرر وضمامع اًمغرر، ج3535 -هـ935اًمدوداري )اسمـ أيبؽ، ت -

 م.93;3هرمان، اعمعفد إعماين ًممصمار سماًمؼاهرة، 

م(: مؾء اًمعقبة سمطقل اًمغقبة ذم 3543هـ / 943اًمسبتك )حمؿد سمـ قمؿر سمـ رؿمقد اًمػفري ت  -

اًمقضمفة اًمقضمقفة إمم مؽة وـمقبة، حتؼقؼ د. حمؿد احلبقب سمـ اخلقاضمة، دار اًمغرب اإلؾمَلمل، 

 م.::;3 -هـ :362سمػموت، 

ر اًمبقت احلرام هـ (، حتصقؾ اعمرام ذم أظمبا3543اًمصباغ )حمؿد سمـ امحد سمـ ؾمامل اعمؽل، ت  -

اعمؾؽ سمـ قمبد اهلل سمـ دهقش، رم ووٓهتا اًمػخام، حتؼقؼ د. قمبدواعمشاقمر اًمعظام ومؽة واحل

 م4226 -هـ 3646مؽة اعمؽرمة، 

م(، رطمؾة اًمعبدري، حتؼقؼ د.قمغم 3522هـ/ 922اًمعبدري )أيب قمبد اهلل حمؿد سمـ قمكم ت  -

 م.4227-هـ 3648إسمراهقؿ يمردي، دار ؾمعد اًمديـ، دمشؼ، 

اًمعقدروس )قمبد اهلل سمـ ؿمقخ سمـ قمبد اهلل(، اًمـقر اًمساومر ذم أقمقان اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقؼ  -
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 .;55م، ص 4223د.أمحد طماًمق وحمؿقد إركاؤوط وأيمرم اًمبقر، دار صادر سمػموت، 

اًمرمحـ ر رطمؾة دوز ؾماكتقس، شمرمجة د. قمبدوماؾمؽق داضماما، يقمقات وماؾمؽق داضماما، وشمؼري -

 م.7;;3ة اًمعامة ًمؾؽتاب، اًمشقخ، اهلقئة اعمرصي

، دار 5م(، اعمغـل، ج34:6هـ / 8:4اسمـ ىمدامة )قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ أمحد اعمؼدد ت  -

 م.6;;3 -هـ 3637اًمغد اًمعريب، اًمؼاهرة، 

م( ، رطمؾة اًمؼؾصادى ، حتؼقؼ 36:8هـ /3;:اًمؼؾصادي )أسمق احلسـ قمغم إكدًمز ت  -

 .:9;3شمقكس ،  حمؿد أسمق إضمػان ،

م(: ىمصص إكبقاء، دار إكقار اعمحؿدية، 3594هـ / 996يمثػم)أيب اًمػداء إؾمامقمقؾ، ت  اسمـ -

 اًمؼاهرة، د.ت.

، 5، ق3م (، اًمسؾقك ذم معرومة دول اعمؾقك، ج3664 –هـ 67:اعمؼريزي )أمحد سمـ قمكم، ت  -

 حتؼقؼ د. حمؿد مصطػك زيادة، دار اًمؽتب اعمرصية، اًمؼاهرة.

 م.8;;3، اهلقئة اعمرصية اًمعامة ًمؾؽتاب، 3جمفقل، ؾمػمة اًمظاهر سمقؼمس، ج -

، دار 3م(، صحقح مسؾؿ، ج97:هـ / 483مسؾؿ )اسمـ احلجاج اًمؼشػمي اًمـقساسمقري، ت  -

 هـ.3648ـمقبة، اًمرياض، 

اًمقرصمقَلين )احلسلم سمـ حمؿد(، كزهة إكظار ذم ومضؾ قمؾؿ اًمتاريخ وإظمبار، وؿـ يمتاب "  -

مـ اًمرطمَلت احلجازية" اظمتصار حمؿد سمـ طمسـ سمـ قمؼقؾ، دار إكدًمس، ضمدة،  اعمختار

 م.4222 -هـ 3643

، حتؼقؼ 3م(، اًمسػمة اًمـبقية، ج55:هـ / :43اسمـ هشام )قمبد اعمؾؽ سمـ هشام احلؿػمي ت  -

قمبد احلػقظ ؿمؾبل، اهلقئة اًمعامة ًمؼصقر اًمثؼاومة، قاري وووبط مصطػك اًمسؼك وإسمراهقؿ اإلسم

 م.4234اًمؼاهرة، 

، شمرمجة قمغم قمقدة اًمشققخ، دارة اعمؾؽ قمبد 3هقرظمروكقف )ك. ؾمـقك(، مؽة اعمؽرمة ، ج -

 م.;;;3هـ / ;363اًمعزيز، اًمرياض، 

 : اعمصادر إضمـبقةاصماكقً 

- Ernoul, Chronique d’ Ernoul et Bernard le Tresorier ,ed.Mas 

Laterie ,Paris1971. 

- Varthema (Ludovico), The Travels of Ludovico di Varthema, trans by J. W. 

Jones, London, 1863. 

- Wolf M, One thousand Roads to Mecca, New York, 1997. 
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 : اعمراضمع اًمعرسمقةاصماًمثً 

 ::;3إسمراهقؿ سمؽ طمؾقؿ، شماريخ اًمدوًمة اًمعثامكقة اًمعؾقة، ممؾمسة اًمؽتب اًمثؼاومقة، سمػموت،  -

أمحد سمـ زيـل دطمَلن، شماريخ أذاف احلجاز، حتؼقؼ حمؿد أملم شمقومقؼ، دار اًمساىمل سمػموت،  -

3;;5. 

م، دار اًمـػائس سمػموت، 3769-3692سمسام اًمعسكم، ظمػم اًمديـ سمرسمروس واجلفاد ذم اًمبحر  -

 ب.ت.

 م.68;3شمقومقؼ اًمطقيؾ، اًمتصقف ذم مرص إسمان اًمعرص اًمعثامين، مطبعة أداب، اًمؼاهرة،  -

 ف حتؼقؼ دراؾمة حتؾقؾ، دار اعمعارف، اًمؼاهرة، ب. ت.شمطمسلم ممكس، اسمـ سمطقـمة ورطمَل -

طمقاة سمـت قمبد اهلل اًمؽَليب، اًمـؼقش اإلؾمَلمقة قمغم ـمريؼ احلج اًمشامل سمشامل همرب اعمؿؾؽة  -

 م.;422هـ /3652اًمعرسمقة اًمسعقدية، مؽتبة اعمؾؽ ومفد اًمقـمـقة، اًمرياض، 

 م. 4224، سمػموت ، دار اًمعؾؿ ًمؾؿَليلم، :ج ظمػم اًمديـ اًمزريمكم، إقمَلم، -

 .5;;3ؾمتقػـ ركسقامن، احلروب اًمصؾقبقة، شمرمجة اًمسقد اًمباز اًمعريـل، سمػموت،  -

 م.5:;3 ، مؽتبة إكجؾق اعمرصية ، اًمؼاهرة،3ؾمعقد قماؿمقر ، أورسما ذم اًمعصقر اًمقؾمطك ، ج -

 م8;;3اًمعرسمقة، اًمؼاهرة،  ، إيقسمققن واعمامًمقؽ ذم مرص واًمشام، دار اًمـفضة-------- -

 م.4232اًمؼاهرة،  ضمزءان،، احلريمة اًمصؾقبقة،-------- -

 م.;422 -هـ 3653ؾمعقد سمـ قمغم اًمؼحطاين، مـاؾمؽ احلج واًمعؿرة، اًمرياض،  -

ومريؼقا احلديث واعمعاس، مؽتبة آكجؾق ؿؾ، قمبد اهلل قمبد اًمرازق، شماريخ أؿمقىمل قمطا اهلل اجل -

 اعمرصي، اًمؼاهرة، ب.ت.

طمتك هناية اًمعرص اًمعثامين، ـمف قمبد اًمؼادر قمامرة، شماريخ قمامرة وأؾمامء أسمقاب اعمسجد احلرام  -

 سمحاث احلج، مؽة ، ب.ت.مريمز أ

 .7;;3قمبد احلؿقد اًمبطريؼ وؾمؾقامن كقار، اًمتاريخ إوريب احلديث، دار اًمػؽر اًمعريب،  -

 م7;;3، اًمؼاهرة، قمز شمؾق يقؾمػ سمؽ آصاف، شماريخ ؾمَلـملم سمـل قمثامن، مؽتبة مدسمقزم -

ًمؾـنم واًمتقزيع، قمامن إردن،  ةوماروق قمؿر ومقزي، آؾمتنماق واًمتاريخ اإلؾمَلمل، إهؾق -

 م.:;;3

حمؿد ومقزي رطمقؾ، هناية اًمصؾقبقلم ومتح قمؽا، دار قملم ًمؾبحقث واًمدراؾمات اإلكساكقة،  -

 م.;422اًمؼاهرة، 

ذم قمققن همػم اعمسؾؿلم دراؾمة ذم شمؼققؿ معراج كقاب مرزا، مؽة اعمؽرمة حمؿد حمؿقد اًمنياين و -

أهداف واكطباقمات ومعارف اًمرطماًمة اًمـصارى قمـ اًمعاصؿة اعمؼدؾمة، اجلؿعقة اجلغراومقة 

 م.3627هـ / 3648، 529اًمعدد  اًمؽقيتقة، اًمؽقيت،
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صَلح اًمديـ إيقيب سملم اًمتاريخ وإؾمطقرة، دار قملم ًمؾبحقث، حمؿد ممكس قمقض،  -

 م.:422اًمؼاهرة، 

، شمرمجة أمحد حمؿد روا، 6شماريخ اًمتجارة ذم اًمنمق إدكك ذم اًمعصقر اًمقؾمطك، ج هايد، -

 م.6;;3اهلقئة اعمرصية اًمعامة ًمؾؽتاب، 

يني قمبد اهلل زيدان و قمبد اًمػتاح ومتحل ، ظماشمؿ اًمـبقلم، دار اهلاكئ ًمؾطباقمة، اًمؼاهرة،  -

 م.4232

 : اعمراضمع إضمـبقة: اراسمعً 

- Michael (W.), One thousand roads to Mecca : ten centuries of travelers 

writing about the Muslim pilgrimage, new York, 1997. 

- Peters (F. E),The Hajj: The Muslim Pilgrimage to Mecca and the Holy 

Places, Princeton university, 1994. 

- Foster W. (Editor), The Read Sea and Adjacent Countries , London, 1949. 

 : اًمرؾمائؾ اًمعرسمقة:اظمامسً 

رؾماًمة ماضمستػم  م،33:9 -3375يقؾمػ: أركاط طمايمؿ أكطايمقة واًمؽرك مـ  مػمة مصطػكأ -

 م.6:;3همػم مـشقرة يمؾقة اًمؽمسمقة ًمؾبـات سمجدة قمام 

ؾمامح قمبد اعمـعؿ اًمسَلوي، اجلاًمقات إضمـبقة ذم مرص اعمؿؾقيمقة، رؾماًمة ماضمستػم، ضمامعة  -

 م4225اًمزىمازيؼ، 

ؾمفقؾ صاسمان : اعمعجؿ اعمقؾمققمل ًمؾؿصطؾحات اًمعثامكقة اًمتارخيقة، مطبققمات مؽتبة اعمؾؽ  -
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 : مقاىمع آكؽمكتاؾماسمعً 

 اعمزيريب، ويؽقبقديا اعمقؾمققمة احلرة قمغم آكؽمكت:  -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D

8%B1%D9%8A%D8%A8 
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_%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%A1 
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