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ركت احلبج ادلغرثٌ وأثري يف تقوٍخ الرواثط ثني مصر وادلغرة يف القرن 
 الثبمه عشر

 )مه واقع خنجخ خمتبرح مه الرحالد احلجبزٍخ(
 يف مبارؾ فضؿ اهللشير 

 مصر.  ،جامعة القاىرة  ، كمية الدراسات األفريقية العميا ، قسـ التاريخ
 Shireen.mubarak@cu.edu.eg البريد:

 ادللخص: 
ػل  {، تمثؿ رحمػة الحػل لممسػمـ تعظيمنػا لشػعيرة ميمػة مػف شػعا ر اهلل كىاٍلعيٍمػرىةى  كىأىًتمُّػكا اٍلحى

[. الحل فريضة يجب عمى كؿ مسمـ أف يقـك بيا مرة كاحدة عمى األقؿ فػي ُٔٗ]البقرة: }ًلم وً 
ًلم ػػًو عىمىػػى الن ػػاسً {حياتػػو إذا كػػاف مسػػتطيعنا لػػذلؾ  آؿ ] }اٍسػػتىطىاعى إًلىٍيػػًو سىػػًبيالن  مىػػفً  ًحػػلُّ اٍلبىٍيػػتً  كى

حياتػو، مػف  فػية الػذم يختبػره المسػمـ الحػل الحػدث األكثػر ركحانيػيعد [، لذلؾ؛ ٕٗ: عمراف
،أيػػاـ  فػػيأمػػر بيػػا اهلل  التػػيخػػالؿ ممارسػػة الشػػعا ر  فػػي أكثػػر األمػػاكف  مىٍعميكمىػػاتو كمعػػديكدىاتو

لذا أصػب  الحػل كفريضػتو أعظـػ مػا يرنػك كيطمػ  قداسة في العالـ اإلسالمي، مكة المكرمة، 
 كافة بقاع األرض.  في كفإليو المسمم

. كقػػد ارتػػبط ىػػذا الركػػب منػػذ تككينػػو يركػػب الحػػاج المغربػػ يفػػانػػتظـ حجػػاج المغػػرب 
يابنػا، لػذلؾ، كػاف المغاربػة  فيكانت محطة ميمة  التيبمصر،  طريقو لمبقاع المقدسة ذىابنا كا 

الشػرؽ، ككنيػا كاسػطة العقػد بػيف المشػرؽ كالمغػرب  فػيينظركف إلى مصر باعتبارىا مقرىـ 
لمكرمػػة، كلغيرىػػا مػػف مراكػػز الثقافػػة المشػػرقية، اإلسػػالمي مكقعنػػا كمسػػافة، فيغادركنيػػا لمكػػة ا

 كلكنيـ يعكدكف لممركز مرة أخرل.
ًن عميػػو، يتنػاكؿ البحػػث أثػػر ركػب الحػػاج المغربػي فػػي تقكيػػة الػركابط كالصػػالت بػػيف  بنػا
مصػػر كالمغػػػرب فػػػي القػػرف الثػػػامف عشػػػر، مػػف خػػػالؿ بيػػػاف أىميػػة الرحمػػػة الحجازيػػػة لػػػدم 

ً مصػػر فػػي تقكيػػة الػػركابط العمميػػة بػػيف المصػػرييف المغاربػػة، كمناقشػػة دكر األزىػػر كعممػػا
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كالمغاربة، إضػافة لرصػد تعاعػؿ العالقػات بػيف المصػرييف كالمغاربػة أثنػاً إقامػة المغاربػة فػي 
مصر، مع بيػاف أىـػ الجكانػب السياسػية كااقتصػادية لركػب الحػاج المغربػي إبػاف تمػؾ العتػرة، 

 داث رحمة الحل. ألح مف كاقع كتب الرحالت الحجازية التي أىر خىت
 الكلمبد ادلفتبحَخ

 الرحالت الحجازية. -الركابط كالصالت -المغرب  -مصر –ركب الحاج 
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Abstract 

Hajj is one of the five pillars of Islam central to Muslim belief, 

Hajj is the pilgrimage to Mecca that every Muslim must make at 

least once in their lifetime if they are able; it is the most spiritual 

event that a Muslim experiences, observing rituals in the most 

sacred places in the Islamic world. Mecca is the birthplace of the 

Prophet Muhammad. The sanctuary there with the Ka‘ba is the 

holiest site in Islam. As such, it is a deeply spiritual destination 

for Muslims all over the world; it is the heart of Islam. Hajj is 

the world’s largest transnational religious movement, listed as 

one of the religious pillars of the Islamic faith. Viewing hajj 

within the context of Islam’s continued global territorial 

expansion of the faith from the understanding of Islam and its 

participation in international relations. Hajj also has impacts on 

many specific areas of international relation perspective of 

international relations is of great benefit to a better. The pilgrims 

of Morocco were organized in the Moroccan pilgrim convoy, 

which has been linked since its formation with Egypt, which was 

an important stop on their way to the holy places back and forth, 

and the Moroccans formed an important component of the 

Egyptian pilgrimage convoy; Therefore, the Moroccans viewed 

Egypt as their headquarters in the East, as it is the mediator of 

the contract between the East and the Islamic Maghreb, as a 

location and a distance.                                                                                                                    

Keywords: Pilgrimage convoy, Egypt, Moroco, Eighteenth 

century. 
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 :مقذمــــــخ
لممغاربػة منتيػى  -كما اصػطم  عمػى تسػميتيا -مثمت رحمة الحل أك الرحمة الحجازية 

ق(: ا يخمك فكر مف تصػكرىا ََٕآماليـ كجيٌؿ مرادىـ، أك كما كصعيا الرحالة العبدرم )ت 
عناصر متعددة تشػكؿ كانت الرحمة الحجازية تمثؿ ىرمنا قػٌمػتو الحل، ك  .كا خاطر مف تكىميا

ـٍ فػػي الػػدنيا كمػػا قاعػػدة اليػػـر بالنسػػبة لحجػػيل البيػػت العتيػػؽ، يىٍشػػيىديك  ا مػػف خالليػػا مىنىػػافعى لىييػػ
، كالتجػػارة، كالسػػعارة الدبمكماسػػية، فتيعطىػػى الكسػػيمة  -أصػػابكا مػػف الػػديف؛ مثػػؿ طمػػب العمػـػ

 حكـ الغاية التي ىي حل البيػت فتتحػكؿ كػؿ خطػكة فػي الرحمػة إلػى جػًز مػف الحػل، -الرحمة
كبالتػالي كانػت رحمػة الحػل [، ِٖ:حػل]ال }ييػـٍ لِّيىٍشػيىديكا مىنىػاًفعى لى { ميتمثِّميف في ذلؾ قكلو تعػالى

 حجر زاكية ميـ جدنا في عالقة المغرب بالمشرؽ.
، فػػتف صػػحب الرحمػػة التػػدكيف  ا كانػػت سػػعران أك تػػنقالن يتضػػمف معيػػـك الرحمػػة التػػدكيف كا 
تحكلػت إلػػى مصػدر لممعرفػػة كمرجعيػة جغرافيػػة، تاريخيػة، اجتماعيػػة، كثقافيػة، تخمػػؽ معارقػػة 

كقد أحرز أىؿ الغرب اإلسالمي قصب السبؽ فػي تػدكيف الػرحالت. تعتبػر كتػب كتصنع حدثنا، 
الرحالت الحجازيػة تقميػدنا عريقنػا فػي التػراث المغربػي، دأب عميػو عممػاً المغػرب كأدبػاؤه، مػف 
باب تخميد رحالتيـ كما مر بيـ خالليا، إضافة إلى رسـػ صػكرة دقيقػة لممجتمعػات المشػرقية 

 كقضى كقتنا معتبرنا بيف ظيرانييا. التي زارىا الحاج الرحالة
يرجع اىتماـ المغاربة بتدكيف رحالتيـػ الحجازيػة إلػى عػدد مػف األسػباب، منيػا: قيمػة  

رحمة الحل كأىميتيا، فميما تنكعت الر حالت كاختمعت؛ فتف  أعظـ رحمة يقـك بيػا إنسػاف ىػي 
ػو، كترنػك إلييػا ركحػو سػابقةن جسػده قبػؿ الشُّػركع  تمؾ الٌرحمة التي تسبؽ مشاعريه فييا جكارحى

فييػػا، كا تجتمػػػع ىػػذه الصػػػعات إا لقاصػػدم البيػػػت العتيػػؽ، فبػػػروـ بيٍعػػػد الػٌشػػػػقة، كمخػػػاطر 
الطريؽ، كاف لرحمة الحل لدل المغاربة منزلػة خاصػة، لػذلؾ حرصػكا عمػى حعظيػا مػف خػالؿ 

يـػ يسػكنكف تدكينيا، إضافة إلػى نقػؿ دقا قيػا إلػى مػف ينتظػركنيـ حػاؿ عػكدتيـ لػديارىـ، لعم
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ليعػػة أىمػػييـ الدا مػػة، كشػػغعيـ الػػذل ا ينقطػػع لزيػػارة البيػػت الحػػراـ كقبػػر الرسػػكؿ بالمدينػػة 
 المنكرة.
كذلؾ كاف اختالؼ أحػكاؿ مػؤلعي الرحمػة، مػا بػيف رحمػة شخصػية، أك مرافػؽ ألميػر أك  

 سػمطاف، أك عمػى رأس كفػد الدكلػة، أك أميػرو لمككػب حجِّيػا، سػببنا آخػر مػف أسػباب التػدكيف،
حيث كاف يستمـز مػف صػاحب الرحمػة كتابػة تقريػر معصػؿ عػف الرحمػة لرفعػو إلػى كلػى األمػر 
حاؿ عكدتو لممغرب. أضؼ لما سبؽ، أف عددنا كبيرنا مف الحجاج المغاربة كانكا مػف العقيػاً، 

، أل أنيػـػ  مىث مىػػكا النخبػػة المثقعػػة فػػى عصػػرىـ، لػػذا حرصػػكا عمػػى تكثيػػؽ كتسػػجيؿ كطػػالب العمػـػ
حصػاً اإلجػازات العمميػة التػي حصػمكا عمييػا، كذكػر مػف جالسػكا مػف دقا ؽ رحالت يـ لمشػرؽ، كا 

،  الكبراً، كخالطكا مف العمماً، يحدكىـ دافػع أف اليػدؼ مػف تكثيػؽ الرحمػة أف تكػكف ديػكاف عمـػ
ممػا أثمػر فننػا جديػدنا عػػرؼ باسـػ فػف العيػارس، أك المعػػاجـ، أك المشػيخات، كىػك فػف امتػػزج 

 المغربية. بعدد كبير مف الرحالت 
ًن عمػى اخػتالؼ أحػكاؿ مػؤلعي الرحمػة اختمعػت بالتػالي مػدة الرحمػة مػف حػاج  خػػر،  بنػا
سػػػكاً كػػػاف طالػػػب عمػػـػ أك رحالػػػة أك تػػػاجر أك صػػػاحب منصػػػب كسػػػمطة، بحسػػػب الظػػػركؼ 
الشخصية لكؿ حاج، كبحسب اليدؼ الخاص مف الرحمة، قد تستغرؽ الرحمة شػيكرنا معػدكدة 

ق(، أك سػػنكات لمػػف راـ طمػػب العمػـػ كرحمػػة َُُٓ)ت بعػػد  لمحػػل كرحمػػة الػػكزير اإلسػػحاقي
ق(، كقد يأتي البعض لمحل فيطيػب لػو المقػاـ كيسػتكطف مصػر، ُُٖٗالعقيو الحضيكي )ت

 مف أىـ كأكبر الجاليات بمصر. كاإلسكندريةلذلؾ كانت الجالية المغربية بكؿ مف القاىرة 
مغربيػػة، نظػػرنا لممػػدة كػػاف لمصػػر نصػػيب األسػػد مػػف الكصػػؼ فػػي الػػرحالت الحجازيػػة ال

الطكيمػػة التػػي يقضػػييا الحػػاج المغربػػي فػػي رحابيػػا كبػػيف أىميػػا، كنظػػرنا لعمرانيػػا كحضػػارتيا 
كنظميػػػا، كتعردىػػػا بطبيعػػػة خاصػػػة تػػػزدحـ فييػػػا التعاصػػػيؿ. مػػػف أىػػـػ كتػػػب الػػػرحالت التػػػي 

ػػت لمرحمػػة الحجازيػػة فػػي القػػرف الثػػامف عشػػر، كجػػاً فييػػا ذكػػر معصػػؿ لمصػػر )الرحمػػة  أىر خى
ق(، تعتبػر الرحمػة ُُِٗصرية( لمؤلعيا، الشيخ أحمد بػف محمػد بػف ناصػر الػدرعي )ت النا
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حعميا بالمعمكمػات، نتيجػة كثػرة رحػالت الشػيخ ابػف أ الناصرية مف أكفى الرحالت إلى الحل ك
رحػػؿ الشػػيخ فػػي أربػػع رحػػالت إلػػى الحػػل، األكلػػى صػػحبو كالػػده، سػػنة  ناصػػر الحجيػػة، حيػػث

ق(، كالثالثػػػة كانػػػت سػػػنة َُٔٗمنػػػا، كالثانيػػػة سػػػنة )ىػػػػ(، كعمػػػره تسػػػعة عشػػػر عإَُٔ)
ق( كعمػػػره أربػػػع كسػػػتكف عامنػػػا، كىػػػي ُُُِق( كالرابعػػػة كاألخيػػػرة كانػػػت سػػػنة )َُُٗ)

ا المعركفة باسـ الرحمة الناصرية، مما كاف لو أثر كاض  في جعؿ الكصؼ لمراحؿ الرحمة كمػ
 حكمة كمعقكلية عبر الزمف.سمكب الكاتب الذل زاده النضل أتخمميا أكثر إبداعنا، مع تطكر 

كمػػا تعػػد )رحمػػة اإلسػػحاقي(، لصػػاحبيا الػػكزير أبػػك محمػػد سػػيدم الشػػرقي بػػف محمػػد 
ىػػ( مف أىـ الرحالت التي قاـ بيا رجػؿ دكلػة مغربػي إلػى المشػرؽ َُُٓاإلسحاقي )ت بعد 

فػي القػرف الثػامف عشػػر. كػاف اإلسػحاقي مكمعنػػا مػف السػمطاف المػػكلى عبػد اهلل بػف إسػػماعيؿ 
فقػػة كالدتػػو األميػػرة )خناثػػة المغافريػػة( فػػي رحمتيػػا الحجيػػة، كفػػى تسػػجيمو لمرحمػػة كػػاف بمرا

اإلسحاقي حريصنا عمى تكثيؽ األخبار كالمعمكمات التي سػاقيا عػف األقػكاـ كالبمػداف التػي مػر 
 بيا، اسيما المجتمع المصرم، الذم أفرد لو مساحة ميمة مف تعميقاتو.

ػا رحمػة العقيػو أبػك عبػد اهلل محمػد بػف أحمػد بػف كمف الػرحالت الحجازيػة الميمػة أ  يضن
ـ. َُْٕ/قُُِٓىػػػػ(. كػػاف ذىابػػو لمحػػل سػػنة ُُٖٗعبػػد اهلل بػػف محمػػد الحضػػيكي )ت

جمع صػاحب الرحمػة بػيف طمػب العمـػ كأداً فريضػة الحػل، فرسـػ مػف خػالؿ مػف كتػب جانػب 
نيـ مػف فكا ػد ميـ مف جكانب الحياة العممية بمصر، مف خالؿ تعريعو بشيكخو، كما تمقػاه عػ

جازات، كاصعنا البقاع كالمزارات التي شػاىدىا كصػعنا دقيقنػا، كأونػى رحمتػو بتفاداتػو التاريخيػة  كا 
 كالجغرافية كتعميقاتو األدبية نثرنا كشعرنا، كىي لذلؾ تعتبر مصدرنا تاريخينا كجغرافينا كأدبينا ميمنا.

ق( ُِْٗزيػػػاني )ت كمػػػا تعػػػد رحمػػػة مػػػؤرخ الدكلػػػة العمكيػػػة الػػػكزير أبػػػك القاسػػـػ ال 
المكسػػكمة بػػػػ )الترجمانػػة الكبػػرل فػػي أخبػػار المعمػػكرة بػػرنا كبحػػرنا(، كاحػػدة مػػف أىػـػ الػػرحالت 
الحجازية التي أرخت ألحكاؿ المجتمعات المشرقية إباف القرف الثػامف عشػر، مػف كجيػة نظػر 

ؽ. رجػؿ الدكلػػة العػالـ، كىػػي ليسػت رحمػػة كاحػدة، بػػؿ ثػالث رحػػالت، قػاـ بيػـػ الزيػاني لممشػػر
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سجؿ الزياني إلى جانب كتابة مذكراتو الكثير مف فصكؿ التػاريخ قديمػو كحديثػو، إضػافة إلػى 
ذكر الحكادث السياسية الكبرل فػي عصػره، كالػزمف الطكيػؿ الػذم مضػى مػف عمػره فػي مجػاؿ 

 السياسة، ككاتب خاص لمسطاف محمد بف عبد اهلل، ثـ ككزير كسعير. 
يػة مغربيػػة مختػػارة، تنكعػت فييػػا شخصػػيات، بيػذا اعتمػػدت الباحثػة عمػػى رحػػالت حجاز 

كخمعيػػات، كمنطمقػػات صػػاحب الرحمػػة مػػا بػػيف الرحالػػة صػػاحب المنصػػب السياسػػي، كالشػػيخ 
 . الجػػػدير بالػػػذكر، أف البحػػػث يأخػػػذ جانبنػػػا كاحػػػدنا فقػػػط يصػػػكر الػػػركابط العػػػالـ، كطالػػػب العمػػـػ

لمختػار فػى رحمػة كالصالت بيف مصر كالمغرب إباف القرف الثامف عشر، يتمثػؿ ىػذا الجانػب ا
الحاج المغربي أك ركػب الحػل العاسػي كمػا كػاف يطمػؽ عميػو، كمػف خػالؿ ركػب الحػاج يرصػد 
البحػث الػركابط التػي جمعػت المصػرييف كالمغاربػة، عبػػر تتبػع مػا سػطره الرحالػة المغاربػة فػػي 

لمػػا لكتػػب الػػر حالت آنػػذاؾ مػػف عنايػػة بالشُّػػؤكف الدينيػػة الخاصػػة بطبيعػػة كتػػبيـ عػػف مصػػر، 
مػػة، كاىتمػػاـ باألكضػػاع ااجتماعيػػة، كالسِّياسػػية، كااقتصػػادية، كالعمميػػة، لقػػاطني الػػدِّيار الرح

 التي يمرُّ بيا الحاج الٌرحالة.
محاكلػػة إلقػػاً الضػػًك عمػػى زكايػػا  -بنػػاً عميػػو، تتػػكخى ىػػذه الدراسػػة وػػايتيف: أكليمػػا

أىر خى فييػا نخػب  مختمعة لمركابط كالصالت بيف مصر كالمغرب مف خالؿ الرحالت الحجية التػي
الحجػػاج مػػف العممػػاً كرجػػاؿ السياسػػة كالبػػارزيف فػػي المجتمػػع لتػػاريخ ىػػذا القػػرف مػػف خػػالؿ 

التعريػػؼ بػػأىـ كتػػب الػػرحالت التػػي تناكلػػت رحمػػة ركػػب الحػػاج  -التػػدكيف كالكصػػؼ. ثانييمػػا
المغربػػي فػػي القػػرف الثػػامف عشػػر، كمػػا جػػاً فييػػا مػػف ذكػػر لمػػدف كعممػػاً مصػػر، كطقكسػػيا 

كصػػكرة مجتمعيػػا. خاصػػة أف ىػػذه الػػرحالت كشػػعت لنػػا عػػف طبيعػػة الػػكعي بػػا خر، الدينيػػة، 
الذم تشكؿ عػف طريػؽ الػتالق  كااحتكػاؾ خػالؿ الرحمػة، كمػا قػدمت لنػا صػكرة عػف اارتبػاط 

 الكثيؽ الذم جمع طرفي األمة اإلسالمية شرقيا بغربيا.
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 أهمَخ الرحلخ احلجبزٍخ لذى ادلغبرثخ.  -أوًل 
ىػي الترحػؿ كاارتحػاؿي، أم اانتقػاؿ إلػى مكػاف آخػر، كالرحمػة اسـػ المغة:  الرِّحمةي في 
. كجاً في مقاييس المغة مادة )ر ح ؿ(: الراً كالحاً كالالـ أصػؿ كاحػد يػدؿ عمػى ُ() لممسير

. أمػا مػػف ناحيػة اإلصػطالح، يعػد أدب الرحمػػة مػف أقػدـ العنػكف األدبيػػة، ِ() المضػي فػي سػعر
ة التي تتناكؿ انطباعات المؤلؼ عف رحالتو فػي بػالد مختمعػة، قػد كىك مجمكعة ا ثار األدبي

فييػػا لكصػػؼ مػػا يػػراه مػػف عػػادات كسػػمككيات، أك كصػػؼ لمطبيعػػة الجغرافيػػة أك يسػػرد يتعػػرض 
مراحؿ رحمتو، أك يجمع بيف كؿ ىذا في آف كاحد، مما يجعؿ الرحمة في كثير مػف األحيػاف مرجعنػا 

كثا قينا ميمنا
 ()ّ. 

، يقتضي التأليؼ فييػا ثقافػة كاسػعة، كدقػة ْ() أىـ فنكف األدب العربيتعد الرحالت مف 
فػػػي المالحظػػػة، كمػػػا يميػػػز الرحمػػػة ىػػػك األسػػػمكب الػػػذم كتبػػػت بػػػو أكان ثػػـػ المعمكمػػػات التػػػي 

. أثػػار أدب الػرحالت العربيػػة اىتمامنػا بالغنػػا بسػبب تنكعػػو، كونػى مادتػػوٓ()تتضػمنيا
كػػاف .  ٔ() 

المغربي في أحضاف المراكز الثقافية المشػرقية، عػامالن ميمػان لطكؿ المدة التي يقضييا الحاج 

                                         
ق(: معجـ لساف العرب، ُُٕمنظكر، محمد بف مكـر بف عمى أبك العضؿ جماؿ الديف )ت ابف  ( ُ)

 .ِٕٗ، دار بيركت لمطباعة كالنشر، بيركت، د.ت، ص ُُالجًز 
أحمد بف فارس بف زكريا أبك الحسيف: معجـ مقاييس المغة، الجًز الثاني، تحقيؽ: عبد السالـ  ( ِ)

 .ْٖٗـ، ص ُُٗٗ /قُُُْكت، ىاركف، الطبعة األكلى، دار الجيؿ، بير 
مجدم كىبة، كامؿ الميندس: معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب، الطبعة الثانية، مكتبة  ( ّ)

 .ُٕ، ص ُْٖٗبيركت، بيركت، 
 .ٖشكقى ضيؼ: الرحالت، الطبعة الرابعة، دار المعارؼ، القاىرة، د.ت، ص  ( ْ)
 .ُِِ، ص ُٕٗٗة األكلى، دار العمـ لممالييف، بيركت، جبكر عبد النكر: المعجـ األدبي، الطبع ( ٓ)
أوناطيكس يكليا كراتشككفسكي: تاريخ األدب الجغرافي العربي، ترجمة: صالح الديف ىاشـ، مطبعة ( ٔ)

 .ِْ، ص ُّٔٗلجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، القاىرة، 
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. ُ() في ونى الرحػالت المغربية، كىك ما قدـ لنا فننا أدبينا مميزنا سمي بأدب الرحالت الحجازيػة
كتميػػزت رحالتيػـػ لممشػػرؽ بقيمػػة عظيمػػة بمحتكاىػػا الجغرافػػي  ىػػذا العػػف، فػػيبػػرز المغاربػػة 

يخ كتسػجيؿ مػف كاقػع المعايشػة ألحػكاؿ المشػرؽ الدينيػػة، كالتػاريخي، حيػث كانػت بمثابػة تػأر 
 .  ِ() كالسياسية، كااقتصادية، كالثقافية

نظر المغاربة واية سامية، فكػاف ابػد مػف أدا ػو سػنكينا حتػى فػى  فيمث مىت رحمة الحل 
أشد الظركؼ حرجنا، ليس أدؿ عمى ذلؾ مف استمرار الرحمة سػنكينا بػالروـ مػف األخطػار التػى 

أف تعترييا، مثؿ انتشار األكب ة فى المدف التى يمر بيا ركب الحاج، إضافة لمتيديػدات يمكف 
كالعسكرية، فضالن عف بيٍعػد الػٌشػقة، كمخػاطر الطريػؽ، كصػعكبة تػػكفير المؤكنػة الكافيػة. كػؿ األمنية 

لتػي ىذه العقبات لـ تؤدل إلى تثبيط ىمة المغاربة لخكض ومار رحمة الحػل بػالروـ مػف المصػاعب ا
اكتنعتيػا مػػف كػػؿ جانػػب، بػػؿ عمػػى العكػػس فقػػد أجػل البعػػد كالصػػعاب المزيػػد مػػف الشػػكؽ لزيػػارة ىػػذه 

 . ّ() البقاع المباركة
مػف الرحمػػة الحجازيػة تأديػػة فريضػة الحػػل، كمػع ذلػػؾ فقػد كػػاف  كػاف الغػرض األسػػاس 

، حيػث مثمػت الرح ػا أخػرل تعرعػت عػف ىػذا الباعػث الػدينى، مثػؿ طمػب العمـػ مػة لمرحمػة أوراضن
                                         

ب خاصة سميت بكتب الرحالت، اشتير المغاربة بيذا العف، كاحتكت خزا ف المكتبات المغربية بكت( ُ)
ف كاف الغالب منيا مخطكطنا. عبداليادل  منيا ما ىك مخطكط، كمنيا ما ىك مطبكع كمحقؽ، كا 

ـ، أك ليبيا مف خالؿ رحمة الكزير اإلسحاقى، ُُّٕىػػ/ ُُّْالتازل: أمير مغربي فى طرابمس 
 .ُُٓد.ت، ص 

ـ، تحقيؽ ُُّٕ/ىػُُّْلحجاز عاـ ( محمد بف معرح الشرماف: رحمة الكزير اإلسحاقى إلى اِ)
كدراسة النص الخاص بالحجاز، رسالة دكتكراه وير منشكرة، قسـ التاريخ، كمية ا داب كالعمكـ 

 .ٔ، ص َُِِاإلنسانية، جامعة الممؾ عبد العزيز، 
عكاطؼ بنت محمد يكسؼ نكاب: كتب الرحالت فى المغرب األقصى مصدر مف مصادر تاريخ  ( ّ)

نيف الحادل عشر كالثانى عشر اليجرييف، دراسة تحميمة نقدية مقارنة، دارة الممؾ الحجاز فى القر 
 .ِٗىػػػ، ص ُِْٗعبد العزيز، الرياض، 
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المرجعيػػة العمميػػة كمركػػز الثقػػؿ فػػى العػػالـ الحجازيػػة الطريػػؽ إلػػى المشػػرؽ، الػػذم كػػاف يعػػد 
اإلسالمي. كقد شكؿ العامؿ الجغرافي الذم جعػؿ المغػرب فػى أقصػى نقطػة مػف خارطػة العػالـ 

بحثنػا اإلسالمي دافعنا قكينا ألىؿ المغرب لمتكاصؿ مع عكاصـ الثقافة المشرقية، لمقاً العممػاً، 
كالتحمي بتجازات عممية عالية السند مف عممػاً األزىػر كاب لسؤاؿ، أك تحقيقنا لمسألة، عف ج

الشريؼ، كشيكخ مكة كالمدينة، ممػا أدل إلػى ازدىػار التبػادؿ العممػي بػيف المشػرؽ كالمغػرب 
 .ُ() عمى مستكل اإلفتاً كااستعتاً مما يؤكد تشابو المشاوؿ العممية كالنكازؿ

كاف ىناؾ دكافع سياسية لمرحمة كأف تككف سػعارة بػيف الممػكؾ  إضافة إلى طمب العمـ، 
كالحكاـ، لتبادؿ الرأم كتكطيد العالقات، أك مرافقة الممكؾ كاألمراً في طريقيـ لمحػل، بتكميػؼ 
رسمي، لتسػجيؿ الرحمػة. فضػالن عػف كلػع المغاربػة بالسػياحة فػي األرض، كارتيػادىـ ألقاصػي 

مػػػداف كاألمصػػػار المشػػػرقية، كالكقػػػكؼ عنػػػد معالميػػػا الػػػبالد، كروبػػػتيـ فػػػي التعػػػرؼ عمػػػى الب
ػا بالجانػب ااقتصػادم، كتػداخمت مػع التاريخية، كأحكاليػا العمرانيػة.  ارتبطػت رحمػة الحػل أيضن

؛ مثمػت ِ() ممارسة التجارة، نتيجة الطكاؼ عمى مختمؼ األسكاؽ طكاؿ مراحػؿ الرحمػة . إجمػاان
لعممية كالسياسية طريقنا لممجػد، كشػكمت سػبيالن الرحمة الحجازية لممغاربة بمقاصدىا الدينية كا

                                         

حرصت التراجـ التى أرخت لكثير مف العمماً المغاربة عمى ذكر عبارة أثيرة، عقب عكدتيـ مف (  ُ)
حماه اهلل كلد السالـ: اإلسالـ  .المشرؽ، كىي:" ككانت لو رحمة إلى المشرؽ، كعاد بعمـ وزير"

، ص ََُِكالثقافة العربية فى الصحراً الكبرل، دراسات كمراجعات، دار الكتب العممية، القاىرة، 
ٔٓ ،ُٕ. 

(  مصطعى الغاشي: الرحمة المغربية كالشرؽ العثمانى محاكلة في بناً الصكرة، الطبعة األكلى، دار ِ)
 .َِٓ، ص َُِٓاانتشار العربي، بيركت، 
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لمشػػيرة كالتػػألؽ فػػى مجتمػػع ظمػػت أنظػػاره كأف دتػػو مرتبطػػة بالمشػػرؽ كرمػػز لمصػػعاً كالطيػػارة 
  .ُ() كالنقاً، ككعالمة لمجذكر كاألصكؿ، كمنبع لمشريعة كأصكؿ الديف

 وصوًل إىل مصر.غرثٌ ج ادلبهَئخ ومسبلك ركت احل -ثبوَبً 
ج المغربػػي بشػػمكليتو عمػػى الصػػعيديف الجغرافػػي كااجتمػػاعي، كككنػػو امتػػاز ركػػب الحػػا

ػا مػػف مختمػػؼ  ، مػػف جيػػة، حجاجن يجمػع بػػيف الطػابع الرسػػمي كالنخبػػكم كالشػعبي، فيػػك يضـػ
بػكادل كمػػدف المغػػرب، ككػذا مختمػػؼ طبقػػات المجتمػع المغربػػي؛ مػػف األمػراً، كرجػػاؿ الدكلػػة، 

عب المغربػي، كاتسػع، مػف جيػة ثانيػة، لحجػاج كاألعياف، كالعمماً، كالتجار، كمطمؽ أفراد الش
، ليػذا ّ() كقد جرت العادة عمى خركج ركػب الحػل مػف مدينػة )فػاس( .ِ() شماؿ كورب أفريقيا

أطمؽ عميو ركب الحل العاسي، كقد تأكدت ىذه التسمية فى مصر، ليس فقط بسػبب الخػركج 
نما تمييزان لو عف سا ر كفكد الحجيل التى كانت تأتى  .  ْ() مف بالد المغرب مف فاس، كا 

                                         

 -ُُٔٔىػػ(: الرحمة العياشية ََُٗ(  أبى سالـ عبد اهلل بف محمد بف أبى بكر العياشي )ت ُ)
ـ، حققيا كقدـ ليا: سعيد العاضمي، سميماف القرشي، المجمد األكؿ، الطبعة األكلى، دار ُّٔٔ

 .ُُ، ص ََِٔالسكيدم لمطبع كالنشر، أبك ظبي، 
قات المغربية المصرية منذ مطمع العصكر الحديثة حتى ( يكناف لبيب رزؽ، محمد مزيف: تاريخ العالِ)

 .ّْ، ص ُِٖٗ، دار النشر المغربية، الدار البيضاً، ُُِٗعاـ 
يرجع تأسيس ركب الحاج المغربي إلى أكا ؿ عيد الدكلة المرينية، ىيأه السمطاف يكسؼ بف يعقكب ( ّ)

فى  لمقدسة، كاستمرق، كبعثو لألراضي إَّـ( عاـ َُّٔ -ُِٖٔ /قَٕٔ -ٖٓٔالمريني )
الذىاب لمشرؽ حتى القرف التاسع عشر، كأصب  الركب الرسمي في عيد الدكلتيف المرينية 

المغاربة بو  اىتـٌ كالعمكية، األمر الذم أكسبو أبية كجالان جعاله يضاىى ركب مصر كالشاـ، حيث 
ا فا قنا، حككمة كشعبنا. محمد المنكني: مف حديث الركب المغربي، م طبعة المخزف، تطكاف، اىتمامن

 .ُٔ، صُّٓٗ
(  باإلضافة إلى الكفد العاسي كاف ىناؾ ثالثة كفكد أخرل مف بالد المغرب، كاحد مف الجزا ر، ْ)

 .ُٔكالثانى مف تكنس، كالثالث مف طرابمًس. نعس المرجع كالصعحة، ص 
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ّّٕٗ 

ظمت مدينة )فػاس( المنطمػؽ لركػب الحػاج المغربػي، سػكاً كانػت عاصػمة لممغػرب كمػا 
كالعيػػد الكطاسػػي  ـ(ُْٓٔ – ُِٖٓ/ ىػػػػ ٖٗٔ -ٔٓٔكػػاف الحػػاؿ فػػى العيػػد المرينػػي )

ـ(، أك لػػـػ تكػػػف، كذلػػػؾ؛ حينمػػػا انتقمػػػت العاصػػػمة إلػػػى َُٓٓ -ُِْٖ/قٕٓٗ -ُّٖ)
ـ(، أك إلى )مكناس( فػى ُْٓٔ -َُْٓ /ىػػػَُْٔ -ُٔٗ)مراكش( فى العيد السعدم )

كلػيس مػف تعسػير ليػذه الكضػعية  .ُ() (ـ حتػى ا فَُْٔىػػ / ََُٓعيد الدكلػة العمكيػة )
التى تمتعػت بيػا )فػاس( سػكل مكانتيػا الدينيػة التػى اسػتمدتيا مػف كجػكد جػامع القػركييف بيػا، 

رافػي، الػذم جعميػا ممتقػى لشػتى الطػرؽ كككنيا مركز أىؿ الحؿ كالعقد، إضافة إلى مكقعيػا الجغ
 .ِ()القادمة مف سا ر أنحاً البالد

                                         

ادىا المكلى الشريؼ. كقد (  ظيرت الدكلة العمكية كقكة سياسية ليا كزنيا إثر انتعاضة سجمماسة التى قُ)
بكيع ابنو محمد بف الشريؼ، كىك المعركؼ في تاريخ الدكلة العمكية بمحمد األكؿ، فى سجمماسة سنة 

ـ، كتعد فترة حكمو فترة انتقالية بيف عيديف، عيد الحركات الطا عية المتصارعة عمى َُْٔ/قََُٓ
جديد، كبعد كفاة محمد األكؿ بكيع ألخيو الرشيد الحكـ نتيجة ضعؼ الدكلة السعدية، كعيد انبعاث النظاـ ال

ـ(، كيرجع العضؿ لمسمطاف الرشيد فى ترسيخ أسس الدكلة الناش ة، كتكحيد المغرب تحت ُُٕٔ/ُْٔٔ)
سمطتو. كقد بمغت الدكلة أكج اازدىار كااستقرار فى عيد المكلى أبا النصر إسماعيؿ بف الشريؼ 

ببناً جيش كطني قكل، كتمكف مف استعادة الثغكر المغربية ـ(، اىتـ المكلى إسماعيؿ ُِٕٕ/ُُٕٔ)
ىػػ(: ُُٔٓ)ت التى كقعت فى قبضة األجانب أكاخر عيد الدكلة السعدية. انظر، اإلفراني، محمد الصغير 

نزىة الحادل بأخبار ممكؾ القرف الحادل، تحقيؽ: عبد المطيؼ الشاذلى، الطبعة األكلى، مطبعة النجاح الجديدة، 
 .ِْٓ، ِِٗـ، ص ص ُٖٗٗ /ىػػُُْٗبيضاً، الدار ال

( أىؿ الحؿ كالعقد: جماعة العمماً الذيف كانت تتـ عمى يدىـ مبايعة السالطيف المغاربة مبايعة شرعية. ِ)
سمكب الشرعي في البيعة في اإلسالـ ىي األ.  ّٓيكناف لبيب رزؽ، محمد مزيف: مرجع سبؽ ذكره، ص 

أساس الدستكر اإلسالمي في تشكيؿ السمطة العميا لتسيير شؤكف ب الحاكـ )أمير المؤمنيف( كىي يتنص
أىؿ الحؿ كالعقد فيـ الذيف يمثمكف األمة في اختيار حاكميـ باعتبار أف ىذا األمر فرض أما  .المسمميف

لمزيد مف  .كعاية عمى األمة، يتصدرىـ العمماً )أىؿ ااجتياد( كالرؤساً، ككجكه الناس كأعيانيـ
عبد اهلل بف إبراىيـ الطريقي: أىؿ الحؿ كالعقد: صعاتيـ ككظا عيـ، منشكرات رابطة العالـ  المعمكمات راجع،
 .ُٖ، ص ََِٓاإلسالمي، مكة، 
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ّّٖٗ 

تػػألؼ الركػػب العاسػػي مػػف ر ػػيس سػػمى شػػيخ الركػػب، أك أميػػر الركػػب. كانػػت العػػا الت 
المغربيػػة تتػػداكؿ إمػػارة ركػػب الحػػاج فيمػػا بينيػػا، كفػػى عيػػد الدكلػػة العمكيػػة تػػداكلتيا عػػا الت 

(، فقػد تسمسػت فػى بيػتيـ ر اسػة الركػب العاسػي لمػدة مختمعة، أطكليا أمدنا بيػت )أكاد عػديؿ
ـ، كانتيػت َُٕٗ/ق ُُُِمف بعد عػاـ  -تقريبنا –طكيمة، تزيد عف األربعيف عامنا، بدأت 

ـ، كطػكاؿ ىػذه المػدة ا يػػذىب مػع الركػب العاسػي إا أمػراً مػػف ُْٖٕ /قُُِٔبعػد عػاـ 
 .ُ() ىذه العا مة أك مف ينيبكنو عنيـ
ي يتـ فى أكاخر شير جمادم الثاني، فػى السػابع كالعشػريف أك كاف خركج الركب العاس

. ِ() الثػامف كالعشػريف منػو، بحيػث يسػتيؿ عميػو شػػير رجػب كىػك فػى مدينػة )تػازا( أك بعػػدىا
كػػاف الركػػب يبػػرز فػػى ىي ػػة بديعػػة كشػػارة حسػػنة، كقػػد يحضػػر السػػمطاف كرجػػاؿ حاشػػيتو، 

الثػػامف عشػػر بػػالتنظيـ كالترتيػػب  تميػػز الركػػب خػػالؿ القػػرفكيقكمػػكف بكاجبػػات تكديػػع الركػػب. 
كالحماية األمنية، حيث اىتـ بو سالطيف الدكلة العمكية، كانتدبكا لو فرقػة مػف العرسػاف لحمايتػو، 
كاعتبركه عنكاننا لقكة كاستقالؿ المغرب. كما أف تنتيي مراسـ ااحتعاؿ بالركب حتى يبػدأ خركجػو 

متػو تجػاه مقصػده إنمػا كػاف يعبػر بشػتى ميممنا كجيو تجاه الشرؽ، قاصدنا مصر، كىػك طػكاؿ رح
                                         

( ػكاف أكؿ الرؤساً مف بيت عديؿ الحاج محمد عديؿ، ككاف مف كجكه التجار، تكلى إمارة ركب ُ)
ا أك عاميف، كانت كايتو مف بعد عاـ  ـ تقريبنا، ثـ تكلى َُٕٗ /ػػىُُُِالحاج، كحل بو عامن

بعد ذلؾ أكاده كأكاد أخيو، كىـ: الشيخ عبد العزيز، الشيخ الخياط، الشيخ عبد القادر، ثـ الشيخ 
الشاكل، فالشيخ عبد الخالؽ، ككاف الشيخ محمد بف الشاكل، ىك أخر مف تقمد إمارة الحل مف 

اسة الركب بعد ذلؾ الحاج محمد ـ، ثـ تكلى ر ُْٖٕ /ىػػُُِٔعا مة عديؿ، كانت كايتو عاـ 
ىػ، كىك أكؿ مف تكاىا بعد آؿ عديؿ. محمد المنكني: مرجع سبؽ ذكره، ُُٔٔالعمكسي عاـ 

 .ُّص
تعد حدنا ما بيف المغرب األكسط كبالد المغرب، تقع شرؽ مدينة فاس، كىي عمى الطريؽ  ( تازا:ِ)

ىػػ(: الركض المعطار فى ََٗـ )ت المار مف المغرب إلى المشرؽ. الحميرم، محمد بف عبد المنع
 .ُِٖ، ص ُْٖٗخبر األقطار، تحقيؽ: إحساف عباس، مكتبة لبناف، بيركت، الطبعة الثانية، 
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ّّٗٗ 

البمداف ليس أكثر مف عبػكر يتػزكد خاللػو بالغػذاً كأسػباب الركػكب، أمػا حػيف يصػؿ الركػب إلػى 
 .ُ()مصر فكاف األمر يختمؼ 

لػـػ تختمػػؼ طػػرؽ الحجػػاج المغاربػػة عػػف طػػرؽ القكافػػؿ التجاريػػة التقميديػػة، كمػػف أىػـػ ىػػذه 
. كػػاف الركػػب ِ() الطريػػؽ البػػرم الصػػحراكم الجنػػكبيالطػػرؽ: الطريػػؽ البػػرم السػػاحمي الشػػمالي، ك 

العاسي ينطمؽ مف الطريؽ البرم السػاحمي الشػمالي، الػذم يبػدأ مػف )فػاس(، ثـػ )كلجػة العسػاؿ(، 

                                         

 .ّٔ( يكناف لبيب رزؽ، محمد مزيف: مرجع سبؽ ذكره، ص ُ)
يربط المدف الصحراكية بجنكب المغرب األقصى كاألكسط "ليبيا"، كما ربط  الصحراكم( كاف الطريؽ ِ)

نيا كبيف بالد جنكب الصحراً خاصة مالي، كوانا، كبالد السكداف الغربي. باإلضافة إلى الطريؽ بي
البرم كاف بعض الحجاج المغاربة يعضمكف رككب البحر لمكصكؿ إلى مصر، ككانت الرحمة البحرية 

ادىا . لطعي ميالد: قافمة الحل المغربي: تحكاتيا كأبعاإلسكندريةتستغرؽ شيرنا مف المغرب إلى 
، ص ََُِالعصر الكسيط، مجمة بكنة لمبحكث كالدراسات، الجزا ر،  فيخالؿ القركف األخيرة 

. بمقارنة الباحثة لخط سير رحمة الركب العاسي في القرف الثامف عشر، بالرحالت السابقة ُِّ
 الثالث عشر /التي تمت خالؿ القرف السابع اليجرم)قََٕعميو زمنينا، كرحمة العبدرم )ت بعد 

في القرف الثالث عشر ىك نعسو خط سير  -تقريبنا –الميالدم، اتض  أف خط سير رحمة العبدرم 
رحمة الركب العاسي في القرف الثامف عشر، كعف تقسيـ كتعصيؿ مراحؿ الطريؽ يقكؿ رحالة مف 

ق(: " كتقسيـ العبدرم جار عمى اصطالح ُُُٕالقرف الثامف عشر ىك ابف الطيب العاسي )ت
ا التقسيـ ىك الجارل عمى اصطالح زماننا ىذا(. يصؼ العبدرم خط السير بأنيـ أخذكا كقتو، كىذ

طريؽ القكافؿ إلى تممساف، فباجة، ثـ تكنس، كىي المحطة الر يسة الثانية في الطريؽ بعد 
تممساف، كبعدىا خرج الركب لمقيركاف ليصؿ إلى قابس، ثـ إلى برقة كطرابمس. انظر، العبدرم، 

ق(: رحمة ََٕمحمد بف محمد بف عمي بف أحمد بف سعكد العبدرم )ت بعد  أبى عبد اهلل
العبدرم، المسماة الرحمة المغربية، تحقيؽ كتقديـ: عمي إبراىيـ كردم، الطبعة الثانية، دار سعد 

 كما بعدىا.  َْ، بداية الرحمة ص ََِٓالديف لمطباعة كالنشر، دمشؽ، 
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ََّْ 

التي تقع عمى عػدكة كادم سػبك مػف العػدكة الشػرقية، كجػرت العػادة بنػزكؿ ركػب الحجػيل بيػا يػـك 
 .ُ() انعصالو عف فاس، انتظارنا اجتماع بقية الركب

التػي كانػت إحػدل أىـػ محطاتػو، حيػث  ،ِ() كمف كلجة العساؿ يتجو الركب صكب )تممساف( 
 ْ() ، ثـ قسنطينةّ() كانت مركز يجتمع فييا الحجيل لاللتحاؽ بالركب العاسي، كمنيا إلى )بجاية(

                                         

ىػػػ(: إتحاؼ أعالـ الناس بجماؿ أخبار حاضرة ُّٓٔمماسي )ت ابف زيداف، عبد الرحمف بف محمد السج( ُ)
، ََِٖمكناس، الجًز الثالث، تحقيؽ: عمى عمر، الطبعة األكلى، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 

  .ِٖص 
تممساف بكسرتيف كسككف الميـ كسيف ميممة، كبعضيـ يقكؿ تنمساف بالنكف عكض الالـ ثانى أىـ مدف ( ِ)

ية الغربية بالجزا ر بعد كىراف. تتربع المدينة عمى ىضبة، تتخمميا أشجار الزيتكف كالكركـ، بينيا كبيف الج
. الحمكم: شياب  َُْكىراف مرحمة، أما كىراف فمدينة تقع عمى ساحؿ البحر بينيا كبيف تممساف ميالن

لمجمد الثاني، دار صادر، ق(: معجـ البمداف، أِٔالديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي )ت 
الحسف بف محمد الكزاف العاسي: كصؼ أفريقيا، الجًز الثاني، ترجمة: محمد حجي،  .ْْبيركت، ص 

المغربية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر، الرباط،  محمد األخضر، الطبعة الثانية، منشكرات الجمعية
 .َُ،صُّٖٗ

ىؽ عمى ساحؿ البحر المتكسط، تمتاز بدكرىا بجاية: مدينة عتيقة بتكنس تقع عمى منحدر جبؿ شا (ّ)
كجكامعيا الجميمة، كمدارس يكثر فييا الطمبة كأساتذة العقو كالعمكـ، باإلضافة إلى زكايا المتصكفة 

 .َٓنعس المصدر، ص كالحمامات، كالعنادؽ كالمارستانات. 
كانت تسمى بالحصف  قسنطينة: مدينة قديمة تقع عمى جبؿ شاىؽ، محاطة مف الجنكب بصخكر عالية، (ْ)

األفريقي، ليا طريقيف يؤدياف إلييا، ىما: سيدم راشد في الجية الغربية، كالمعركؼ بباب الجابية، كباب 
(: تاريخ بمد قسنطينة، تحقيؽ َُٕٖ -َُٕٗأحمد بف المبارؾ بف العطار )القنطرة في الجية الشرقية. 

كصعيا . كقد َّ، ص َُُِالنشر كالتكزيع، كتعميؽ كتقديـ: عبد اهلل حمادم، دار العا ز لمطباعة ك 
، بأنيا بيا ـُٕٓٔ /قُُٕٗق( صاحب رحمة ًنحمة المبيب، كالذم حؿ بيا عاـ ُُّٗالكرثيالني )ت 

كثير مف الدراكيش، كفييا مساجد لمجمعة، نحك خمسة، ا تخمك مف العمـ، وير أف تدريسو يككف في 
محمد الكرثيالني: الرحمة الكرثيالنية، المكسمة بنزىة  بعض األكقات كالشتاً كأكا ؿ الربيع. الحسيف بف

 .َُّ، صََِٖاألنظار في فضؿ عمـ التاريخ كاألخبار، المجمد األكؿ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 
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، ٓ()ثػـػ )برقػػة( ْ()فقػػابس ّ()فػػى تػػكنس فصػػعاقس ِ() ، كصػػكان إلػػى )سكسػػة(ُ()فباجػػة 
. كعادة ما كانت قكافؿ حجيل المدف الصػحراكية، كالمغػرب األكسػط ٔ() رابمس الغرب(كأخيرنا )ط

فريقية كطرابمس تنضـ لمركب العاسي، ليتجمع الركب فى قابس أك طػرابمس الغػرب،  األكسط كا 
                                         

( باجة: ىي بمد بتفريقية )شماؿ تكنس(، تعرؼ بباجة القم ، لكثرة حنطتيا، كىي مدينة كثيرة ُ)
مشققة، تجكد فييا جميع الزركع، كحكليا بساتيف عظيمة. الحمكم: األنيار، كأرضيا سمراً 

 .ُّْالمجمد األكؿ، مصدر سبؽ ذكره، ص 
مدينة ساحمية كبيرة عتيقة، يحيط بيا أسكار جميمة، كالمدينة نعسيا أنيقة، كمكقعيا ( سكسة: ِ)

لتجارية حسف. أىؿ سكسة ميذبكف آدميكف، يقبمكف الغريب بحعاكة، كجميـ بحارة في السعف ا
 .ّٖالذاىبة إلى الشرؽ أك إلى تركيا. الكزاف: مصدر سبؽ ذكره، ص 

صعاقس: مدينة عتيقة عمى ساحؿ البحر المتكسط، كىي مدينة كبيرة محاطة بأسكار عالية، كمعظـ ( ّ)
. نعس الصعاقسييف نساجكف كبحاركف كصيادكف، يذىب بعضيـ بسعنيـ ليتجركا في مصر كتركيا

 .ٕٖالمصدر،ص 
ا عمى ساحؿ البحر المتكسط، تحيط بيا أسكار عالية كبيرة، كيجرل جدكؿ ( قْ) ابس: مدينة كبيرة جدن

 .ُٗماً صغير قرب المدينة. نعس المصدر، ص 
فريقية،  اإلسكندرية( برقة: بعت  أكلو كالقاؼ: اسـ صقع كبير يشتمؿ عمى مدف كقرل بيف ٓ) كا 

م: المجمد األكؿ، مصدر سبؽ ذكره، كبرقة مسيرة شير. الحمك  اإلسكندريةكالمسافة بيف 
 .ّٖٖص

( طرابمس الغرب: بمدة تقع بسكاحؿ إفريقية الشمالية، تقع في سيؿ رممي مغركس بنخؿ، يحدىا مف ٔ)
مف الجنكب الصحراً الكبرل، كشرقنا الحدكد المصرية، كشماان البحر الركمى )المتكسط(، كوربنا 

مشيكرة بالبركة كالعضؿ، كأسكاقيا منسقة  تكنس. كبخارج البمد محارس قديمة، كمساجد كثيرة
نما فييا خزانات، سكانيا  معصكؿ بعضيا عف بعض بحسب الحرفة، كليس بيا سقايات كا آبار، كا 
يتعاطكف التجارة بكثرة، ألف المدينة قريبة مف نكميديا كتكنس دكف أف تكجد مدينة ويرىا حتى 

في تاريخ طرابمس الغرب، مكتبة العرجاني، . أحمد النا ب األنصارم: المنيؿ العذب اإلسكندرية
. الكزاف: مصدر سبؽ ََِ. الكرثيالني: مصدر سبؽ ذكره، ص ٕطرابمس الغرب، ليبيا، ص 

 .ٖٗ، ٕٗذكره، ص 
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حيث كانا مركزا تمكيف، كمحطة اسػتراحة بالنسػبة لكافػة حجػيل المغػرب، كمػف طػرابمس يتجػو 
 . ُ() الركب صكب مصر

ب العاسي يصؿ إلى القاىرة خػالؿ النصػؼ الثػانى مػف شػير رمضػاف، أل بعػد كاف الرك
حكالي ثالثة أشير مف خركجو مف فاس. كتعد المرحمة األخيرة مف الرحمة قبػؿ دخػكؿ الركػب 

، حيػػث يشػػؽ الركػػب طريقػػو فػػى منػػاطؽ صػػحراكية، تنػػدر بيػػا ِ() لمصػػر مػػف أصػػعب المراحػػؿ
ف كجػدت فقميػؿ آجػف، فكػاف كصػكؿ ا لركػب إلػى مصػر بمثابػة الراحػة مػف بعػد تعػب المياه، كا 

 . ّ()الرحمة الطكيؿ 
:" نزلنا ْ() ىػػ( ىذه المرحمةََُٗيصؼ العالـ كالرحالة المغربي العياشي )ت    ، قا الن

                                         

  .ِٖابف زيداف: إتحاؼ أعالـ الناس، ص ( ُ)
 .ّٔ( يكناف لبيب رزؽ، محمد مزيف: مرجع سبؽ ذكره، ص ِ)
ىػ(: رحمة العياشي الحجية الصغرل، المكسكمة بػػ: ََُٗف أبى بكر )ت العياشي، عبد اهلل بف محمد ب( ّ)

 /ـ ُٖٓٔتعداد المنازؿ الحجازية أك التعريؼ كاإليجاز ببعض ما تدعك الضركرة إليو فى طريؽ الحجاز،
 .ٕٗ، ص َُِّىػػ، تحقيؽ: عبد اهلل حمادم اإلدريسى، دار الكتب العممية، بيركت،  َُٖٔ

ىػػ(: مف العمماً المغاربة الذيف ََُٗ بف محمد بف أبى بكر العياشي )ت ( أبى سالـ عبد اهللْ)
ا بالرحمة لمشرؽ ألداً فريضة الحل كااستعادة مف  جمعكا بيف عمكـ الظاىر كالتصكؼ. كاف مكلعن
أىؿ العمـ كالتصكؼ، كقد سجؿ لو التاريخ ثالث رحالت حجية، الرحمة األكلى عاـ 

كاف  التيـ، الرحمة الثالثة كاألخيرة ُْٓٔىػػ/َُْٔة عاـ ـ، الرحمة الثانيُْٗٔىػػ/َُٗٓ
ـ، كىي المعركفة بماً المكا د. ُْٔٔىػػ/ َُْٕـ، كمنتياىا عاـ ُُٔٔىػػ/ َُِٕمبدؤىا عاـ 

تعتبر رحمة  .كقد جاكر في الحرميف، كفي القدس كالخميؿ. أسند إليو التدريس كاإلفتاً بعاس
ف الرحالة المغاربة، يكاد رحالة القرف الثامف عشر أف العياشي مصدرنا لكثير ممف جاً بعده م

ا كبالصعحات، فمـ يتغير الكثير مما كصؼ العياشي كسجؿ، لذلؾ كصؼ بأنو إماـ  ينقمكا منيا نصن
 .َُنعس المصدر، ص المرتحميف في زمانو. 
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ضحى يـك الخامس كالعشريف مف رمضاف، المكفى خمسػيف يكمنػا مػف  ُ()خارج )إنبابة(
ف مف طػرابمس، كلـػ تكػف ىػذه المػدة كميػا يـك خركجنا مف بمد سيدم أحمد زركؽ آخر العمرا
خمسػة كأربعػكف يكمنػا مػف مسػراتة  ىلمممشػمشينا بؿ منيا نحك الخمسة أيػاـ إقامػة، كخمػص 

إلى مصر. كلما نزلنا بأنبابة تسارع الناس لشراً العاكية كالمحـ كطعاـ الحاضرة لبعد عيػدىـ 
 .ِ()بذلؾ" 

ذا انتقمنا لرؤية مشيد كصكؿ الركب العاسي لمصػ ر بعيػكف عػالـ كرحالػة مغربػي مػف كا 
ق( صػػاحب كتػػاب ُُِٗرحالػة القػػرف الثػػامف عشػر فسػػنجد الشػػيخ ابػػف ناصػر الػػدرعي )ت 

)الرحمػػة الناصػػرية(، يصػػؼ فػػرح كسػػركر ركػػب الحػػاج المغربػػي بانتيػػاً معانػػاة الطريػػؽ بعػػد 
:" ككجدنا أرض مخصبة، أحدؽ الزرع كالبرسيـ كسا ر أنكاع المػزارع بقػ رل دخكؿ مصر، قا الن

                                         

لغربي فى ( أنبابة أك" أمبابة " ىى مدينة عمى ساحؿ النيؿ ليا أسكاؽ كككا ؿ، كىي فى الجانب اُ)
. الجدير بالذكر، أف الباحثة قد ٕٗمقابمة مدينة بكاؽ بالجانب الشرقى. نعس المصدر، ص 

استعانت في وير مكضع برحمة العياشي بالروـ مف أف رحالتو الحجازية كانت بعد منتصؼ القرف 
، لقرب العيد بيف رحالت العياشي كالضابط الزمنى لمبحث، كاستمرارية  كثير مف السابع عشر، أكان

األمكر عمى حاليا كما يتض  فيما جاً في كتب الرحالت الحجازية في القرف الثامف عشر مف 
نعس الكصؼ لمصاعب الطريؽ كمسار الرحمة، ثانينا، لمدالة عمى تشابو رؤية الرحالة المغاربة 
ألمكر بعينيا في مصر، كرصد تشابو مشاعرىـ حيف كصكليـ ألعتاب مصر، بعد عناً الطريؽ، 
كسكؼ يظير ذلؾ في المكاضع التي استشيدت بيا الباحثة برحمة العياشي ثـ ألحقتيا برحمة 
الشيخ ابف ناصر الدرعي كرحمة الحضيكي، كىما مف رحالة القرف الثامف عشر، ثالثنا، ألف بعض 
الرحالت الحجازية السابقة عمى القرف الثامف عشر تـ ااستشياد بيا كثيرنا في رحالت القرف 

ف عشر، سكاً لممكافقة أك المعارضة لمشاىدات كأمكر تعرض ليا صاحب الرحمة في مصر، الثام
 كىك ما أرادت الباحثة بيانو كتكضيحو.

 .َِِ( العياشي، المصدر السابؽ، ص ِ)
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دكه مػف أنػكاع االريؼ، فصارت كأنيا فداف كاحد. كبتنا في أرود عيش، كاشترل الحجػاج مػا أر 
 .ُ()المطاعـ الريعية كتنعمكا. كزاؿ ما بيـ العياً، كألقت إلييـ المسرة بمقاليدىا" 

ىػػػػ( كصػػكؿ ركػػب الحػػاج ُُٖٗكيصػػؼ الشػػيخ العقيػػو أبػػى عبػػد اهلل الحضػػيكي )ت 
: " المغربي لمصر، كمشاعر الحج يل لدل رؤيتيـ لماً النيؿ بعد مػا قاسػكه مػف عطػش قػا الن

ثـ نزلنػا ريػؼ مصػر، كقػد قطػع الركػب برقػة  فػى نيػؼ كخمسػيف يكمنػا فػى شػدة البػرد، ككثػرة 
السػػرل كالسػػير، فممػػا أشػػرؼ النػػاس عمػػى مصػػر، كرأكا النيػػؿ، كنظػػركا إلػػى خضػػرة األجنػػة 

كابػدكه مػف المشػقة كالسػيكر، كأزىػرت كالبساتيف تيممت كجكىيـ بالسركر، كنسكا ما قاسكه ك 
ة كالنػكر، كذىػب مػا أكنتػو مػف األضػغاف كاألحقػاد،  ذات الصدكر، لما دنت إلى مكاضع النبػًك
كتجمت شمكسيا فال كدر كا أنكاد، كبر ت األجساد مػف األكجػاع كاألسػقاـ، لمػا بمغػت مػكاطف 

ًى الم وي آ{ااستراحة كااستقامة:   .ِ()فممو الحمد"  }ًمًنيفى اٍدخيميكا ًمٍصرى ًإٍف شىا
انععػػؿ الرحالػػة المغاربػػة عنػػد دخػػكليـ مصػػر بمػػا شػػاىدكه مػػف آثػػار ظػػاىرة، ا سػػيما 
األىرامات كظير ىذا كاضحنا فيما كتبكه عف مصر، كأطالكا في نقؿ األشعار التػي أنشػدت فػي 
ف األىرامات، كنبيت عف أصؿ كصعيا كبانييا، كمنيا ما جػاً فػي رحمػة ابػف الطيػب محمػد بػ

                                         

، َُٕٗيكليك  ُِ /قُُُِجمادل األكلى  ِْ( كانت بداية الرحمة الناصرية كانت يـك الخميس ُ)
ـ. كقد استغرقت الرحمة َُُٕأكتكبر  ُٗ /قُُِِرمضاف  ٔخميس كتاريخ العكدة تـ يكـ ال

في مجمكعيا خمسة عشر شيرنا كستة أياـ. أبك العباس، أحمد بف محمد بف ناصر الدرعي )ت 
، حققيا كقدـ ليا: عبد الحعيظ ممككي، الطبعة َُُٕ -َُٕٗق(: الرحمة الناصرية ُُِٗ

 .ِٔٓ، صَُُِ األكلي، دار السكيدم لمنشر كالتكزيع، أبكظبى،
ىػػ(: الرحمة الحجازية، ضبط كتعميؽ: ُُٖٗالحضيكي، أبى عبد اهلل محمد بف أحمد الحضيكي السكسي)ت( ِ)

حياً التراث، الرباط،  ـ، َُُِ/ىػػُِّْعبدالعالى لمدبر، الطبعة األكلى، مركز الدراسات كاألبحاث كا 
 .ُٗص
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، صػاحب كتػاب رحمػة ابػف الطيػب مػف فػاس إلػى مكػة، حيػث ُ() ق(ُُُٕمكسى العاسي)ت
:" كارتحمنػػػا يػػػـك الخمػػػيس فظممنػػػا قبالػػػة األىػػػراـ التػػػي رمػػػت الػػػدىر  كصػػػؼ األىرامػػػات قػػػا الن
بالمشيب، كأشػرفتو عمػى األىػراـ، كهلل أم وريبػة كعجيبػة فػي صػنعة األىػراـ لأللبػاب، كسػرنا 

آف العصػر، كبتنػا بػيف أريػاؼ مصػر، ككرد عمينػا نػاس كثيػركف  متياسريف عػف األىػراـ حتػى
مػػف مصػػر بػػأنكاع القثػػاً، كالبطػػيخ كويػػر ذلػػؾ مػػف الخضػػر، كجاًكنػػا بجميػػع أنػػكاع الخضػػر، 
كاستقينا مف ماً النيؿ العذب الزازؿ، كبتنا منعمػيف فػي أنػكاع الخيػرات التػي ا جػزاً ليػا إا 

شػبعنا كرينػا، ككيػؼ ا كنحػف عمػى سػاحؿ النيػؿ  إدامة الشكر، كلـ يزؿ الناس في أرود عيش
الػػذم ىػػك أشػػرؼ األنيػػار األربعػػة الخارجػػة مػػف الجنػػة، كأثػػر بركتػػو ظػػاىرة لمعيػػاف فػػى ما ػػو، 
كترابو، كقراه، كمدنػو، بحيػث ا يكجػد بمػد أكسػع مػزارع كأكثػر خصػبنا مػع اتصػاؿ العمػارة نحػك 

 .ِ()الشير مف ىذه"
ختمؼ الحجاج المغاربػة فػى اختيػار أمػاكف إقػامتيـ أما فيما يخص أماكف اإلقامة، فقد ا

بمصر، بعضيـ كاف يعضؿ المككث بجكار األزىر الشريؼ، كا يعدلكف بقربػو مكاننػا، كخاصػة 

                                         

ق(، كالشرقي نسبة إلى شراقة، ُُُٕبالشرقي)تمحمد الطيب عرؼ بابف محمد بف مكسى العاسي المعرؼ  (ُ)
كىي عمى مرحمة مف فاس. ىك الشيخ ااماـ المحدث المسند المغكم، نزيؿ المدينة المنكرة. كاف مف أ مة أىؿ 

. كلد بعاس سنة  ق كنشأ بيا، كاف كاسع اإلطالع، َُُُالمغة في كقتو، محققنا متضمعنا في كثير مف العمـك
ا، كلو شيكخ بالمشرؽ، رحؿ إلى الشرؽ لمحل، كأقاـ بمكة كلو مف الشيكخ ما يقار  ب الما ة كثمانيف شيخن

سنيف، كانتععت منو الطمبة ىناؾ، ثـ رجع إلى مصر، كأخذ عنو في مصر خمؽ كثيركف، مف مؤلعاتو: حاشية 
لتي ألؼ عمى القامكس، ككتاب )المسمسالت( في الحديث، كالرحمة الحجازية األكلى كالثانية. كقد أدل حجتو ا

ق. خير الديف الزركمي: األعالـ، قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساً مف العرب ُُّٗعنيا سنة 
 .ْٕ، ص ُٖٗٗكالمستعربيف كالمستشرقيف، الجًز السابع، دار العمـ لممالييف، بيركت، 

ف فاس ق(: رحمة ابف الطيب مُُُٕمحمد الطيب عرؼ بابف محمد بف مكسى العاسي المعرؼ بالشرقي)ت (ِ)
، َُِْإلى مكة المكرمة، تحقيؽ: عارؼ أحمد عبد الغنى، دار العراب لمدراسات كالنشر كالترجمة، دمشؽ، 

 .ُِْص 
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َّْٔ 

، أمػػا أكثريػػة المغاربػػة فكػػانكا يعضػػمكف النػػزكؿ بػػالقرب مػػف مسػػجد )أحمػػد بػػف  طػػالب العمػـػ
القػاىرة، كفييػا مػا يحتػاج إليػو طكلكف( ليككنكا بالقرب مف )الرممة( كىى محؿ سكؽ الػدكاب ب

الحاج مف أمكر السعر، خاصة أنو كاف بخارج المسجد زيػادات كثيػرة، كػاف الحجػاج المغاربػة 
ينزلكف فييا بتبميـ كأخبيتيـ أياـ اإلقامة بمصر، خاصة رقيقػى الحػاؿ الػذيف ا يقػدركف عمػى 

مثػؿ ككالػة الغػكرل كويرىػا،  أما مف كاف ذا تجارة فينزؿ بالككا ػؿ، ،ُ()كراً منازؿ فى القاىرة 
 . ِ()كلـ يكف يعيبيا إا ضيؽ أماكف السكنى فييا

ب
ً
 مصر في عالقخ سالطني ادلغرة ثركت احلبج ادلغرثٌ. -ثبلث

، تتمثػؿ كاف لركػب الحػاج المغربػي ميػاـ سياسػية، باإلضػافة لمقاصػده الدينيػة كالعمميػة
، كمػػا ّ()ة قكيػػة مسػػتقمة فػػى إظيػػار المغػػرب عمػػى النحػػك الػػذل ينبغػػى أف يظيػػر بػػو كدكلػػ

استخدمو سالطيف المغرب استخدامنا دبمكماسػينا، تمثػؿ فػى تزكيػد أمػراً الركػب أحياننػا برسػا ؿ 
تسػػمـ إلػػى أشػػراؼ الحجػػاز لمتباحػػث فػػى األمػػكر الميمػػة، أك تكصػػيتيـ بتيسػػير أمػػكر حجػػاج 

كالمتمثػؿ  المغرب، لذلؾ حظى ركب الحل عمى دعـ سالطيف الدكلة العمكية المادم كالمعنكم،
فى بذؿ األمكاؿ، كحعر ا بار، ككقؼ األكقاؼ عمػى اإلبػؿ المخصصػة ليػذا الركػب، ككثيػرنا مػا 

 . ْ()خرج بنعسو لتشييع الركب كاف السمطاف ي

                                         

ىػػ(، أبك القاسـ بف أحمد بف عمي بف إبراىيـ: الترجمانة الكبرل فى أخبار ُِْٗ( الزياني )ت ُ)
ميو: عبد الكريـ ـ، حققو كعمؽ عُّّٖ -ُّْٕ /ىػػُِْٗ -ُُْٕالمعمكرة برنا كبحرنا 

 .َِٖ، ص ُُٗٗالعياللى، الطبعة الثانية، دار نشر المعرفة لمتكزيع كالنشر، الرباط، 
( استمرت الككا ؿ التجارية في القرف الثامف عشر كما القرف السابع عشر مكاننا معضالن يأكل إليو ِ)

 .ِٕٓالتجار مف ركب الحل المغربي. الرحمة الناصرية، مصدر سبؽ ذكره، ص 
ـ، أك ليبيا مف خالؿ رحمة الكزير اإلسحاقى، ُُّٕىػػ/ ُُّْعبداليادل التازل: أمير مغربى فى طرابمس ( ّ)

 .ُُٓد.ت، ص 
 .ِٗ( عكاطؼ بنت محمد يكسؼ نكاب: مرجع سبؽ ذكره، ص ْ)
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َّْٕ 

كػاف سػػالطيف المغػػرب يحرصػػكف عمػػى تكزيػػع اليػػدايا النقديػػة طػػكاؿ الطريػػؽ حتػػى مكػػة 
ليػػة، فػػي مناسػػبات مختمعػػة، مػػف المكرمػػة، كمػػا كػػانكا يصػػمكف عممػػاً المشػػرؽ بالصػػالت الما

العممػاً باعتبػارىـ ذكم استعتاً، أك تعمـ، أك في مكاسـ بعينيا، مثؿ مكسـ الحل، حيث كػاف 
رأم متٌبػػع سػػندنا ثابتنػػا كميمنػػا لمشػػرعية السػػمطانية، كمػػا كػػانكا ديعػػاة فٌعػػاليف ينشػػركف خصػػاؿ 

، ليػػذا نجػػد ٌنعاتيـالسػمطاف كنسػػبو الشػريؼ كأفعالػػو فػي خطػػبيـ كفػػي حمقػاتيـ العمميػػة كمصػ
تـػ اسػتثمارىا الكثير مف سالطيف المغرب، ليـ اىتماـ كصالت مسػتمرة مػع عممػاً المشػرؽ، 

براز كترسيخ صكرة السمطاف الكرع، خميعػة المسػمميف ذك النسػب الشػريؼ  لتأكيد شرعيتيـ، كا 
 .  ُ() في أذىاف الناس مشرقنا كمغربنا معنا

أف يككف في نعػس الكقػت أداة تنظػيـ كدمػل كاف خطاب الشرعية السمطانية ييدؼ إلى 
بحيػث يسػػتطيع أعضػػاً النخبػػة كاسػػيما العقيػػاً كالٌصػػمحاً أف يسػػتكعبكه كيتقبمػػكه بسػػيكلة، 

كاف ابد مف إنتاج ترسػانة مػف  - ىذا الغرض -مما يٌسيؿ نشره بيف عامة الناس، كلتحقيؽ
ث القػػركف اإلسػػالمية المعػػاىيـ كالرمػػكز كالصػػكر تجعػػؿ مػػف المشػػركع السػػمطاني العمػػكم كريػػ

األكلػػى أك مػػا يصػػطم  عميػػو بعيػػد السػػمؼ الصػػال  الػػذم يعتبػػر خيػػر العيػػكد فػػي المخيمػػة 
، اسػيما  اإلسالمية، ككاف مف ضمف خطط تكريس ىذه الصكرة مراعاة العمماً كااتصاؿ بيـػ

 .ِ() المشارقة منيـ

                                         

( كانت الصالت بيف سالطيف المغرب كعمماً المشرؽ تأتى مف جانب آخر في إطار المنافسة ُ)
عثمانييف المسيطريف عمى المشرؽ، كانعكاساتيا المختمعة، في إطار تأكيد دكرىـ السياسية مع ال

كأمراً لممؤمنيف، كاستحقاقيـ لذلؾ بحكـ نسبيـ الشريؼ. محمد نبيؿ مميف: السمطاف الشريؼ: 
الجذكر الدينية كالسياسية لمدكلة المخزنية في المغرب، جامعة محمد الخامس، منشكرات المعيد 

 .ّٓ، صَُِّالعممي، الرباط،  الجامعي لمبحث
 ( نعس المرجع كالصعحة.ِ)
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َّْٖ 

ث سنكيان يبع ُ()ـ( ُِٕٕ -ُِٕٔ /ىػػُُّٗ -َُِٖكاف السمطاف المكلى إسماعيؿ )
لمسادات )البكرييف( بمصر عشػر سػبا ؾ مػف الػذىب، كاقتعػى أثػره فػى ىػذا العمػؿ أبنػاؤه، خاصػة 

الػذم زاد  ِ()ـ( ُٕٕٓ -ُِٕٗ /ىػػػُُُٕ -ُُُْالسمطاف المكلى عبػد اهلل بػف إسػماعيؿ )
عمى ذلؾ زيادة كبيرة، كبعث مع كالدتو في رحمتيػا لمحػل ما ػة ألػؼ دينػار لتكزيعيػا عمػى عممػاً 

 .ّ()ـالي البالد التى ستمر بيا، إضافة إلى كقعو أكقاؼ بمصر لمصرؼ عمى طمبة العمكأى

                                         

 -ُِٕٔ /ىػػُُّٗ -َُِٖ( السمطاف أبا النصر إسماعيؿ بف الشريؼ الحسني العمكم )ُ)
ـ(، بكيع لو بعاس بعد كفاة أخيو الرشيد. يصعو مؤرخ الدكلة العمكية عبد الرحمف بف ُِٕٕ

بط األمكر، كتميدت لو البالد، كداف لو زيداف، بأنو نيض بأعباً الخالفة كأحسف السيرة كض
قريبيا كبعيدىا. يرجع إليو العضؿ في إرساً معالـ الدكلة الحديثة بالمغرب األقصى، حيث 

ـ  بالعمارة كتشييد القصكر كالحدا ؽ كالمدارس، كما  اىتـ   بكقؼ األكقاؼ، ككاف يقدر العمـ  اىت
الساسة في عصره، أمنت البالد كالعباد  كيعمى مف شأف العمماً، يصعو معاصركه بأنو مف أعظـ

فى عيده بما لـ يتقدـ فى أياـ ويره مف الممكؾ. كفي عيده تـ تحرير الكثير مف الثغكر المغربية 
ـ، ُُٖٔ /ىػػػَُِٗمف ااحتالؿ األجنبي، حيث استطاع أف يسترجع )المعمكرة( مف إسبانيا عاـ 

ـ. لمزيد مف المعمكمات انظر، عبد ُٖٗٔ /ىػػََُُكيحرر )طنجة( مف سيطرة بريطانيا عاـ 
الرحمف بف زيداف: المنزع المطيؼ في معاخر المكلى إسماعيؿ بف الشريؼ، تقديـ كتحقيؽ: 

. عبد الرحمف بف ْٔ، صُّٗٗعبداليادل التازم، الطبعة األكلى، مطبعة إذياؿ، الدار البيضاً، 
، ُّٕٗ، المطبعة ااقتصادية، الرباط، زيداف: الدرر العاخرة بمآثر الممكؾ العمكييف بعاس الزاىرة

 . ِٗص 
ـ، كتكفى بعاس عاـ ُِٕٗ /ىػػُُُْ( السمطاف عبد اهلل بف إسماعيؿ، بكيع لو في فاس عاـ ِ)

ـ، كاف لو حـز كعـز كقكة. تمكف مف ااحتعاظ بالعرش بالروـ مف الثكرات التي ُٕٕٓ /ىػػُُُٕ
الكثير مف ااضطرابات الداخمية. نعس قامت ضده، كجددت بيعتو مرارنا. شيدت فترة حكمو 

 .ِٓالمصدر، ص 
 .ِّ(  محمد المنكنى: مرجع سبؽ ذكره، صّ)
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َّْٗ 

، الػػذم ُ() كبعػػد المػػكلى عبػػد اهلل جػػاً دكر كلػػده السػػمطاف المػػكلى محمػػد بػػف عبػػد اهلل 
كاف كاسطة العقد فى ىذا الميػداف، ككثيػران مػا زاد فػى اليػدايا ألىػؿ الػبالد التػى يمػر بيػا ركػب 

 . ِ() لألراضى المقدسةالحاج فى طريقو 
كاف ركب الحاج المغربي يجد ترحيبنا كبيرنا فػى مصػر، ككثيػرنا مػا صػاحبت بعػض حجاتػو 
احتعػػاات ضػػخمة، خمػػدت صػػداه فػػى كثيػػر مػػف الجيػػات، مثػػؿ ركػػب الحػػاج الػػذم كانػػت فيػػو 

ـ قػاكحعيػدىا األميػر )محمػد بػف عبػد اهلل(. ( ّ)األميرة )خناثة بنت بكار المغافرية الشػنقيطية( 

                                         

ـ، بكيع لو فى فاس عاـ ُُِٕىػػ/ ُُّْ(  محمد بف عبد اهلل بف إسماعيؿ، كلد فى مدينة مكناس سنة ُ)
ة خناثة بنت ـ. كجيت إليو منذ صغره عناية خاصة مف جدتو األمير َُٕٗـ، تكفى عاـ ُٕٕٓىػػ/ ُُُٕ

بكار، التى أصب  األمير الصغير محط رعايتيا كاىتماميا، كقد اصطحبتو معيا في رحمتيا الحجية التي قامت 
ـ، ككاف ليذه الرحمة أثر كبير فى حياتو، خاصة بعد تكليو الحكـ، حيث كاف اىتمامو َُّٕىػػ/ ُُّْبيا عاـ 

عمى رأس بعثات سياسية، لمتباحث مع شرفاً مكة. تكلى  بيذه الديار كبيرنا، ظير ذلؾ فى إرساؿ أبنا و لمحل،
الحكـ كىك فى الخامسة كالعشريف مف العمر خمعنا لكالده، كيهعد مف أعظـ ممكؾ الدكلة العمكية، ازدىرت أيامو 
بالعمـ كالعمماً، كما ازدىرت بالعمراف كالرخاً كااستقرار، كااصالحات القضا ية كااقتصادية. لمزيد مف 

 .ُّ. الزياني: الترجمانة الكبرل،صٓٓمات انظر، عبد الرحمف بف زيداف: الدرر العاخرة، ص المعمك 
 .ُُٖ(  يكناف لبيب رزؽ، محمد مزيف: مرجع سبؽ ذكره، ص ِ)
لعقيية، العالمة، األديبة، األميرة )خناثة بنت الشيخ بكار ( خناثة بنت بكار بف عمى بف عبد اهلل المغافرم: ىى اّ)

شنقيطي(، زكج السمطاف )إسماعيؿ بف الشريؼ(، كأـ السمطاف )عبد اهلل بف إسماعيؿ(، كجدة المغافرم ال
كانت األميرة خناثة مف العالمات الال ي أسيمف في حياة المغرب الثقافية، فقد . السمطاف )محمد بف عبد اهلل(

ككاف ليا رأل كتدبير مع كانت حافظة لمقرآف بقراًاتو، كعالمة بالحديث. كانت محؿ ثقة المكلى إسماعيؿ، 
زكجيا السمطاف، تتكسط في حكا ل الناس، كيقصد بابيا ذكك الحاجات، ككانت في ذلؾ ركننا مف األركاف، كما 
كاف ليا أدكارنا سياسية إباف العترة التي حكـ فييا ابنيا السمطاف عبد اهلل، تكفيت بعاس في جمادم األكلى عاـ 

زيد مف المعمكمات انظر، عبد السالـ بف محمد بف عبد اهلل العمكم )ت ىػػ، كدفنت بركضة األشراؼ. لمُُٗٓ
ىػ(: درة السمكؾ كريحانة العمماً كالممكؾ، دراسة كتحقيؽ: نبيمة حمدكف، كمية ا داب كالعمكـ  ُِِٕ

ابف زيداف: إتحاؼ أعالـ  .ِٔـ، ص َُِْ /ىػُّْٖاإلنسانية، جامعة عبد المالؾ السعدم، تطكاف، 
 .ِٔالناس،ص 
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َُّْ 

. ُ() بمصػػاحبة الركػػب كتسػػجيؿ الرحمػػة الػػكزير )أبػػى محمػػد الشػػرقي بػػف محمػػد اإلسػػحاقي(
خرجت السيدة )خناثة بنت بكار( مع حعيدىا الصغير )محمد بف عبد اهلل( مف مدينػة مكنػاس 

متكجيػػة إلػػى فػػاس فػػي انتظػػار تحػػرؾ ركػػب الحػػاج نحػػك البقػػاع  -آنػػذاؾ-عاصػػمة المغػػرب 
دم عشػر مػف جمػادم الثػاني سػنة ثػالث كأربعػيف كم ػة ألػؼ المقدسة، فػي يػـك الجمعػة الحػا

ـ(، بعػػد صػػالة الجمعػػة، كافػػؽ ىػػذا التػػاريخ السػػنة الرابعػػة مػػف إمػػارة كلػػدىا ُُّٕىجريػػة )
 .ِ() السمطاف المكلى عبد اهلل

                                         

بف محمد اإلسحاقي، تختمؼ المصادر في ضبط اسمو، ككذا في تحديد ا( أبك محمد سيدم الشرقي ُ)
تاريخ كفاتو. كالثابت مف خالؿ رحمتو، التي تعد األثر العكرم العريد لإلسحاقي، ىذا ااسـ الذل 

جامع عرفناه بو، بينما تمت اإلشارة إليو في كثيقة تحبيس المجمد الذل كتبت فيو الرحمة عمى 
القركييف المرفقة بنص الرحمة، بسيدم الشرقي اإلسحاقي، كما ثبت ىذا ااسـ في اإلجازات 
العممية التي حصؿ عمييا مف عمماً المشرؽ، كفى مقدمتيـ الشيخ محمد بف أحمد عقيمة، الذل 
أجازه بالحديث المسمسؿ، كفى اإلجازة سماه بمحمد الشرقي اإلسحاقي، أما الشيخ محمد الطبرم 

بف محمد اإلسحاقي المغربي المالكي. اماـ المقاـ الخميمي، فقد سماه في إجازتو بمحمد الشرقي إ
محمد البغياؿ: صكرة المجتمع المصرم خالؿ القرف الثامف عشر الميالدم في رحمة الكزير 

. خدـ ِٕ، ص َُِٔاإلسحاقي، دكرية كاف التاريخية، العدد الرابع كالثالثكف، ديسمبر 
سمؾ المخزف، حيث تكلى خطة الكتابة كالكزارة في عيد المكلى إسماعيؿ، ككذلؾ  اإلسحاقي في

في عيد ابنو المكلى عبد اهلل، كىي مف المناصب التي اختص بيا العمماً. كاف اإلسحاقي متبحرنا 
فى عمـك المغة كالعقو كالحديث كالسيرة النبكية كالتاريخ كاألنساب، فضالن عف ميكلو األدبية، كىك 

نعكس عمى األسمكب الذم صاغ بو رحمتو لمشرؽ. انظر، اإلسحاقي، أبي محمد سيدم الشرقي ما ا
ىػػ(: رحمة الكزير اإلسحاقي الحجازية، دراسة كتحقيؽ: محمد َُُٓبف محمد اإلسحاقي )ت بعد ا

 البغياؿ، أطركحة لنيؿ درجة الدكتكراه، كمية ا داب كالعمكـ اإلنسانية، جامعة عبد المالؾ السعدم،
 .ُٕٕ، ص َُِْتطكاف، 

 .ّْ(  عبد السالـ بف محمد بف عبد اهلل العمكم: درة السمكؾ، ص ِ)
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ُُّْ 

كاف كفد األميرة )خناثة( يتككف مف عدد مف رجاؿ الدكلة في المغرب، عمى رأسيـ قا ػد 
د الخػالؽ عػديؿ(، باعتبػاره المكمػؼ الرسػمي بشػؤكف الحػل مػف قبػؿ الركب العاسي السيد )عب

السمطاف، كمف الكزير الشرقي اإلسحاقي، كالغالب أنو كاف مسؤكان بتكميؼ مف السمطاف عػف 
كضع تقرير كامؿ ليذه الرحمة، كما تألؼ الكفد أيضنا مف ابػف أخػت اإلسػحاقي، العقيػو السػيد 

مقاسـ ابف العقيو سعيد بمقاسـػ العميػرم، كمػف العقيػو العربي بف محمد، كمف القاضي السيد ب
 .ُ() السيد أحمد المككدم

تشػػير بعػػض المصػػادر أف رحمػػة األميػػرة )خناثػػة( كػػاف ليػػا أىػػداؼ أبعػػد مػػف األىػػداؼ 
الدينية األساسية، كأنيا كانت عبارة عف كفادة رسػمية تضـػ كالػدة السػمطاف كنجمػو مػع نخبػة 

الكزير اإلسحاقي، خاصة أنيا جاًت في ظركؼ سياسػية  مف المسؤكليف كالعمماً، يتصدرىـ
ثبػػات  حرجػػة لمسػػمطاف المػػكلى )عبػػد اهلل(، الػػذم كػػاف يسػػعى إلػػى تثبيػػت نعسػػو فػػي الحكػـػ كا 
شرعيتو، في مكاجيػة محػاكات خمعػو مػف قبػؿ إخكتػو المتنافسػيف معػو عمػى العػرش، إضػافة 

 . ِ() إلى الثكرات التي قامت ضده
ف عمى اعتبػار أف رحمػة اإلسػحاقي تتجػاكز األىػداؼ الدينيػة، كلعؿ ذلؾ ما حمؿ الباحثي

إلػػػى تحقيػػػؽ أىػػػداؼ سياسػػػية تتعمػػػؽ بالبحػػػث عػػػف تأييػػػد كتعضػػػيد حكػػػاـ كعممػػػاً المشػػػرؽ 
اإلسػػالمي لممػػكلى عبػػد اهلل فػػي مكاجيػػة خصػػكمو، إلػػى جانػػب تأكيػػد السػػمطاف سػػيطرتو عمػػى 

                                         

(  محمد بف عبد العزيز الدباغ: نصكص كىكامش: رحمة الكزير الشرقي اإلسحاقي إلى الحجاز، ُ)
، ص ُٖٓٗ، العدد العاشر، دار اليمامة لمبحث كالترجمة كالنشر، َِمجمة العرب، المجمد 

ّٔٓ . 
 .َِٓ(  مصطعى الغاشي: مرجع سبؽ ذكره، ص ِ)
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ُِّْ 

الؿ أحد أىـ األدكات التى كانػت البالد كشرعيتو في رسالة مكجيو لمداخؿ كالخارج معنا، مف خ
 .ُ() ترمز إلى ىذه الشرعية، كىي بعث ركب الحاج المغربي مف مدينتو التاريخية فاس

ػا لزيػادة الػركابط ااجتماعيػة بػيف سػالطيف المغػرب العمػكييف  تـ استثمار ركػب الحػاج أيضن
لمغػػرب كأشػػراؼ الحجػػاز، كلمػػا كانػػت مصػػر ىػػى البمػػد التػػى تقػػع فػػى منتصػػؼ المسػػافة بػػيف ا
ىػػػػ ُُِٖكالحجػػاز، لػػذلؾ؛ لعبػػت دكرنا كبيػػرنا فػػى تسػػييؿ سػػبؿ التكاصػػؿ بػػيف البمػػديف، فعػػى عػػاـ 

 ّ() ، كىمػػا، األميػػرة )الػػة لبابػػة(ِ() زيفػػت مػػع ركػػب الحػػاج كريمتػػا السػػمطاف )محمػػد بػػف عبػػد اهلل(

                                         

ق، أعمف أىؿ فاس خمع بيعة كلدىا ُُُْكاف تكقيت قياـ األميرة خناثة برحمتيا الحجية بالغ الدالة، فعي عاـ  (ُ)
المكلى )عبد اهلل(، كعزمكا عمى الحرب، كلما سمع السمطاف بخبرىـ تييأ لغزكىـ، كخرج مف مكناسة في 

ق، كنزؿ عمى فاس، كأطمؽ يد جيشو لمحاربة أىميا، كاستمر حصارىا ُُُْكاؿ الخامس كالعشريف مف ش
ق، كلما اشتد اليرج، كانعدمت األقكات بعث الناس إلى السمطاف في الصم ، كتـ الصم  ُُِْحتى عاـ 

بحضكر جماعة مف أشراؼ فاس كعمما يا مجمس السمطاف، ثـ ارتحؿ السمطاف في العشريف مف ربيع أكؿ 
بعد أف عيف كالينا عمى المدينة، كفى نعس ىذا العاـ ىيأ بعث كلده كأمو إلى الحل. قد يككف ىذا إلى مكناس 

ا لسيادتو عمى المدينة الثا رة التي كانت مقر ركب الحاج المغربي الرسمي، ىذا مف ناحية، كمف ناحية  تأكيدن
المعمكمات انظر، أبك العباس أحمد  أخرل استثمار الكفد المرافؽ لكالدتو في ااتصاؿ بحكاـ الشرؽ. لمزيد مف

بف خالد الناصرم: ااستقصا ألخبار دكؿ المغرب األقصى، الدكلة العمكية، الجًز السابع، تحقيؽ كتعميؽ: 
 .ُُّص ، ُٕٗٗجععر الناصرم، محمد الناصرم، دار الكتاب، الدار البيضاً، 

العخر، كيعنى بو، كلو روبة في تكطيد مركزه ( كاف السمطاف محمد بف عبد اهلل كما قاؿ صاحب ااستقصا يحب ِ)
ا، لذلؾ انعقد الصير  كعالقاتو بأشراؼ مكة، لما ليـ مف شرؼ كنسب، بالمحؿ الذم أكرميـ اهلل لو بمدنا كمحتدن
بيف السمطاف محمد بف عبد اهلل كبيف سمطاف مكة الشريؼ سركر. الناصرم: ااستقصا، الجًز الثامف، ص 

 .َِسبؽ ذكره، ص  . محمد المنكني: مرجعّْ
عمى ترجمة لألميرتيف الة لبابة كالة حبيبة سكل أنيما  -بعد بحث في عدد مف المصادر -( لـ تقؼ الباحثة ّ)

رنا سياسية كبعض البارزات مف نساً اكريمتا السمطاف المكلى محمد بف عبد اهلل، كيبدك أنيما لـ يكف ليما أدك 
ؾ لمطبيعة المتحعظة لمبي ة كما تعرضو مف قكاعد عمى النساً في المشرؽ كالمغرب اإلسالمي، ربما يعكد ذل

 شبو الجزيرة العربية، اسيما فى قمب مدينتيا المقدسة مكة المكرمة.
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ُّّْ 

بػػف ، كاألميػػرة )الػػة حبيبػػة( التػػي زفػػت إلُ() التػػى زفػػت لمشػػريؼ )سػػركر بػػف مسػػاعد( أميػػر مكػػة
 .  ِ() الشريؼ سركر

بعػػث السػػمطاف مػػع العػػركس كلػػده األكبػػر كخميعتػػو المػػكلى )عمػػى بػػف محمػػد(، كمعػػو  
شقيقو الصغير المكلى )عبد السالـ بػف محمػد( ليككنػا فػي صػحبة أختييمػا، ككالىمػا صػحبة 
ركب الحل، ككجو معيما كثير مف أبناً أمراً القبا ؿ، ككجكه المغرب، كأعياف رجالو، كجممة 

. مف  خدامو بالخيكؿ المسكمة كالسالح الشاكي، فكاف ركبنا باذخنا تحدث بو أىػؿ مصػر طػكيالن
كقد أرسؿ السمطاف مع األميريف ىدية ألميػر طػرابمس، كىديػة لحكػاـ مصػر، كمػا أرسػؿ ىديػة 

عظيمة ألىؿ الحرميف الشريعيف، كماان كثيرنا يعرؽ عمى العمماً بكؿ مف مصر كالحجاز
 ()ّ . 

                                         

( الشريؼ سركر: ىك سركر بف مساعد بف سعيد بف سعد بف زيد بف محسف بف حسيف بف أبى ُ)
مة كعمره ثمانى عشرة سنة. نمي األصغر الحسني الياشمي القرشي، تكلى إمارة مكة المكر 

استطاع الشريؼ سركر أف ينظـ أمكر الحجاج الداخمية كالخارجية، كما نظـ أمكر القبا ؿ، كضرب 
كظؿ سركر  عمى أيدم العابثيف. ككاف يميؿ إلى العمراف، كلو مشاريع عمرانية في مكة المكرمة.

عف عمر لـ يتجاكز  ق،َُِِربيع الثاني في سنة  ُٖعمى أمره في مكة الى أف تكفي في 
ا، بعد أف حكـ مكة نحك خمس عشرة سنة كنصؼ السنة لمزيد مف  .خمس كثالثيف عامن

المعمكمات انظر، أحمد بف زيني دحالف: تاريخ أشراؼ الحجاز، خالصة الكالـ في بياف أمراً البمد 
 .  عارؼُِٖ، ص ُّٗٗالحراـ، الطبعة األكلى، تحقيؽ: محمد أميف تكفيؽ، دار الساقي، 

ىػػ، الطبعة األكلى، دار البشا ر لمطباعة ُّْْىػػ إلى ٖعبدالغنى: تاريخ أمراً مكة المكرمة مف 
 .ُٖٓـ، ص ُِٗٗىػػ/ ُُّْكالنشر كالتكزيع، دمشؽ، 

( لـ تقؼ الباحثة عمى ترجمة إلبف الشريؼ سركر الذم تزكج األميرة الة حبيبة، روـ أف المصادر ِ)
أفصحت عف اسـ زكجو إا أنيا صمتت عف اسمو، كاكتعت  -حثةالتي عاينتيا البا –المغربية 

باإلشارة إليو عمى أنو ابف الشريؼ سركر، كالراج  أنو الشريؼ يحيى بف سركر اابف األكبر 
 . ّْلمشريؼ سركر. الناصرم: ااستقصا، الجًز الثامف، ص 

 .ُٗي فى طرابمس، ص . عبداليادل التازل: أمير مغربَِ( محمد المنكني: مرجع سبؽ ذكره، ص ّ)
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)محمد بف عبد اهلل( ميتمنا باستمرار صمتو مع عمماً األزىػر، مػف خػالؿ كاف السمطاف 
الصػػالت التػػي كػػاف يرسػػميا مػػع ركػػب الحػػل سػػنكينا لعممػػاً األزىػػر، كخاصػػة شػػيكخ المالكيػػة 

ر ػػيس المالكيػػة بمصػػر كلبػػاقى  ُ()ىػػػػػ بعػػث لمشػػيخ )الػػدردير(ُُٕٗبمصػػر، فعػػى ركػػب عػػاـ 
سمطاف كلد تخمؼ بعد حل المكسـ الماضػي، كأقػاـ عمماً مصر سبعما ة دينار ذىبنا، ككاف لم

بمصر مدة حتى نعػػػػػػػد ما عنده مف النعقة، فمما كصمت تمؾ األمكاؿ أراد أخذىا ممػف ىػى فػى 
يده فامتنعكا عميو، كشاع الخبر، كحيف ذىبكا لمشيخ بحصػتو سػأؿ عػف قضػية ابػف السػمطاف 

ككلػػده  ؟ أننػػا نتعكػػو فػػى مػػاؿ الرجػػؿفػػأخبركه عنيػػا، فقػػاؿ الشػػيخ: كاهلل ىػػذا ايجػػكز، ككيػػؼ 
يتمظػػى مػػف العػػدـ، كىػػك أكلػػى منػػى كأحػػؽ، لػػذلؾ أعطػػاه الشػػيخ نصػػيبو، فممػػا رجػػع رسػػكؿ 
السػمطاف كأخبػره بمػػا فعػؿ الشػيخ الػػدردير شػكره عمػى فعمػػو، كأثنػى عميػو كأرسػػؿ لػو فػى العػػاـ 

لحل بنػى زاكيػة التالى عشرة أمثاؿ الصمة المتقدمة، فقبميا الشيخ كحل منيا، كلما رجع مف ا
 .  ِ()مما بقى منيا

ـ أرسػػؿ السػػمطاف مػػع كلػػده األميػػر )عبػػد السػػالـ( ُٖٕٗ /ىػػػػَُِْكفػػى ركػػب عػػاـ  
ىدية مككنة مف سبعيف سبيكة ذىبية، أصحبيا بقا مة كزعت بمقتضػاىا عمػى جيػات بعينيػا 

، أمػػػا مػػػف كزعػػػت عمػػػييـ ىػػػدايا بمصػػػر فكػػػانكا مػػػف عممػػػاً القػػػاىرة ّ() فػػػى مصػػػر كالحجػػػاز
                                         

الشيخ الدردير: ىك، أحمد بف محمد بف أحمد بف أبى حامد العدكم المالكي األزىرم الخمكتي الشيير ( ُ)
ىػ فى بنى عدل، حعظ القرآف، كحبب إليو طمب العمـ، فكرد األزىر الشريؼ، ُُِٕبالدردير، كلد سنة 

كأقرب المسالؾ لمذىب مالؾ، كرسالة كأفتى فى حياة شيكخو، كلو مؤلعات منيا شرح مختصر خميؿ، 
فى متشابيات القرآف، يصعو الجبرتى بأنو سميـ الباطف، ميذب النعس، كريـ األخالؽ، العالـ العالمة، 
أكحد كقتو فى العنكف العقمية كالنقمية، شيخ أىؿ اإلسالـ. الجبرتي، عبد الرحمف بف حسف برىاف الديف 

ىػػ، ُِِّخبار، الجًز الثاني، المطبعة العامرية، القاىرة، الجبرتى: عجا ب ا ثار فى التراجـ كاأل
 .ُٖٓص

 ( نعس المصدر كالصعحة.ِ)
 .ِْ( محمد المنكني: مرجع سبؽ ذكره، صّ)
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. فػي الكاقػع، حظػى ُ() كندرية، إضافة إلى طمبة القرآف بيما، كسا ر طمبة أركقػة األزىػركاألس
عمماً األزىر بتقدير كاحتػراـ سػالطيف المغػرب، كتمتعػكا بمكانػة خاصػة لػدييـ، كالػدا ؿ عمػى 

ـ حيف قرر السػمطاف )محمػد بػف عبػد اهلل( ُٖٖٕ /ىػػَُِّذلؾ كثيرة، منيا، ما جرل عاـ 
ع القركييف، فما أف بدأ بالتنعيذ حتى أرسؿ إلػى عممػاً األزىػر خطػة مكتكبػة إعادة تنظيـ جام

:" نريد منكـ أف تطػالعكا مسػا ؿ أخػرل مػذككرة ِ()باألمكر التى يراىا، كيطمب منيـ الرأل ، قا الن
فػى ىػػذا الػدفتر، قػػد أمرنػػا قضػاة المغػػرب أف يحكمػكا بيػػا، فمػػا كػاف منيػػا عمػى صػػكاب أثبتػػكه 

أيديكـ، كما كاف منيا عمى خطأ فاكتبكا عميو أيضنا بخطكطكـ فى الػدفتر  كاكتبكا عميو بخطكط
 .ّ()المذككر لنرجع عنيا" 

ب
ً
 ركت احلبج ادلغرثٌ وأثري يف ترسَخ الصالد العلمَخ ثني مصر وادلغرة. -راثع

لـ تقتصر الرحمة الحجازية لػدل المغاربػة عمػى أداً فريضػة الحػل، بػؿ امتػدت أىػدافيا 
، بغرض التعقو فى الديف، ككػانكا يعتبػركف أف الرحمػة لطمػب العمـػ مػف دأب لتشمؿ طمب العمـ

ـٍ كىال ػًذيفى  {الصالحيف، كشعار المتقيف، يتممسكف قكؿ اهلل تعػالى:  يىٍرفىػًع الم ػوي ال ػًذيفى آىمىنيػكا ًمػٍنكي
ـى دىرىجىاتو  لتػى تحػث عمػى ، إضافة إلى الكثيػر مػف األحاديػث ا(ُُ)المجادلة: ا ية }أيكتيكا اٍلًعٍم

، ممػػػا حبػػػب الرحمػػػة الحجازيػػػة  ، كرعايػػػة اهلل لطػػػالب العمػػـػ الغػػػرض الجميػػػؿ مػػػف طمػػػب العمػػـػ
 .ْ()لممغاربة، لقدسيتيا الدينية كالعممية

                                         

( عبد الرحمف بف زيداف العمكم: العال ؽ السياسية لمدكلة العمكية، تقديـ كتحقيؽ: عبد المطيؼ ُ)
 .ْٔ ، صُٗٗٗالشاذلي، المطبعة الممكية، الرباط، 

 .َُْ( يكناف لبيب رزؽ، محمد مزياف: مرجع سبؽ ذكره، ص ِ)
 .ِٔ( عبد الرحمف بف زيداف: الدرر العاخرة، ص ّ)
( عبداليادل التازل: مكة فى ما ة رحمة مغربية كرحمة، الجًز األكؿ، مؤسسة العرقاف لمتراث ْ)

 .ُِٓ، ص ََِٓاإلسالمى، الرياض، 
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كاف مف بيف حجاج المغػرب عممػاً نبيػاً كضػعكا العديػد مػف المصػنعات العمميػة حػكؿ 
يـ، كمػا حضػركه مػف حمقػات انطباعاتيـ عف قياميـ بػأداً رحمػة الحػل، دكنػكا فييػا مشػاىدات

درس باألزىر، كما حممكه عف شيكخيـ بمصر، كما درسكه فى مجالسيـ العممية، كمػا اتصػؿ 
. كاف مف الرحالت المبكرة لعممػاً المغػرب إلػى مصػر فػى ركػب الحػل فػي ُ() بو مف أسانيدىـ

د العقيػػو المػػالكي الشػػيخ أحمػػد بػػف محمػػد بػػف داك مطمػػع القػػرف الثػػامف عشػػر رحمػػة العالمػػة 
المنصػػػػػكرم الجزكلػػػػػي التممػػػػػي الػػػػػدرعي، يكنػػػػػى أبػػػػػا العبػػػػػاس، كاشػػػػػتير باليشػػػػػتككي )ت 

ـ، سػماىا َُٕٗ /ىػػُُُِ، كلو رحمتيف حجازيتيف، الثانية منيما جرت سنة ِ()ىػػ(ُُِٕ
 .ّ())رحمة الممؾ العالـ إلى بيت اهلل الحراـ( 

لرحمػػة فػػي كتابػػو ا ْ() ق(ُُِٗيػػذكر الشػػيخ أحمػػد بػػف محمػػد بػػف ناصػػر الػػدرعي)ت 
ـ، أنػو ممػف َُٕٗ /قُُُِالناصرية، الذم سجؿ فيو رحمتو الرابعة لمحل فػي ركػب عػاـ 

                                         

 .ُِٓة رحمة مغربية، ص ( عبد اليادم التازم: مكة في ما ُ)
تصكؼ فقيو مالكي ممف نزؿ . ميعزل بف يكسؼ الجزكلي التممي( اليشتككي، أحمد بف محمد بف داكد بف ِ)

بدرعة )في صحراً المغرب( كأقاـ في الزاكية الناصرية، كتكفي بيا. قاؿ الحضيكي: كاف يدكر عمى صالحي 
، كجمع مف مناقبيـ كتبا كثيرة، م قرل العجالف في إجازة بعض »نيا فيرسة سماىا سكس زماننا طكيالن

« المؤلؤ كالمرجاف في تحريـ الدخاف»في النحك، كتاباف مبسكط كمختصر، ك« التحعة»ك« األحبة كاإلخكاف
. انظر، محمد بف أحمد الحضيكي: طبقات الحضيكي، الجًز األكلى، تقدسـ كتحقيؽ: أحمد بكمزكك، أرجكزة

 .ّٖ، ص ََِٔلجديدة، الدار البيضاً، الطبعة األكلي، مطبعة النجاح ا
 .َِْ( الرحمة مكجكدة بخطو في خزانة الرباط. الزركمي: األعالـ، الجًز األكؿ، ص ّ)
المغربي، المالكى الشاذلي، ( أحمد بف محمد بف محمد بف أحمد بف محمد بف حسيف بف ناصر الدرعي، ْ)

ـ(. شيخ الزاكية الناصرية. ُُٕٔ - ُْٕٔ / ىُُِٗ - َُٕٓاألشعرم، الصكفي، المدعك بالخميعة )
ا بعمكـ العقو  ، مممن ا كعمالن تربى في أحضاف أسرة اشتيرت بالعمـ كالتصكؼ. كاف الشيخ إماـ كقتو عممن
كالكالـ كالحديث كالتصكؼ. أدل تعممو كسعره المبكر إلى المشرؽ، حيث سافر ألداً فريضة الحل مع كالده 

كيننا متعدد المشارب، كأكسبو حنكة كخبرة بالناس، مما انعكس عمى في سف التاسعة عشرة، إلى تككينو تك
 -َُٕٗرؤيتو لمناس كأحكاليـ، كطبيعة المجتمعات فيما كتب في رحالتو الحجازية. الرحمة الناصرية )

 .ُٗـ(: مصدر سبؽ ذكره، ص َُُٕ
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ليػو  اجتمع بو مف عمماً مصر كسر بااجتمػاع بػو، األسػتاذ المقػرئ الشػيخ محمػد البقػرم، كا 
انتيت يكم ػذ ر اسػة عمـػ القػراًات بالػديار المصػرية، يقػكؿ الشػيخ الػدرعي عػف ىػذا المقػاً:" 

كثيرنا، كأظير سػركرنا، فيػش كبػش، كأمطػر مػزف محيػاه كطػش، فاسػتأذنتو فػي رح أتيت داره، فع
ًمػًؾ يىػٍكـً الػدِّيًف( قػاؿ: مػده، قمػت: يػا سػيدل إنمػا اقػرأ  قراًة العاتحة، فأذف بقراًتيا، فمما بمغت )مى
ػػا، فقمػػت: ا أحسػػف إا قػػراًة كرش". كقػػد  لػػكرش، ككرش ا يمػػده، فقػػاؿ: اقػػرأ لغيػػر كرش أيضن

الدرعي عمى إجازة مف الشيخ محمد البقرم بػأف يقػرأ كيقػرئ القػرآف العظػيـ فػي أم  حصؿ الشيخ
 .ُ() مكاف حؿ، كفي أم قطر حؿ

يعد مف أبرز العمماً المغاربة الذيف زاركا مصر في القرف الثامف عشر مف خػالؿ ركػب 
 كػاف ذلػؾ فػي ركػب ِ() ىػػػ(ُُٖٗالحاج العقيو أبى عبػد اهلل محمػد بػف أحمػد الحضػيكي )ت 

حل كطمب العمـ. أقاـ الحضيكي بمصر سنيف لألخذ عػف ـ، بغرض الَُْٕ /ىػػُُِٓعاـ 

                                         

 .ِْٗ(  الرحمة الناصرية: مصدر سبؽ ذكره، صُ)
محمد بف أحمد بف عبد اهلل الجزكلي الحضيكي السكسي: ىك  (  العالمة المحدث أبك عبد اهللِ)

الحضيكي الشيرة، الشاذلي الطريقة، كلد فى مدينة مدشر ترسكاط، فى قبيمة أمانكز بسكس جنكب 
المغرب، نشأ فى حجر كالده يمقنو مبادئ الديف، كحعظ القرآف الكريـ، درس فى المدرسة الماسية 

حل كزار، كلو فيرسة ذكر فييا شيكخو كأسانيدىـ كجيتيـ. بسكس، كتخرج منيا. ارتحؿ لمشرؽ ف
ا، متبعنا لمسنة، أخذ فى كؿ فف مف فنكف العمـ بنصيب، بمغ الدرجة العميا فى عمـ  ا كعالمن كاف كرعن
المغة، كما كاف عارفنا بالتاريخ. تكفى فى ليمة السبت مف شير رجب عاـ تسعة كثمانيف كم ة 

ـ. انظر، العباس بف إبراىيـ السماللى: اإلعالـ بمف حؿ ُٕٕٓىػػ المكافؽ سنة ُُٖٗألؼ، 
ـ، ََُِمراكش كأومات مف األعالـ، الجًز السادس، الطبعة الثانية، المكتبة الممكية، الرباط، 

. عبد اهلل مرابط التروي: فيارس عمماً المغرب منذ النشأة إلى نياية القرف ِٖىػػ، ص ُِِْ
قيمتيا العممية، جامعة عبد الممؾ السعدم، الطبعة  -رىاتطك  -الثاني عشر لميجرة، منيجيتيا

 .َْٗ، ص ُٗٗٗاألكلي، 
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فطاحميا. كتعتبر الرحمػة الحجازيػة مػف أجمػؿ مؤلعاتػو، اسػتيميا بتحديػد اليػدؼ مػف تأليعيػا، 
 .  ُ() مصرحنا بأف المراد منيا ذكر مف لقييـ مف العمماً فى الحضر كالسعر

مػف مناسػؾ الحػل، كجػاكر بػاألزىر بقصػد الدراسػة  عاد الحضيكي إلى مصر بعد العػراغ
كيقكؿ فى كصعو لألزىػر:" فيالػو مػف زىػرة الػديف كنضػرتو كقػدره، كمػا نسػينا حػظ كالتحصيؿ، 

يعػد مػف أبػرز عممػاً مصػر الػذيف أخػذ عػنيـ الحضػيكي، شػيخ مشػيخة  التعمـ فيو كالجػكار".
الػػػذم تتممػػػذ عميػػػو ىػػػػػ( ُُٓٓاألزىػػػر الشػػػيخ أحمػػػد بػػػف أحمػػػد العمػػػاكم الدمرداشػػػي )ت 

الحضػػيكي، كأخػػذ عنػػو الخزرجيػػة فػػى عمػـػ العػػركض، كأصػػكؿ العقػػو ابػػف السػػبكي، كالبػػردة 
 .ِ() لمبكصيرم، كأجازه بجميع مركياتو

ت كما درس الحضيكي عمى يد الشيخ أبى الحسف عمى بػف أحمػد الصػعيدم العػدكم ) 
العػػػركض، ىػػػػ(، ككػػاف مػػػف حػػذاؽ األزىػػػر، حضػػر الحضػػػيكي مجمسػػو فػػػى خزرجيػػة ُُٖٗ

كحكاشػػى العقػػو ثػـػ أجػػازه إجػػازة عامػػة، كمػػا حضػػر مجمػػس الشػػيخ عمػػر بػػف عمػػى الطحػػالكل 
ػػا مجمػػس شػػيخ المالكيػػة ُُُٖالمػػالكي المصػػرم )ت ىػػػػ( فػػى مسػػجد الحسػػيف، كحضػػر أيضن

ىػػػػ( كأخػػذ عنػػو: مختصػػر خميػػؿ، ُُّٔبػػاألزىر الشػػيخ أحمػػد بػػف مصػػطعى اإلسػػكندرل )ت 
جامع الصػغير لمسػيكطى، كألعيػة ابػف مالػؾ، كقػد أجػازه كمختصر الصحي  إلبف أبى حمزة، كال

 .ّ()بيده 
عمى يد أعػالـ   - درس أيضنا -كمثمما درس الحضيكي عمى يد أعالـ المالكية بمصر 

ىػػػ(. أمػا ُُُٕالشافعية، أمثاؿ، اإلماـ عبد اهلل بف محمد بف عػامر الشػبراكم الشػافعي )ت 
إذ ذاؾ بمصػر إا مجمػس كاحػد فػى الجػامع  عمماً الحنعية فػذكر الحضػيكي أنػو لـػ يكػف ليـػ

                                         

.ّٓ، صُٗٓٗ، يناير ُٔ(  محمد العاسي: الرحالة المغاربة كآثارىـ، مجمة دعكة الحؽ، العدد 1)  
 .ّٓ( الحضيكي: الرحمة، مصدر سبؽ ذكره، صِ)
 .ِّ( نعس المصدر، ص ّ)
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األزىػػر، ييعقػػد كقػػت الضػػحى، ككػػذلؾ كػػاف الحنابمػػة قميمػػكف، كليػـػ فػػى األزىػػر حمقػػة صػػغيرة، 
 .ُ() كجماعتيـ قميمة، زىاً خمسة عشر إلى عشريف فرد

يصػؼ الحضػيكي مجػالس العمػـػ بمصػر فػى ذاؾ الكقػت بقكلػػو:" أنػو ا تػزاؿ طا عػة مػػف 
مصر كما نص عمى ذلؾ إلى قرب الساعة، كقد شاىدنا ذلؾ عياننا سػنة أىؿ العمـ كالديف فى 

لمعمـػ يكم ػذ فػى المغػرب، فػال تػرل  ثالث كخمسيف كما ة ألؼ، كقد ضعؼ الطالػب كالمطمػكب
مف يعتنى بو، كأما جامع األزىر ىذا، فمشحكف اليػـك بالعممػاً، كأىػؿ الحػؽ كالػديف، كمػازالكا 

التحقيؽ، كيقصد ىػذا الجػامع لمعمـػ مػف الػيمف، كالحػرميف قا ميف بكظا ؼ التدريس، كالعمـ، ك 
الشريعيف، كالعراقيف، كالشاـ، كالمغرب، كليس فى الػدنيا بجميعيػا مثمػو". يػذكر الحضػيكي أف 
األزىر كاف يشػتمؿ عمػى نحػك ثالثػيف مجمسنػا فػى كقػت كاحػد، كمػف المشػايخ مػف لػو خمسػة 

 .ِ() دركس بيف الميؿ كالنيار
، إضػػافة إلػػى العممػػاً الػػذيف اسػػتقركا بمصػػر كػاف األزىػػر المقصػػد  الػػر يس لطػػالب العمػـػ

أمثػػاؿ، محمػػد بػػف عبػػد الػػرازؽ، الشػػيير بمرتضػػى  كقصػػدىـ الطػػالب المغاربػػة لألخػػذ عػػنيـ،
ـ(، كالزبيػدم أصػمو مػف كاسػط )العػراؽ(، رحػؿ ُُٕٗىػػ/ َُِٓ-ـُِّٕىػػ/ ُُْٓالزبيدم )

مو، كانيالت عميػو اليػدايا كالتحػؼ، ككاتبػو إلى الحجاز، ثـ استقر بو المقاـ بمصر، فاشتير فض

                                         

 .ُٖٖ، ِْ( نعس المصدر، ص ُ)
ع الحضيكى خالؿ رحمتو لممشرؽ العديد مف الكتب النعيسة، كرجع بعد تحصيؿ العمـك فى جم( ِ)

مصر إلى كادم إيسى، كبنى المدرسة العاللية، كاشتغؿ فييا بنشر العمـ كبثو، كأسس مكتبة 
عممية، صارت فى ذلؾ الكقت مف أشير مكتبات المنطقة، التى تحتكم عمى رصيد ميـ مف 

الحضيكي: الرحمة، ص  ف الحضيكي جمع وعير مف العمماً المغاربة.المخطكطات، كما أخذ ع
ُٖٖ. 
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ممكؾ اليند كالػيمف كالمغػرب األقصػى، ككػاف أىػؿ المغػرب يتزاحمػكف عمػى بابػو لتحريػر أنسػابيـ 
 .ُ()كتصحيحيا 

ـ عػػف الشػػيخ الزبيػػدم ككيػػؼ َُٕٗ /ىػػػػ َُِٓيػػركل لنػػا الجبرتػػي فػػى حػػكادث عػػاـ 
فيقكؿ:" صار لػو عنػد أىػؿ المغػرب  ؟ ، ككيؼ تيافت عميو الحجاج المغاربة؟اشتيرت كراماتو

ػا كلـػ يػزره  شيرة عظيمة، كمنزلة كبيرة، كاعتقاد زا د، حتى أف أحػدىـ إذا كرد إلػى مصػر حاجن
، فتراىـ فى أياـ طمكع الحل كنزكلو مػزدحميف عمػى بابػو  كلـ يصمو بشئ ا يككف حجو كامالن

ا مػا، فضػة أك تمػرنا أك مف الصباح إلى الغركب، ككؿ مف دخؿ عميو قدـ بيف يدل نجكاه شػي ن 
شمعنا، عمى قدر فقره كوناه، كبعضيـ يأتيو بمراسػالت مػف عممػاً بػالده كأعيانيػا، يتممسػكف 

 .ِ()منو األجكبة"
كػػاف مػػف آثػػار التبػػادؿ العممػػى بػػيف عممػػاً البمػػديف زيػػارة الكثيػػر مػػف عممػػاً المغػػرب 

قػػامتيـ بيػػا لعتػػرة بعػػد انتيػػاً مناسػػؾ الحػػل. مػػف ع ممػػاً المغػػرب الػػذيف البػػارزيف لمصػػر، كا 
كصمكا مصر فى ركب حل سنة احدل كثمػانيف كما ػة كألػؼ، بحسػب مػا جػاً عنػد الجبرتػي، 

                                         

( ىك محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسينى، أبك العيض، الممقب بمرتضى الزبيدل، )ت ُ)
ا كشيرة، المصرم كفاة، َُِٓ ا، الزبيدم تعممن ، اليندم مكلدن الحنعٌي ىػػ(، الكاسطى العراقى أصالن

ا، األشعرم عقيدةمذىبنا، القادرم إرادة . كاف الزبيدم عالمة بالمغة كالحديث ، النقشبندم سمككن
كالرجاؿ كاألنساب، مف كبار المصنعيف، خمؼ عددنا كبير مف المؤلعات، مف أشيرىا تاج العركس 
صؼ الزبيدل بأنو  في شرح القامكس، ككشؼ المثاـ عف آداب اإليماف كاإلسالـ، كويرىا الكثير. كي

ا كا أكسع ركاية. لمزيد مف المعمكمات لـ يأت بعد الحاف ظ ابف حجر كتالميذه أعظـ منو اطالعن
انظر، عبد الحي بف عبد الكبير الكتاني: فيرس العيارس كاألثبات، كمعجـ المعاجـ كالمشيخات 

، ُِٖٗكالمسمسالت، اعتناً: إحساف عباس، الجًز األكؿ، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، 
 .ِٖٓ، ِٕٓص

 .ُِّ: مصدر سبؽ ذكره، الجًز الثانى، ص ( الجبرتيِ)
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. بعػد عػكدة الشػيخ ُ() (ُُّٗالشيخ أحمد بف عمى بف عبد الكىاب بػف الحػاج العاسػي )ت 
، ّ()، كحسػف الجبرتػيِ() العاسي مف مكة المكرمة اجتمع فى مصر بأفاضؿ العمماً كالجكىرم

. كقػد ألقػى الشػيخ درسنػا حػافالن فػى ركاؽ المغاربػة بػاألزىر، فقػرأ المؤطػا ْ() العيدركس كالسيد
                                         

( اشتير الشيخ أحمد العاسي بالكرع كالزىد كالحكمة، تقمد القضاً، كقبمو كرىنا، ككانت فتاكيو ُ)
مسددة، كأحكامو مؤيدة، كلما تكفى سمطاف المغرب ككقع ااختالؼ كااضطراب بيف أكاده، اجتمع 

ماف، كبايعو عمى األمر بشرط السير عمى الخالفة الخاصة كالعامة عمى رأيو فاختار المكلى سمي
الشرعية كالسنف المحمدية، كلـ يزؿ الشيخ عمى سيرتو الحميدة حتى تكفى فى سنة ثالث كتسعيف 

 .ِٖٓكما ة كألؼ. نعس المصدر، ص 
اإلماـ أحمد بف الحسف بف عبد الكريـ بف محمد بف كريـ الديف الخالدم الشافعي األزىرم ( ِ)

ىك فقيو شافعي، مف األ مة المحدثيف فى مصر فى القرف الثامف عشر الميالدل كاف الجكىرم، ك 
جد كالدتو الشيخ عمر العمرم التكنسي المغربي شيخ ركاؽ المغاربة في منتصؼ القرف السابع 

. الزركمي: األعالـ: الجًز ُْٔعجا ب ا ثار، الجًز الثالث، ص  عشر الميالدم. الجبرتي:
 .ُٔالسادس، ص 

 /ـُٖٗٔ -قَُُُحسف بف إبراىيـ بف حسف بف عمي بف محمد بف عبد الرحمف الجبرتي ) (ّ)
ـ( كاف مف أعالـ عمماً األزىر في عصره، كيقكـ بالتدريس فيو، كانت مكتبتو ُْٕٕ –ق ُُٖٖ
كالمخطكطات النادرة، كما كانت دكره آىمة في كؿ كقت بالعمماً كالمجاكريف.  بالكتب القيمة عامرة

 الجًز الثانى. الجبرتي:
بف شيخ بف مصطعى بف زيف العابديف بف عبد اهلل الشافعي الحسيني اليمني ( عبد الرحمف بف مصطعى ْ)

قاـ بالعديد مف الرحالت إلى أقطار ق(. ُُّٓق(: كلد باليمف )ُُِٗ)ت  الشيير بالعيدركس
العارؼ الكامؿ العالـ  ق(، كاف يكصؼ بااستاذُُٖٓارتحؿ إلى مصر كتكطنيا كاستقبمو أىميا ) كثيرة،

العامؿ أحد األكلياً الراسخيف كاألصعياً العارفيف العالمة الحبر المحقؽ النحرير صاحب الكرامات، لو 
، تنكعت مكاضيعيا بيف الحديث كالتصكؼ كالتراجـ  تصانيؼ كثيرة تزيد عمى الستيف، بيف منثكر كمنظـك

لقدسية، الجكاىر السبحية عمى المنظكمة الخزرجية. بعض األحاديث افي كالرحالت، منيا، النعحة األنسية 
ق(: سمؾ الدرر في أعياف القرف َُِٔانظر، أبك العضؿ، محمد خميؿ بف عمي بف محمد مراد الحسيني)

الجبرتى: الجًز . ِّٖ، ص ـُٖٖٗ/قَُْٖالثاني عشر، الجًز الثاني، دار البشا ر اإلسالمية، 
 .ُٕالثالث،ص 
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بتمامو، كحضر ىذا الدرس والب المكجكديف مف العمماً، كبعد عكدتو لممغػرب كمعػو سػمطاف 
 .ُ() المغرب محمد بف عبد اهلل خطة القضاً فى سنة ثالث كما تيف كألؼ

بصػػحبو كلديػػو محمػػد كىػػك األكبػػر، كأبػػكبكر، كأنػػو يػذكر الجبرتػػي أف الشػػيخ أحمػػد كػػاف 
تردد عمى أبيو الشيخ حسف الجبرتي كثيرنا، كتمقى عنػو بعػض الرياضػيات، كتػرؾ عنػده كلديػو 

يطػػالعكا دركسػػيـ سػػكينا  -كمػػنيـ مؤرخنػػا -مػػدة إقامتػػو بمصػػر، فكػػاف أكاد الشػػيخ الجبرتػػي 
ا يسػيركف والػب الميػؿ يشػاىدكف عمى أيدم الشيكخ. كيذكر الجبرتي لطيعة، فيقكؿ إنيـ كانك 

ممرات الككاكػب بسػط  المنػزؿ، كيراجعػكا الشػيخ )حسػف الجبرتػي( فيمػا يشػكؿ عمػييـ فيمػو. 
ىذا المطيعة التي ذكرىا الجبرتي تدؿ عمى ما ىك أبعػد مػف الصػالت العمميػة، كىػي تشػير إلػى 

 .ِ() مغربالرابطة األسرية كالصداقة العميقة كالثقة التى كانت تجمع عمماً مصر كال
كاف مف آثار التبادؿ العممى بيف عمماً البمديف كػذلؾ، زيػارة الشػيخ التػاكدم بػف سػكدة 

لمصر، كاف الشيخ التاكدم مف عمماً المغرب البارزيف، أسند إليو كرسػى  ّ() ق(َُِٗ)ت 

                                         

 .ِٖٓى، ص ( الجبرتى: الجًز الثانُ)
 ( نعس المصدر كالصعحة.ِ)
( التاكدم بف سكدة: ىك أبك عبد اهلل محمد التاكدل بف الطالب بف سكدة المرم العاسي، كلد بعاس عاـ ّ)

كاف مقدمان  كنشأ بيا منكبنا عمى طمب العمـ كالتحصيؿ. كىك فقيو المالكية، كشيخ الجماعة بعاس.ـ ََُٕ/قُُُ
ققا ليا، متضمعا فييا، ا سي ما التعسير، كالحديث، كالعقو، كاألصكؿ، كالتصكؼ، في كثير مف عمكـ الشريعة، مح

اف مجتيدنا في العبادة، حسف الخمؽ، محبا  ؿ البيت، شديد ، ككالكالـ، كالمنطؽ، كتخرج عمى يديو عمماً كثر
لـ يضع الشيخ التاكدم ىػػ. َُِٗتكفى  .ااعتناً بأمكر الناس، ككصعو صاحب الشجرة بػخاتمة المحققيف األعالـ

، لمتاكدم مف أفضؿ ما كتب ”مناسؾ الحل“عد كتاب عف فريضة الحل كمناسكيا. يعد كتاب كتابنا عف الرحمة إنما أ
حكؿ مناسؾ الحل. كىذا الكتاب تكجد منو نسخ كثيرة في الخزا ف المغربية منيا، نسخة بالخزانة الحسنية تحت رقـ: 

جععر بف إدريس الكتاني: سمكة األنعاس كمحادثة األكياس بمف أقبر مف  لمزيد مف المعمكمات انظر، .ُْْٔ
بف عمي الكتاني، االعمماً كالصمحاً بعاس، تحقيؽ: عبد اهلل الكتاني، حمزة بف محمد الطيب الكتاني، محمد حمزة 

المالكية، . محمد مخمكؼ: شجرة النكر الزكية في طبقات ُُّـ، ص ََِْ /قُِْٓدار الثقافة، الطبعة األكلى، 
 .ّْٓ، ص ََِّعمؽ عميو: عبد المجيد خيالي، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية، بيركت، 
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ىػػ، ُُُٗىػػ. رحؿ الشيخ إلى المشرؽ سنة ُُْٕالحديث كالعقو فى جامع القركييف سنة 
اج، كلقػػى عػػددنا كبيػػرنا مػػف شػػيكخ مصػػر كالحجػػاز، فأخػػذ عػػنيـ كأسػػند إلػػييـ فػػي ركػػب الحػػ

كاستجازىـ، كلـ يكتؼ بااستعادة بؿ جمس لإلفادة، فكانت لو حمقة باألزىر الشػريؼ، كانتشػر 
 . ُ() تالمذتو فى كؿ مف مصر كالمغرب

مػى كمما قالو الشيخ التاكدم عػف زيارتػو لمصػر كتكاصػمو مػع عمما يػا:" مػا مػف اهلل ع
المرحمػػة ألرض الحجػػاز، كظعػػر بزيػػارة الحػرميف، كنػػزؿ أرض مصػػر، لقػػي مػػف عمما يػػا العبػد 

كفقيا يا مػف يشػار إليػو بالنبػؿ فػي العصػر، فطعحػت نعػكس طا عػة ليػا بػالعمـ اعتنػاً، كفػي 
األخذ عف مشايخ الغرب روباً، أف أقرأ ليـػ مػف كتػب الحػديث مػا تيسػر، فػاجمع األمػر عمػى 

مع األزىر، كلما افتتحناه كجرل في الدرس ذكر مف أخذناه عنو أك ركينػاه، قراًة المكطأ بالجا
 .ِ()كقع ذلؾ مف السامعيف مكقعنا"

كػػاف مػػف شػػيكخ األزىػػر الػػذيف أجػػازكه شػػيخ المالكيػػة الشػػيخ عمػػى بػػف أحمػػد بػػف مكػػـر 
، كشػػػيخ الشػػػافعية اإلمػػػاـ األكبػػػر الشػػػيخ أبػػػك العبػػػاس أحمػػػد ّ() ق(ُُٖٗالصػػػعيدل )ت 

                                         

 .ِْٗ(  عبد اهلل المرابط التروى: مرجع سبؽ ذكره، ص ُ)
 .ُٖٖ( عبد الحي المالكي: فيرس العيارس، الجًز األكؿ، ص ِ)
ـ( ُٕٕٓ -ََُٕ/قُُٖٗ -ُُُِمي بف أحمد بف مكـر الصعيدم العدكم ) ( أبك الحسف عّ)

فقيو محقؽ مجتيد، اشتغؿ تكلى الشيخ التدريس باألزىر، كما تكلى مشيخة ركاؽ الصعايدة. كىك 
أنو شيخ مشايخ اإلسالـ، عالـ العمماً األعالـ، إماـ المحققيف، ب. يصعو الجبرتي بالحديث كعمكمو

مى كعاية الطالب أومب مصنعات الشيخ حكاش عمى متكف، مثؿ: حاشية عكعمدة المدققيف. 
الرباني لرسالة ابف أبي زيد القيركاني، حاشية عمى شرح العزية لمزرقاني، كلو رسالة فيما تععمو 

الزركمي: األعالـ، الجًز الرابع،  .فرقة المطاكعة مف المتصكفة مف البدع كالطبؿ كالرقص
 .َِٔص
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ػا بشػيخ ُ() ق(َُُٗالدمنيكرم )ت . كقػد زاره فػى بيتػو فػأممى عميػو كأجػازه، كمػا التقػى أيضن
كقػاؿ عنػو عػالـ مصػر كفقيػو المالكيػة الشػيخ ق(. ُُٖٖالحنعية الشيخ حسف الجبرتى )ت 

 .ّ() إنو ىالؿ المغرب كبركتو، كحامؿ فتكاه كقدكتو ِ() ق(ُِِّاألمير )ت 
ركػػب الحػاج العديػػد مػػف رجػػاؿ الدكلػػة كباإلضػافة إلػػى العممػػاً فقػػد زار مصػر مػػف خػػالؿ 

المغاربة، الذيف كاف ليـ كلع بالعمـ، كشغعنا بمقاً العمماً، منيـ، الكزير كالمػؤرخ أبػك القاسـػ 

                                         

 ُٕٕٔ / ىػَُُٗ-ُُِٖف )في العترة بي شيخ األزىر أحمد عبد المنعـ بف صياـ الدمنيكرل،( ُ)
عالكة عمى عمـك الديف.  درس العقو عمى المذاىب األربعة،  الطب ـ( ككاف عالما فئُٕٕ -

كالعمـك الحكمية  حتى أطمؽ عميو المذاىبي. قاـ بتدريس كتب التعسير كالحديث كالمكاريث العقو
لعمسعة كالمنطؽ كالطب. كالبالوة، كاليندسة كالعمؾ كا كالنحك كعمـ األصكؿ كالقراًات كالتصكؼ

ا بما عنده مف الدنيا، كقصدتو الممكؾ  ىابتو األمراً؛ لككنو كاف قٌكاا لمحؽ، أم ارنا بالمعركؼ، سمحن
مف األطراؼ كىادتو بيدايا فاخرة، كسا ر كاة مصر كانكا يحترمكنو، ككاف شيير الصيت عظيـ 

 ْ - ىػُُِٗ رجب َُحد المكافؽ )الييبة. كتكفي بعد أف تجاكز التسعيف مف عمره، في يـك األ
 .َُٕ -ُٗٔص ص ـ(. الجبرتى: عجا ب ا ثار، الجًز الثالث، ُٖٕٕ أوسطس

، محمد بف محمد بف أحمد بف عبد القادر المالكي األزىرم، المعركؼ باألمير( ىك الشيخ العالمة ِ)
أخذ عنو ما ا تتممذ عمى الشيخ األمير ك أخبر الشيخ األمير بنعسو بأف أصكليـ مف المغرب، 

 يحصى كثرة مف طمبة العمـ، قاـ بتدريس فقو المذاىب األربعة، كالقراًات، كاليندسة، كالعمؾ.
تصدر إللقاً الدركس في حياة شيكخو، كنما أمره كاشتير فضمو، كشاع ذكره في ا فاؽ؛ 

ا بالد المغرب، ككانت تأتيو الصالت مف سمطاف المغرب في كؿ عاـ، ككفد عميو ط الب كخصكصن
العمـ لألخذ عنو كالتمقي منو، كتكجو في بعض القضايا إلى دار الخالفة العثمانية، كألقى ىناؾ 
 دركسنا حضره فييا عمماؤىـ كشيدكا بعضمو كاستجازكه كأجازىـ بما ىك مجاز بو مف أشياخو. 

 .ِْْ، ُْْالجبرتى، الجًز الرابع، ص ص 
 .ِٕٓكؿ، صفيرس العيارس، الجًز األ ( عبد الحي المالكي: ّ)
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. ُ() ق( الكاتػػب الخػػاص لمسػػمطاف )محمػػد بػػف عبػػد اهلل(، ككزيػػره كسػػعيرهُِْٗالزيػػاني )ت 
: " كاف إلى جانبى بيػت الشػيخ يحدثنا الزياني عف مقامو بمصر كمف اقاه مف العمماً، قا الن 

، ثػـػ اجتمعػػت بالشػػيخ  عبػػد الػػرحمف الجبرتػػي، كقػػد عزمنػػى لبيتػػو يكمنػػا ككػػاف يػػأتينى كػػؿ يػػـك
سميماف العيكمى، كبير عمماً األزىر فى كقتػو، كعزمنػى لبيتػو كآتػى بيتػى مػرارنا، ثـػ اجتمعػت 

ككنػت أدخػؿ مػع بالشيخ كامػؿ أفنػدل، كالشػيخ إسػماعيؿ العباسػي، شػيخ األطبػاً فػى كقتػو، 
بمػا فييػا مػف وريػب  ِ()الشيخ عبد الرحمف إلػى خزانػة الكتػب بمسػجد محمػد بػال أبػك الػذىب

الكتب، كخصكصنا كتب التاريخ، فكاف يعيرنى ما أطمػب منػو، فطالعػت تػاريخ النػككم، كتػاريخ 
 .ّ()الخمعاً لمسيكطي، كالخطط لممقريزم، كبحر األنساب لمشيخ المرتضى" 

                                         

ـ( كزير ُّّٖ -ُّْٕ /ىػػُِْٗ -ُُْٕ( أبك القاسـ بف أحمد بف عمي بف إبراىيـ الزياني )ُ)
ا بقصر المكلى إسماعيؿ، لقب  كمؤرخ الدكلة العمكية، كلد فى مدينة فاس، ككاف جده عمينا إمامن

ناطؽ عديدة مثؿ قاـ بأسعار كثيرة كزار م أبي القاسـ بذل الكزارتيف، ككذا مؤرخ الدكلة العمكية.
تركيا كمصر كسكريا كسكاحؿ أكركبا الجنكبية، كاستطاع أف يكتب خمسة عشر مصنعنا كبير 

أدب الرحالت )الترجمانة الكبرل(. كقد أتـ كتابو  الحجـ. كترجع شيرتو الجغرافية إلى كتابو في
صدر سبؽ ىػػ. أبك القاسـ الزيانى: مُِّّ)الترجمانة( فى سف السادسة كالثمانيف، أل سنة 

 . ِٕذكره، ص 
( المقصكد ىنا محمد بؾ أبى الدىب: أحد مماليؾ عمى بؾ الكبير، كساعده األيمف. حيف تكلى ِ)

منصب الخازندار مف شدة فرحو قاـ بتكزيع اليبات كالعطايا الذىبية عمى العقراً كالعامة، كمف 
ا لمبمد )سنجؽ بؾ( ىنا لقب بمحمد بؾ أبى الذىب، تكلي زماـ األمكر في مصر كنصب نعسو ش يخن
، كنقؿ جثمانو ُٕٕٓبعد خركجو عمى أستاذه عمى بؾ كنجاحو فى أسره. تكفى بعكا سنة 

لمقاىرة، كدفف فى مسجده المكاجو لألزىر، كىك المسجد الذم كاف الزيانى يتردد عمى خزانة الكتب 
الجًز الثانى، بو، كىي كتب جمعيا محمد بؾ كأكدعيا ىذه الخزانة. الجبرتى: عجا ب ا ثار، 

 .  ُُِص
 .ُْٗ( أبك القاسـ الزياني: مصدر سبؽ ذكره، ص ّ)
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اىرة سػػبعة أشػػير قابػػؿ خالليػػا العممػػاً كالشػػيكخ، كمػػا حػػرص عمػػى أقػػاـ الزيػػاني بالقػػ
ػا  مقابمة الشيخ إسماعيؿ العباسي، ككصعو بأنو مؤرخ مصػر، كشػيخ األطبػاً بيػا، كىػك أيضن
آخػػر نسػػؿ بنػػى العبػػاس مػػف الخمعػػاً بمصػػر، ككػػاف لػػو معػػو حػػكارات طكيمػػة، كتكالػػت زيػػارات 

بػػر دكؿ المغػػرب الحديثػػة التػػى لػـػ تبمغػػو، الزيػاني لمشػػيخ العباسػػي، ككػػاف األخيػػر لػػو كلػكع بخ
كدكلػػػة األشػػػراؼ الزيػػػدانييف كالعمػػػكييف، كحينمػػػا ىػػـػ الزيػػػاني بالسػػػعر أىػػػداه كتػػػاب الخطػػػط 

 .ُ()لممقريزم
فأقػػاـ بيػػا شػػيريف، كذكػػر أنػػو لػـػ يػػر مدينػػة أحسػػف منيػػا  باإلسػػكندريةثػـػ نػػزؿ الزيػػاني 

ني، كا أممػ  أزقػة، ككػأف محاسػف عمارة، كا أبدع منيا صنعنا، كا أكسع مسالؾ، كأعمػى مبػا
 :  ِ()الدنيا فييا معركشة، كصكرة الجنة فييا منقكشة، كقاؿ فييا شعرنا بديعنا 

 ىى القصكر البيض ا ما حدثكا ... عف آراـ كويرىػػػػػػػػا مف البنػػػػػػػػا
 تختطؼ األبصار مف اا يػػػػػػػػػػػػػػػا ... كالميؿ قد ألقى القناع األدكنا

صالت العممية بيف مصر كالمغرب ممتدة سكاً فى مكسـ الحل أـ خارجػو. كػاف ظمت ال
ىناؾ عالقة خاصة تربط بيف جامع القركييف فى فاس كاألزىر فػى مصػر، كيالحػظ أف معظـػ 
العممػػػاً كطػػػالب العمػػـػ الػػػذيف رحمػػػكا لممشػػػرؽ كػػػانكا مػػػف مدينػػػة فػػػاس أك ممػػػف درسػػػكا فػػػى 

 .ّ()القركييف
فيمػا صػنعو  -عػالكة عمػى الػرحالت  -ط كالصػالت العمميػة قد تبمكر نتاج ىػذه الػركابك 

، فمـػ يقػؿ ىػذا  العمماً مف فيارس سجمكا فييا إجازاتيـ كما حصمكه مف عمـك خػالؿ رحالتيـػ

                                         

 .ُٓٗ( نعس المصدر، ص ُ)
( كاف لمحجيل زاكية باألسكندرية معركفة باسـ زاكية "أبى محمد صال "، ينزليا المغاربة عند ِ)

 .ُٔٗزيارتيـ لألسكندرية، كليـ فييا أكقاؼ. أبك القاسـ الزياني: مصدر سبؽ ذكره، ص 
 .ِٔ( عبد الرحمف بف زيداف: الدرر العاخرة، ص ّ)
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النكع مف المعمكمات فا دة عػف مضػاميف الػرحالت. كمػف المالحػظ أف الصػالت العمميػة كانػت 
اتر كااسػتمرارية، فزيػارة العممػاً المشػرقييف قكية، إا أف الزيارات لـػ تكػف متبادلػة بػنعس التػك 

لممغػرب كانػػت نػػادرة. بػػالطبع يعػػكد العضػػؿ فػػي دكاـ اتصػػاؿ المغاربػػة بالمشػػرؽ لركػػب الحػػاج، 
كمع ذلؾ فتف فكر عممػاً المشػرؽ النػابع مػف إجػازاتيـ كدركسػيـ كمؤلعػاتيـ كػاف يرحػؿ إلػى 

ي رحػػاب مصػػر، بأزىرىػػا، المغػػرب مػػع العا ػػديف إليػػو بعػػد مكػػكثيـ فتػػرة طالػػت أـ قصػػرت فػػ
 كمساجدىا، كبيكت عمما يا التي فيتحت لطالب كعمماً المغرب.  

ب
ً
 صورح اجملتمع ادلصرً مه خالل كتت الرحالد احلجبزٍخ. -خبمس

لـ يتحرؾ الحجاج المغاربػة فػى فتػرات تكاجػدىـ فػى مصػر قاصػديف الحجػاز أك عا ػديف 
فى كػؿ مكػاف، سػكاً فػى المسػاجد أك  منو فى فراغ، بؿ تحرككا فى كسط اجتماعي أحاط بيـ

األسكاؽ أك المقامات التى حرصكا عمى زيارتيا، فى كؿ ىذه األماكف تحرؾ المغاربػة كتصػرفكا 
بحرية أصحاب البمد، ككاف احتعاً المصرييف بيـ افتنا، حيث كاف يـك قدـك ركػب الحػاج مػف 

 . ُ() األياـ التي يحتعؿ ليا واية ااحتعاؿ بمصر
أىؿ مصر بالركب المغربي يبدأ منذ كصكلو لحدكد مصر. كقػد جػرت العػادة كاف احتعاً 

، اإلسػكندريةحينما يصؿ الركب المغربي إلػى مصػر فتنػو يتقػدـ رأسنػا إلػى القػاىرة دكف دخػكؿ 
، كويرىػػا ممػػا حكليػػا مػػف قػػرل الريػػؼ المصػػرم، كيخػػرج أىػػؿ مصػػر ِ() فيمػػر عمػػى كرداسػػة

                                         

( كاف يـك قدـك ركب الحاج لمصر، كيكـ خركج المحمؿ، كيـك كسر النيؿ عند كفا و، مف األياـ التي يحتعؿ ليا واية ُ)
 .ُِٖااحتعاؿ، كتنتشر فييا مظاىر العرحة كالبيجة في كؿ مكاف بمصر. الرحمة الناصرية: مصدر سبؽ ذكره، ص 

قع أسعؿ الجبؿ الغربي، كتبعد عف الجيزة نحك الساعتيف. كانت أبنيتيا باألجر ( كرداسة: قرية مف قسـ الجيزة، تِ)
كالمبف، كليـ أبنية مشيدة بالحجر كاألجر، بيا مسجد بمنارة، كنخيؿ كثير كأشجار سنط كأثؿ، كبيا مقاماف ألكلياً 

ألحرمة الصكؼ كوير ذلؾ، كمصابغ كطكاحيف، كليا سكؽ يقاـ اهلل الصالحيف. كبيا أنكاؿ لنسيل المقاطع القطف كا
يكـ ااثنيف، مف كؿ أسبكع، تباع فيو المكاشى كخالفو، كىي مركز تالقي طرؽ الرقيؽ كالحجاج كطريؽ الغرب 
كطريؽ سيكة كالطريؽ إلى كادم النطركف. عمى باشا مبارؾ: الخطط التكفيقية الجديدة لمصر القاىرة كمدنيا كبالدىا 

 .ُْق، صَُّٓلقديمة كالشييرة، الجًز الخامس عشر، الطبعة األكلى، المطبعة األميرية، القاىرة، ا
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، ككؿ مف لو قريب أك صديؽ يقدـ لػو مرككبنػا لمػدخكؿ لمالقاة الركب، كالتبرؾ بمالقاة الحجيل
 .ُ()عميو لممدينة، ألف دكابيـ ا تبمغ إا ضعيعة مف كثرة التعب كالسير كقمة العمكفة كالماً 

يقكؿ ابف ناصر الدرعي عػف اسػتقباؿ أىػؿ مصػر لمركػب المغربػي:" كلمػا أسػعر النيػار  
ف أصػػحابيـ مػػػف الحجػػػاج كمعػػػارفيـ إذا بجماعػػة مػػػف العالحػػػيف تعػػدك بيػػـػ خػػػيميـ؛ يتطمبػػػك

ليكدعكىـ ما أرادكا إبقاًه بمصر مف الجماؿ كالبغاؿ، تمؾ عادتيـ. كمػف لـػ يعيػد لػو صػاحب 
بحث عنو. كفى ذلؾ نعمة أم نعمة عمى الحجاج، يترككف بيا ميـ حتى يؤكبكا مف الحجػاز، 

ا أصػحابنا مػف أىػؿ كيتعاممكف معيـ في ذلؾ كؿ بمػا قػدر لػو، فتػارة ليـػ كتػارة عمػييـ. كتمقانػ
كرداسة كفرحكا بنا واية العرح". كاف الحجػاج المغاربػة يتركػكف دكابيـػ بمصػر، عنػد معػارفيـ 
مف المصرييف، أك مف سبؽ ليـ التعامؿ معيـ بيذا الشأف مف العالحيف، ثـ يعكدكف ألخػذىا 

شؾ كاف بعد عكدتيـ مف الحجاز، كفى ذلؾ تخعيؼ عمييـ، اعتبره الدرعي نعمة مف اهلل، كا 
ىػػذا نتيجػػة دا ػػرة العالقػػات كااتصػػاات التػػي نشػػأت خػػالؿ كػػؿ مكسػـػ حػػل بػػيف المصػػرييف 

 . ِ() كالمغاربة
آخػر مػف طبيعػة التعاعػؿ بػيف المغاربػة كالمصػرييف،  ايصكر لنا الكزير اإلسػحاقي جانبػ

يػا كصكر متعددة لعادات كتقاليد المجتمع المصرل، التي استطاع في العترة الكجيزة التػي أقام
بمصػػر أف يمحظيػػا، حيػػث كػػاف دخػػكؿ الركػػب الػػذم يضػـػ األميػػرة )خناثػػة(، إلػػى القػػاىرة يػػـك 

ـ، كدامػت إقامػة الركػب ُُّٗأبريػؿ  ِٔ /ىػػػُُّْالخميس التاسع عشر مف شكاؿ سػنة 
فػي طريػؽ  –بمصر أسبكعنا كاحدنا، كلكف بعػد اانتيػاً مػف قضػاً مناسػؾ الحػل نػزؿ الركػب 

كقضػػي بيػا مػا ينيػػؼ عػف شػير، روبػػة فػي زيػارة المشػػاىد عمػى مصػػر مػرة أخػرل،  -عكدتػو

                                         

 .ُّٗ( الزياني: الترجمانة الكبرل، ص ُ)
 .ِٔٓ( الرحمة الناصرية: مصدر سبؽ ذكره، صِ)
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العظيمة بيا، كقد سجؿ اإلسحاقي مشاىداتو في مصر خالؿ ىذه المػدة، خاصػة فيمػا يتعمػؽ 
 .ُ() بعادات كتقاليد المصرييف في المناسبات المختمعة

مف المناسػبات التػي أثػارت انتبػاه الػكزير اإلسػحاقي فػي مصػر فػأفرد ليػا كصػعنا دقيقنػا، 
حتعاؿ بميمة المكلػد النبػكم، ككتػب مالحظاتػو حػكؿ مػدل ااخػتالؼ بػيف طريقػة المصػرييف اا

في ااحتعػاؿ كطريقػة المغاربػة، إذ قػاؿ عػف ااحتعػاؿ بالمكلػد فػي المغػرب:" إنػو يقػع فػي ىػذا 
المشيد الحسيني المبارؾ مف إيقاد المصابي  كالشمكع كالثريات شيً ا يحػده كصػؼ، كتيقػرأ 

أحزاب كأذكار كدعكات بأصػكات شػجية، كا ينػاـ أحػد تمػؾ الميمػة، كا يغمػؽ بيػا  في تمؾ الميمة
كف  ىػػذه  –يقصػػد المصػػرييف  –بػػاب درب، كا يتحػػرؾ فييػػا عسػػس، ويػػر أنيػـػ ىنػػا ا يقػػًر

األمداح التي تقرأ عندنا في المغرب ليمة المػيالد المبػارؾ مثػؿ اليمزيػة كالبػردة، إنمػا تعظػيميـ 
مصابي  في كػؿ شػارع كفػى كػؿ سػكؽ، يسػتعدكف لػذلؾ قبػؿ ليمػة المػيالد ليذه الميمة بتيقاد ال

 .ِ()بيكميف كثالثة، مع إظيار العرح كالسركر كالمعب كالطرب" 
رصد اإلسحاقي أيضنا مف خالؿ رحمتو بعض مظاىر ااحتعاات الصكفية بمصػر، كمػا  

انػػب، فمػـػ يميزىػػا مػػف طقػػكس ركحانيػػة، شػػأنو شػػأف جػػؿ المغاربػػة فػػي الحػػرص عمػػى ىػػذا الج
يتخمؼ عف مكعد حضكر مجالس الذكر كالحضرة، حيث حضر بمعية األمير )محمد بػف عبػد 
اهلل( مجمسنػػا لمػػذكر بالمشػػيد الحسػػيني، بعػػد صػػالة عصػػر يػػـك الجمعػػة الخػػامس مػػف ربيػػع 
األكؿ، كقػػدـ لنػػا كصػػعنا ألجػػكاً المجمػػس كمػػا تػـػ فيػػو؛ حيػػث افتػػت  بػػتالكة القػػرآف، ثػـػ شػػرع 

ليبدؤكا في الذكر بػػػ "ا إلو إا اهلل" مػدة سػاعة، كذكػر اسـػ اهلل مجػردنا "  بالصالة عمى النبي،

                                         

( محمد البغياؿ: صكرة المجتمع المصرل خالؿ القرف الثامف عشر الميالدم في رحمة الكزير ُ)
 .ِٕ، ص َُِٔسحاقي، دكرية كاف التاريخية، العدد الرابع كالثالثكف، ديسمبر اإل

 .ِّٓ( اإلسحاقى: الرحمة، ص ِ)
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اهلل، اهلل.." مدة ساعة أخرل، كتبػع ذلػؾ إنشػاد أبيػات مػف قصػيدة البػردة، لإلمػاـ البكصػيرل، 
 .ُ()فتالكة القرآف ثـ العكدة لمذكر، كختـ المجمس بقراًة العاتحة 

اإلسحاقي األكفر عمى اإلطالؽ بػيف البمػداف  كاف نصيب المجتمع المصرم مف انتقادات
التػػي زارىػػا خػػالؿ رحمػػة الركػػب، فقػػد ركػػز عمػػى رصػػد صػػكر كمشػػاىد مختمعػػة عػػف األمػػراض 
ااجتماعية معبرنا عػف اسػتنكاره كشػجبو ليػا، بطريقػة مباشػرة حيننػا كويػر مباشػرة أحياننػا، مػع 

ؿ مػػا خػػص بػػو اإلسػػحاقي النقػػد الػػالذع المحمػػؿ بالسػػخرية المبطنػػة. نػػذكر عمػػى سػػبيؿ المثػػا
فالحػػي مصػػر مػػف انتقػػادات، حيػػث احػػظ سػػذاجتيـ كضػػعؼ تػػدينيـ بمػػا يقضػػي بػػو العجػػب 

: أنػت فػالح أـ  ابحسب نص كالمو، كتأكيػدنا لمقكلتػو، ذكػر أف أحػدىـ سػأؿ فالحػ أمامػو قػا الن
مسػمـ؟ فقػػاؿ: فػػالح، كذىػب لحالػػو. مػػف خػػالؿ ىػذه الكاقعػػة أنػػزؿ األسػحاقي حكمنػػا عمػػى ف ػػة 

:" كا شؾ أف فالحة مصر بعػد أمػف الػديف ا عريضة  مف المجتمع المصرل كألزميـ بو، قا الن
  .ِ()شعكر ليـ بو" 

يتضػ  مػف ىػذه الكاقعػػة القيػاس العاسػد الػػذم اعتمػد عميػو اإلسػػحاقي فػي حكمػو عمػػى 
المجتمع المصرم في كثير مف األمكر، بالنسبة لكاقعة العالح فمػف الكاضػ  مػف بنيػة السػؤاؿ 

ػػا، كأكبػػر مػػف قػػدرة أنػو كػػاف  ىنػػاؾ نيػػة فػػي اإليقػاع بػػو بغػػرض السػػخرية، فالسػػؤاؿ كػاف معخخن
العالح البسيط عمى استيعابو، فقد تـ تخييره بيف شي يف ليس بينيمػا أم اشػتراؾ فػي الجػنس 

بينيمػا، كىنػاؾ احتمػاؿ آخػر  يكػكف فيمػا ا ييجمػعأك النكع، كمػا إف مػف البػدييي أف التخييػر 
كاألكيػد، أننػا ا يمكػف أف  ف العالح في األصؿ عمى ممة وير اإلسػالـ.منطقى ىك أنو ربما كا

نػػزعـ أف مكػػكث الػػكزير اإلسػػحاقي لمػػدة شػػير كنيػػؼ فػػي مصػػر يجعمػػو قػػادرنا عمػػى اإلحاطػػة 
 بالمجتمع المصرم.

                                         

 .َّّ( اإلسحاقي: الرحمة، مصدر سبؽ ذكره، ص ُ)
 .ّْٕ( نعس المصدر، ص ِ)



 

  

 

 
 )مف كاقع نخبة مختارة مف الرحالت الحجازية( قكية الركابط بيف مصر كالمغرب في القرف الثامف عشرركب الحاج المغربي كأثره في ت

 

ُّّْ 

كلعؿ تعسير تحامؿ اإلسحاقي عمى أىؿ مصر في وير مكضع في رحمتو، كاقعة حػدثت 
ة، حيػث تركػكا بعػض متػاعيـ كدكابيـػ لػدل جماعػة يدرسػكف لمركب العاسي حيف نزلػكا القػاىر 

بػػاألزىر يقػػاؿ ليػـػ أكاد شػػاىيف، ككتبػػكا عقػػدنا يثبػػت نػػكع كعػػدد البضػػا ع المكدعػػة بالتعصػػيؿ، 
، كلكػف ىػؤاً الجماعػة خػانكا  كدفعكا ثمف عمؼ بيا ميـ كأجػرة مػف يقػـك بيػا لمػدة ما ػة يػـك

حكا جنا فمبسػكىا حاجػة حاجػة، كعمػدكا إلػى األمانة، كبحسب ما ذكر اإلسحاقي:" عمدكا إلى 
 ا ظيكرىػػػا". كلعػػػؿ ىػػػذه الكاقعػػػة سػػػبب كػػػاؼو البيػػػا ـ فسػػػافركا عمييػػػا حتػػػى دبركىػػػا كسػػػمخك 

ليسمط المًر جاـ وضبو عمى أىؿ البمد، خاصة أنو تعامؿ مع ف ات بعينيػا، ممػف يتكسػبكف  
 .ُ() مف مكسـ الحل

ا يرل خالؿ شير قضاه بمصػر إا  تركت ىذه الحادثة أثرىا عمى اإلسحاقي، مما جعمو
ف كػػػاف بعضػػػيا مكجػػػكد كا شػػػؾ  إا أف  -شػػػأف كػػػؿ مجتمػػػع –سػػػمبيات المجتمػػػع، كىػػػي كا 

قكينػػا فضػػخميا كمػػف خالليػػا أصػػدر حكمنػػا قاسػػينا لػػيس عمػػى  ااإلسػػحاقي سػػمط عمييػػا ضػػكًن 
:" كليتحقػؽ المتحقػؽ أنػو ا إسػالـ إا  المجتمع المصرل فحسب، بؿ عمى المشرؽ كمو، قا الن
ببالد المغرب، ألنيـ عمى جادة كاضحة، كما سكل ذلػؾ ممػا بيػذه الجيػات المشػرقية فػأىكاً 

ة كبدع كفرؽ ضالة كشيع إا مف عصمو اهلل مف أىميػا". كروـػ ذلػؾ فقػد نػاقض ىػذا بمتشع
القكؿ حيف سجؿ في رحمتو الحركة الدا بػة كالنشػاط الكبيػر فػي األزىػر الشػريؼ، حيػث قػاؿ:" 

ػػا بالنػػاس ليػػؿ نيػػار، مػػا بػػيف قػػارئ كمطػػالع لكتػػاب، كمصػػمى، كالجػػامع المػػذككر  ا يػػزاؿ واصن
كذاكر، كأنما ىػك سػكؽ عػامرة، كالمجػالس الدرسػية بػو متظػافرة متزاحمػة، ظيػر ىػذه الحمقػة 

 .ِ()لظير ىذه"
مف ضمف العادات التي سجميا كانتقدىا اإلسحاقي عادة شرب القيػكة لػدل المصػرييف، 

:" فعنجانيػا أكؿ مػا يقػدـ كاعتبرىا مف العادات ااست يالكية في مصػر كالػبالد المشػرقية، قػا الن
                                         

 .ُْْ، ّّْ( اإلسحاقي: الرحمة، ص ص ُ)
 .ّّْ( نعس المصدر، ص ِ)
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كػاف المصػريكف يرحبػكف بضػيكفيـ مػف . ُ()لمضيكؼ، كينعقكف عمييا مف الماؿ الشػئ الكثيػر"
كراميـ، كدعكتيـ إلى منازليـ، كيعػدكف تقػديـ القيػكة مػف  المغاربة كيحرصكف عمى مجالستيـ كا 

رحمػػة ابػػف الطيػػب عمػػى أف مػػف عػػادات  : طيػػب فػػي كتابػػوبػػاب إكػػراـ الضػػيؼ. كقػػد أكػػد ابػػف ال
:" كأىؿ مصر إنما يتكارمكف بيػنيـ بشػراب الػبف الػذم  المصرييف فى الضيافة تقديـ القيكة، قا الن
يسػػمكنو القيػػكة، كنحػػف ا نعرفيػػا، كا شػػؾ أنيػػا تعػػيف عمػػى السػػير فػػى العبػػادة، كيسػػتعيف بيػػا 

إلنسػػاف كجػػد فػى أعضػػا و نشػػاطنا، كأحػس بخعػػة فػػى الطمبػة فػػى المطالعػة الميميػػة، فػػتذا شػربيا ا
  .ِ()رأسو"

كما أكد الدرعي في الرحمة الناصرية أنو كاف مف إكراـ الضيؼ فػي مصػر تقػديـ القيػكة 
تمػػت دعكتػػو يكمنػػا لمنػػزؿ نقيػػب األشػػراؼ، ككػػاف األخيػػر يحػػرص عمػػى دعػػكة  أنػػو لػػو، كذكػػر 

شػربات مػف السػكر كالحمػك، لمػا عػرؼ  المغاربة لداره، خاصة ليمة المكلد النبػكم، فػأخرج ليـػ
أف المغاربػة ا يشػربكف القيػػكة، التػي يسػػتعمميا العػاـ كالخػػاص فػي ىػػذه النػكاحي المشػػرقية. 
قا الن عف حب المشارقة لمقيػكة: " ككانػت عنػدىـ أعظـػ التحػؼ، تغنػى عػف ويرىػا، كا يغنػى 

. كقػػد ّ()ب كا شػػيكة"عنيػػا ويرىػػا. كنحػػف ا نعرفيػػا، كليسػػت عنػػدنا بطعػػاـ كا دكاً كا شػػرا
إف أكثػر  :خصص الدرعي صعحات مف رحمتػو لبيػاف مكقػؼ العممػاً مػف شػرب القيػكة، كقػاؿ

                                         

 .ّّْ( اإلسحاقي: الرحمة، ص ُ)
. انتشرت تجارة البف فى اإلمبراطكرية العثمانية منذ القرف ُْٗابف الطيب: مصدر سبؽ ذكره، ص ( ِ)

عندما جمبو حجاج كتجار اليمف إلى مكة المكرمة،  ََُٓالسادس عشر، كتـ تداكؿ البف منذ عاـ 
 كراجت تجارتو فى مصر، كساىمت فى تعكيض تجار القاىرة عف خسا رىـ فى تجارة التكابؿ إلى
أكركبا التى سيطر عمييا اليكلنديكف فى القرف السابع عشر، لذا انتشر البف كأصب  أحد مشركبات 

 -َُٕٓالضيافة فى القاىرة. ثريا فاركقى: الحجاج كالسالطيف: إدارة العثمانييف لمحل بيف عامى 
، ص ََِٓ، عرض: عبد القادر أحمد عبد الغعار، نادل المدينة المنكرة األدبي الثقافي، ُّٖٔ
ُِٓ. 

 .ِْٖ( الرحمة الناصرية: مصدر سبؽ ذكره، صّ)
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العممػػاً مػػا مكف فػػي القيػػكة إلػػى اإلباحػػة، كذكػػر مػػف مميزاتيػػا أنيػػا تعػػيف عمػػى السػػير فػػي 
العبػػادة، كيسػػتعيف بيػػا الطمبػػة فػػي المطالعػػة الميميػػة، فػػتذا شػػربيا اإلنسػػاف كجػػد فػػي أعضػػا و 

 .ُ() اطنانش
لـػ يكػػف التشػدد فػػي مسػألة القيػػكة ديػداف كػػؿ المغاربػة، بيػػد أف المقيمػيف مػػنيـ بمصػػر 

ألقػاربيـ الػذيف  ، جرينػا عمػى عػادة المصػرييف، ألعكا شراب القيكة، ككانكا يقػدمكنيا لمضػيافة 
يعدكف لمصر كؿ عاـ في ركب الحاج العاسي، حيث ذكر ابػف الطيػب، أف رفػيقيـ فػي الرحمػة 

حمد(، كاف لو عـ مقيـ بمصر ىك )الحاج مسعكد(، عنػدما اسػتقبميـ فػي بيتػو قػدـ )سيدم م
ليـ القيكة عمى سبيؿ زيػادة اإلكػراـ فػي الضػيافة ضػمف مشػركبات أخػرل. كقػد خصػص ابػف 
الطيب أيضنا صعحات في كتابو رحمة ابف الطيب لتتبع أقكاؿ العممػاً فػي القيػكة. كالكاقػع، أف 

عػػػادات المجتمػػػع المصػػػرم التػػػي تناكلتيػػػا كتػػػب الػػػرحالت  مسػػػألة شػػػراب القيػػػكة كانػػػت مػػػف
الحجازية، بتعاصيميا، كأفردت ليا صعحات لمناقشة أقكاؿ العممػاً فييػا، كاسػتعراض أحكاميػا 
كفكا دىا، كقد ألؼ فييا ابف الطيب كتابنا سماه )اإلستمساؾ بأكثؽ عركة في األحكاـ المتعمقة 

 .ِ()بالقيكة(
الة المغاربة مستيجنة، رفضكىا كاستنكركىا في المجتمػع كمف عادة اعتبرىا بعض الرح

المصرم كشرب القيكة، ننتقؿ إلى صكرة أخرل مف صكر العادات كااحتعاات في مصر التػي 
سجمتيا كتب الرحالت الحجازية، كىك احتعاؿ أحبو المغاربػة كانتظػركه كشػارككا فيػو بحمػاس، 

عبػة المشػرفة التػى ترسػؿ سػنكينا لمحجػاز كىك ااحتعاؿ بخركج المحمؿ. حيػث كانػت كسػكة الك
 .ّ() تصنع فى مصر فى األكقات المخصصة ليا كؿ عاـ

                                         

 .ِٕٖ( نعس المصدر، صُ)
 .ُْٔ( رحمة ابف الطيب، مصدر سبؽ ذكره، صِ)
( إسماعيؿ حقى جارشمى: أشراؼ مكة كأمرا يا فى العيد العثماني، ترجمة: خميؿ عمى مراد، الطبعة ّ)

 .ُِِـ، ص ََِّىػػ/ ُِْْاألكلى، الدار العربية لممكسكعات، بيركت، 
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ّّْْ 

عمػػى الخػػركج مػػرتيف فػػى شػػير شػػكاؿ. الخػػركج  ُ()دأب المحمػػؿ الػػذم يحمػػؿ الكسػػكة  
األكؿ كػػاف فػػى النصػػؼ مػػف شػػكاؿ، كفػػى ذلػػؾ اليػػـك يػػؤتى بكسػػكة الكعبػػة مػػف دار الصػػنعة، 

يحضر الكالى، كاألمراً، كالقاضى. بعد جمػكس الباشػا يجػئ فتضرب سحابة عمى باب القمعة ف
بالجمؿ الذم يحمؿ المحمؿ، كىك قبة مف خشب را قة الصنع، بشبابيؾ ممكنة، كعمييػا كسػكة 

 .ِ() مف رفيع الديباج المخكص بالذىب

كرقبة الجمؿ كرأسو كسا ر أعضا و محالة بجكاىر، كالجمؿ نعسػو وايػة مػا يكػكف مػف 
، كحسف الخمقة، جمده كمو مخضب بالحناً، يقكده سا سو، كيتبعػو جمػؿ السمف كعظـ الجثة

، كالنػػاس يتمسػػحكف بيػػػا ّ() آخػػر عمػػى مثػػؿ صػػػعتو بالكسػػكة المشػػرفة ممعكفػػة قطعنػػػا قطعنػػا
كيتبرككف، ثـ يمر ذلؾ بيف يدم الباشا كاألمراً فيقكمكف ليا إذا مرت بيـ تعظيمنا، ثـػ يػذىب 

كؽ، كالناس يتمسحكف بيػا حتػى يبمغكىػا إلػى المشػيد بيا حممتيا كيمركف بيا فى كسط الس
 .ْ() الحسينى فتنشر فى صحف المسجد كتخاط ىناؾ

                                         

(المحمؿ ىك نكع مف اليكادج التى تحمؿ عمى الجماؿ، يرجع تاريخ إرسالو إلى عيد "شجر الدر"، ُ)
ا ليا حيف حجت، كقد زينتو بخما ؿ الحرير كالتطريز البديع، كالمحمؿ المصرم مف  كأنو كاف ىكدجن

ص حيف سعره إلى قديـ الزماف تصحبو كسكة لمكعبة كالحجرة الشريعة، كيككف لممحمؿ مككب خا
األراضى الحجازية، فى مكسـ الحل، كا يركب فى المحمؿ أحد مطمقان. محمد طاىر الكردم المكي: 
التاريخ القكيـ لمكة كبيت اهلل الكريـ، الجًز الخامس، الطبعة األكلى، دار خضر لمطباعة كالنشر 

 . ُٔٗ، ص َََِىػػ/ َُِْكالتكزيع، بيركت، 
 .ِٕٗر سبؽ ذكره، ص ( الرحمة الناصرية: مصدِ)
 .ُٔٓ( رحمة ابف الطيب، مصدر سبؽ ذكره، صّ)
( يجتمع األمراً كالجند جميعنا عمى اليي ة المتقدمة فى الخركج األكؿ، فتذا تكامؿ جمع األمراً ْ)

كخرج الباشا جئ بجميع ما يحتاج إليو أمير ركب الحل مف إبؿ، كمطابخ، كخيؿ، كرماة، كوير 
خرج مف بيت الماؿ، كؿ طا عة ليا أمير مقدـ عمييا، حتى الطباخيف ذلؾ مف األسباب التى ت

 .َِٓكالعراشيف. أبك القاسـ الزياني: مصدر سبؽ ذكره، ص 
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ّّْٓ 

أما الخركج الثاني لممحمؿ فيكػكف فػى يػـك الحػادل كالعشػريف مػف شػكاؿ، كيعػد ىػذا اليػـك 
. كيػؤتى ُ() يـك مف أياـ الزينة في مصر، يجتمع لػو النػاس، كيسػمى يػـك خػركج المحمػؿ الكبيػر

ؿ الػػذم يحمػػؿ المحمػػؿ فيأخػػذ باشػػا مصػػر زمػػاـ الجمػػؿ كيناكلػػو ألميػػر الحػػاج، بمحضػػر بالجمػػ
. فػتذا مػر المحمػؿ بػيف ِ() القاضى كاألمراً، كمعاينتيـ، ثـ يسممو أمير الحل لسا سو فيذىب بو

يدم الباشا كذىب، جئ بأرباب الطكا ؼ مف الصكفية بشيخيـ كلكا يـ، رافعيف أصكاتيـ بالػذكر، 
مػؿ كسػا ر اإلبػؿ كالعسػكر كسػط المدينػة، كالنػاس مشػرفكف مػف الػديار كالمسػاجد، ثـ يمر بالمح

، كبعػػد مػػركر المحمػػؿ مػػف كسػػط المدينػػة يبػػدأ اسػػتعداد  كيتعطػػؿ والػػب األسػػكاؽ فػػى ذلػػؾ اليػػـك
 .ّ()الحجاج لمخركج مف القاىرة 

 ثـ يهسار بالمحمؿ عمػى ىي تػو كتعب تػو، كينػزؿ ذلػؾ اليػـك بالعادليػة خػارج بػاب النصػر،
، كيخػرج أميػر ْ() فيقيـ ىنالؾ إلى اليـك الثالث كالعشريف، فيرحمكف مف ىناؾ إلى بركة الحػاج

                                         

 .َُِ( نعس المصدر، ص ُ)
يابو، ( ِ) كاف الغرض مف عممية التسميـ كالتسمـ ىك الشيادة بأف الباشا سمـ أمير الحاج ما يحتاج إليو فى ذىابو كا 

 .َِٖكاألمراً كيكتب ذلؾ إلى السمطاف. الرحمة الناصرية: مصدر سبؽ ذكره، ص  كيشيد القاضى
( كانت الديار المشرفة عمى الشكارع التى يمر عمييا المحمؿ قد تكرل مف أكؿ السنة كا يسكنيا مكترييا كا ّ)

اليـك عند  ينزليا إا فى ذلؾ اليـك بقصد التعرج عمى المحمؿ، كفيما سكل ذلؾ تبقى معطمة، كيعد ىذا
المصرييف مف أعظـ أياـ السنة، كا ثانى لو إا يكـ دخكؿ الباشا لمصر، كيـك كسر النيؿ عند كفا و، كيقرب 

 .ُٖٓمنو يكـ قدكـ الحاج. ابف الطيب: مصدر سبؽ ذكره، ص 
الحاج لنزكؿ كتسمييا العاٌمة بركة  بظاىر القاىرة مف بحرييا،بركة الحاج: أك بركة الجب، أك جب عميرة، كىي ( ْ)

كمنيا يدخمكف إلى القاىرة  الحجاج بيا عند مسيرىـ مف القاىرة إلى الحل في كؿ سنة، كنزكليـ عند العكد بيا،
نما ىي أرض جب عميرة، كمف الناس مف يقكؿ: ابف تميـ بف جًز  :كعميرة ىذا ىك جب يكسؼ، كىك خطأ، كا 

. المقريزم، تقى الديف أبى العباس أرض جب عميرة :افقيؿ لي التجيبي مف بني القرناً، نسبت ىذه األرض إليو،
ق( المكاعظ كااعتبار بذكر الخطط كا ثار، المعركؼ ْٖٓأحمد بف عمي بف عبد القادر العبيدل المقريزل)ت

بالخطط المقريزية، الجًز الثاني، الطبعة األكلى، كضع حكاشيو: خميؿ المنصكر، دار الكتب العممية، بيركت، 
 .ّْْق، صُُْٖ
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ّّْٔ 

. كػاف ُ() الحاج كجميع عسكره، كيقيمػكف ىنػاؾ إلػى آخػر اليػـك السػابع كالعشػريف مػف شػكاؿ
أفراد ركب الحاج العاسي يحضركف احتعاات المحمؿ المصرم، ككػاف مػف عػادة المغاربػة فػي 

، كأى ؿ فػاس عمػى الخصػكص، أف يشػارككا عمميػان فػى ذلػؾ ااحتعػاؿ بحمػؿ جانػب مػف العمـك
كسكة الكعبة المشرفة، كيمركف بيا كسط القاىرة، لمتبرؾ بيػا، كيضػربكف كػؿ مػف رأكه يشػرب 
الدخاف فى طريؽ مركرىـ. كمف المغاربة مف كاف ا يكتعى بالمشاركة فػى ااحتعػاؿ فقػط، بػؿ 

 .ِ()قو مف مصر حتى مكة المكرمة يذىب فى مرافقة المحمؿ فى طري
بالكصػػؼ ظمػـػ  المصػػرملػـػ يغعػػؿ الرحالػػة المغاربػػة فػػي كتػػبيـ كىػـػ يتنػػاكلكف المجتمػػع 

الكاة، كحيؿ الباعػة، كمكػر العػامميف، ككػذلؾ فعػؿ الػدرعي، صػاحب الرحمػة الناصػرية، كلكنػو 
 و مػػف أرجػػع ذلػػؾ اتسػػاع الػػبالد ككثػػرة أجنػػاس النػػاس فييػػا، كذكػػر ركايػػة عػػف بعػػض أصػػدقا

التجار، ممف دخمكا مصر، كسجمكا شيادتيـ عما رأكه فييا، فكتب عف لساف أحدىـ ما أخبػره 
:" .. لما دخمت مصر، سكنت في بعػض الككا ػؿ، ككػاف أف اجتمعنػا فػي محػؿ كاحػد  بو، قا الن
جماعة: منا فالف تاجر، كفالف طالب عمـ، كفالف مف أىؿ المجكف، فػتذا أصػبحنا تعرقنػا كػؿ 

تو، فتذا جف الميؿ جمعنا المنػزؿ، فنتحػدث بمػا رأينػا، فيقػكؿ التػاجر: مػا رأيػت مثػؿ كاحد لحاج
ىذه البمدة في التجارة! فأىميػا كميـػ تجػار، كيقػكؿ العقيػو مثػؿ ذلػؾ، كذك المجػكف مثػؿ ذلػؾ! 
كما ذاؾ إا لكثرة أجناس الناس فييا، كمف طمب فييا جنسنا يظف أف والب أىؿ البمػد كػذلؾ". 

: " بالجممػة فػتف مصػر أـ الػبالد شػرقنا كوربنػا، ا يسػتغرب شػيً ممػا يحكػى عنيػا كيختـ قا الن
مف خير أك شر. كبالجممة فأىميا ليـ عقػكؿ راجحػة، كذكػاً زا ػد، فمػف اسػتعمميا فػي الخيػر 

 .ّ()فاؽ فيو ويره، كمف استعمميا في الشر فكذلؾ"

                                         

 .ُُِ( أبك القاسـ الزياني: مصدر سبؽ ذكره، ص ُ)
 .ُِ( محمد المنكنى: مرجع سبؽ ذكره، صِ)
 .ِٗٓ( الرحمة الناصرية: مصدر سبؽ ذكره، صّ)
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ّّْٕ 

الكػػدر، حيػػث  كبػػروـ احتعػػاً المصػػرييف بركػػب الحػػاج إا إف األمػػر لػـػ يخمػػك مػػف بعػػض
تسجؿ لنا المصادر ظاىرة المصادمات التى أحياننا مػا جػرت بػيف كفػكد حجػاج المغػرب كف ػات 

 /ىػػػػػػَُِِ. سػػجؿ الجبرتػػي فػػى حػػكادث شػػير رمضػػاف عػػاـ ُ() بعينيػػا مػػف سػػكاف العاصػػمة
ـ، حادثػػػة تسػػػبب فييػػػا المغاربػػػة، فيقػػػكؿ:" كفػػػى خػػػامس عشػػػرينو كقػػػع بػػػيف طا عػػػة ُُٖٕ

مقاتمػة، كسػبب ذلػؾ  ِ()ازليف بشاطئ النيؿ ببكاؽ كبيف عسكر القميكنجيةالمغاربة الحجاج الن
أف المغاربػػة نظػػركا بػػالقرب مػػنيـ جماعػػة مػػف ىػػؤاً العسػػكر يتعػػاطكف المنكػػرات، فكمميػػـػ 
ػػا فػػى ىػػذا الشػػير، أك أنيػـػ يتباعػػدكف عػػنيـ،  المغاربػػة كنيػػكىـ عػػف فعػػؿ القبػػي ، كخصكصن

فيػػرب العسػػكر إلػػى مػػراكبيـ، فػػنط المغاربػػة مغاربػػة، فضػػربكا عمػػييـ بالطبنجػػات، فثػػار عمػػييـ ال
خمعيـ، كاشتبككا معيـ، كمسككا مف مسككه، كذبحكا مف ذبحكه كرمػكه إلػى البحػر، كقطعػكا حبػاؿ 
المراكػػب كرمػػكا صػػكارييا، كحصػػمت زعجػػة فػػى بػػكاؽ تمػػؾ الميمػػة، كاومقػػكا الػػدكاكيف، كقتػػؿ مػػف 

 .ّ() القميكنجية نحك العشريف، كمف المغاربة دكف ذلؾ"
مػا حػؿ بعسػكره اوتػاظ، كأرسػؿ إلػى المغاربػة يػأمرىـ باانتقػاؿ  ْ()فمما بمغ إسماعيؿ بػؾ

مف مكانيـ فانتقمكا لمقاىرة، كسكنكا بالخانات، فمما كاف ثاني يـك نزؿ األوا كالكالى كناديا فى 
                                         

 .ِْ( يكناف لبيب رزؽ، محمد مزيف: مرجع سبؽ ذكره، صُ)
لجًز الثانى، ( القميكنجية ىـ بحارة المراكب النيرية التى كاف يطمؽ عمييا القميكف. الجبرتى: اِ)

 .ُّٕمصدر سبؽ ذكره، ص 
 .ُّٕ( الجبرتى: الجًز الثانى، مصدر سبؽ ذكره، ص ّ)
( تكلى إسماعيؿ بؾ مشيخة البمد بعد مكت محمد بؾ أبى الذىب. كاف إسماعيؿ بؾ مف تالميذ ْ)

 )عمى بؾ الكبير( فمما استمـ زماـ األمكر نسل عمى منكالو، فبعث إلى رجاؿ حزبو الذيف كانكا ا
ا لمقاكمة )مراد بؾ( ك)إبراىيـ بؾ(  يزالكف في سكريا فاستقدميـ إليو، كأقرىـ في أماكنيـ، استعدادن
منافسيو عمى مشيخة البمد، لذلؾ كاف استقرار األمف في القاىرة مف األمكر الميمة لمغاية لدل 

كتر األكضاع. إسماعيؿ بؾ، كحادثة مثؿ حادثة المغاربة كانت كعيمة بتيديد األمف، بالنظر إلى ت
 .ُِّ، ص َُِِجرجي زيداف: مصر العثمانية، مؤسسة ىنداكل لمتعميـ كالثقافة، القاىرة، 
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األسػػكاؽ عمػػى الحجػػاج المغاربػػة بػػالخركج مػػف المدينػػة، كا يقيمػػكا بالبمػػد، ككػػؿ مػػف آكاىػـػ 
يستاىؿ ما يجرل عميو، يقصد إرىاب كتخكيؼ المصرييف أكاد البمػد كػى ا يسػاعدكا إخػكانيـ 
المغاربة، كلكف المغاربة امتنعكا عف الخركج، في المقابؿ حمؼ إسماعيؿ بؾ أف كؿ مف مكػث 
بعد ثالثة أياـ قتمو، فتجمع المغاربة كاشتركا أسمحة لتأميف أنعسيـ، كذىب طا عػة مػنيـ إلػى 

ق(، ُُِٖ. كالشػػيخ الجػػكىرم )ت ُ()ق(َُِٖزىػػر، مثػػؿ الشػػيخ العركسػػي)ت شػػيكخ األ 
فتكمـ الشيخيف مع إسماعيؿ بؾ، كتشععكا لمحجاج الغيكريف عمى الديف كاألخالؽ، المعظمػيف 
لمشير الكريـ، ضيكؼ الرحمف كضيكؼ مصر، فقبؿ إسماعيؿ بػؾ شػعاعة الشػيخيف، كنػادل 

 . ِ()عمى المغاربة باألماف 
ا سجمو الجبرتى يمكف مالحظة أف الحجاج المغاربة لـػ يككنػكا يصػطدمكف كمف خالؿ م

نمػا كانػت صػداميـ  فى العادة بعناصػر مػف المصػرييف أك أكاد البمػد كمػا أسػماىـ الجبرتػي، كا 
يقع مع عناصر عسكرية فى خدمة السمطة، سػكاً كػانكا فػى خدمػة العثمػانييف أك فػى خدمػة 

أيضنا كثاركا عمييـ، كقاد ثػكرتيـ رجػاؿ األزىػر، خاصػة المماليؾ، كقد عانى منيـ المصريكف 
ـ ضػد مظػالـ إسػماعيؿ بػؾ ُٕٖٕالذم قاد ثكرة أىالي القاىرة في أكتػكبر الشيخ العركسي، 

 . ّ() شيخ البمد، التي تصدل ليا عمماً األزىر، كقامكا بمساندة األىالي في ثكرتيـ

                                         

 ُُّّأحمد بف مكسى بف داكد أبك الصالح العركسي الشافعي، المكلكد الشيخ العركسي ىك ( ُ)
عد ب األزىر ـ بقرية منية عركس، مركز أشمكف المنكفية، تكلى الشيخ العركسي مشيخةَُِٕىػ/

ىػ، كثار مع العمماً كاعتصمكا بمسجد اإلماـ الشافعي عندما أراد  ُُِٗكفاة اإلماـ الدمنيكرم سنة 
ـ. انظر، الجبرتي: عجا ب ُّٕٗ/قَُِٖإبراىيـ بؾ تكلية ويره. ظؿ في المشيخة حتى كفاتو

ر، مطبعة . سميماف رصد الحنعي الزياتي: كنز الجكىر في تأريخ األزىِْٕا ثار، الجًز الرابع، ص 
 .ٖٗىندية، مصر، ص

 ..ِْٕالجبرتي: عجا ب ا ثار، الجًز الرابع، ص ( ِ)
 .ّْ( يكناف لبيب رزؽ، محمد مزيف: مرجع سبؽ ذكره، ص ّ)
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، تعػػددت الجكانػػب اإليجابيػػة لمعالقػػة بػػيف الحجػػ اج المغاربػػة كالمجتمػػع المصػػرل، اجمػػاان
نظرنا لمكقع مصر الميـ فى طرؽ التجارة العالميػة، فقػد كانػت  خاصة فى الجانب ااقتصادم،

ممرنا لبضا ع الصيف كاليند كسكاحؿ المحيط اليندم كالبحر األحمر، التػى كانػت تيحمػؿ لمبحػر 
ر مػف المغاربػة. كمػا المتكسط كمنو لمكانئ أكركبا، مما جعػؿ مصػر ميػداف عمػؿ كتجػارة لكثيػ

كانػػت أسػػكاقيا عػػامرة بكػػؿ البضػػا ع التػػى يحتاجيػػا الحجػػاج المغاربػػة لمتقػػكل عمػػى مكاصػػمة 
 .ُ() الرحمة لألراضى المقدسة، أك لشراً اليدايا لألىؿ كاألحباب فى الكطف

:" فكػؿ سػكؽ دخمتػو تقػكؿ ىػذا أكثرىػا زحامنػا،  يصؼ الدرعي األسػكاؽ فػي مصػر، قػا الن
ػػا ىػػذا ِ()خػػر كجدتػػو مثمػػو أك أشػػد"فػػتذا خرجػػت منػػو   . كيصػػؼ ابػػف الطيػػب فػػي رحمتػػو أيضن

:" ككاف خركجنا عمى باب النصر كسػرنا، كالطريػؽ كميػا أسػكاؽ كاحػدة مػف كثػرة  الزحاـ، قا الن
كػاف ىػذا الزحػاـ الشػديد أمػرنا طبيعينػا خػالؿ الباعة، كالذاىب، كالجا ي مف البركة إلػى مصػر". 

 .ّ()مكاكب الحل مف مختمؼ البمداف في مصر ىذا المكسـ، الذم يتجمع فيو
 فػياألسػكاؽ المصػرية  فػي ااقتصادمصاحب قدـك الحجاج المغاربة حالة مف الركاج  

حركػػة البيػػع كالشػػراً، ككػػاف ىنػػاؾ فضػػاً كاسػػع خػػارج قمعػػة الجبػػؿ تبػػاع فيػػو اإلبػػؿ كالخيػػكؿ 
متبادان فكثير مف الحجاج  ااقتصادمالدكاب، كبو يكجد كؿ ما يحتاجو الحاج. كاف النعع كسا ر 

تتحمػػؿ النقػػؿ ليػػذه  التػػيالمغاربػػة كػػاف يحمػػؿ معػػو بضػػا ع بغػػرض التجػػارة فييػػا، خاصػػة السػػمع 
المسافة الطكيمة دكف أف تعسد أك تعقد قيمتيا، ككانت السمطات تسم  بػدخكؿ بضػا ع الحجػاج 

                                         

( تقى الديف الدكرل؛ خكلة شاكر الدجيمى: تاريخ المسمميف فى إفريقية، الطبعة األكلى، دار الكتب ُ)
 .ْْ، ص َُِْالكطنية، أبك ظبي، 

 .َِٔرحمة الناصرية: مصدر سبؽ ذكره، ص ( الِ)
 .ُْٔ( رحمة ابف الطيب، مصدر سبؽ ذكره، صّ)
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، كبدكف تعتيش مف سمطات الجمارؾ، كقد استعاد حجاج المغرب بػال شػؾ مػف  مععاة مف الرسـك
  .ُ() ىذا األمر

كىكذا، جمب مكسـ الحل المشتريف جنبان إلػى جنػب مػع البػا عيف، كعػزز المنافسػة بػيف 
العػالـ اإلسػالمي، كبيػذا كػاف الحػل بمثابػة مكسـػ  فػيمختمؼ التجػار، مػف مختمػؼ المنػاطؽ 

العالقػات ، كخاللو كػكف العديػد مػف التجػار ثػركاتيـ، كأنشػأكا شػبكة كبيػرة مػف التجارملمتبادؿ 
مػػع تجػػار مصػػر كالحجػػاز، كمػػا مػػكؿ الكثيػػر مػػف الحجػػاج مصػػاريؼ رحمػػة الحػػل بعكا ػػد ىػػذه 

 .ِ() التجارة
ػبسبب كفكد الحجاج كاف ىناؾ أي ااقتصادمككما كاف ىناؾ حالة مف الركاج  ا حالػة ضن

ػػا عنػػد دخػػكؿ الحجػػاج  التػػي ااجتمػػاعيمػػف اانتعػػاش  تسػػكد مصػػر عمكمنػػا كالقػػاىرة خصكصن
خاصػػة أف دخػػكليـ كػػاف يتػػزامف مػػع شػػير رمضػػاف كعيػػد العطػػر، بمػػا فييمػػا مػػف  المغاربػػة،

مظػػاىر بيجػػة كفػػرح تعػـػ مصػػر، فيشػػارؾ الحجػػاج المغاربػػة ىػػذه البيجػػة، خاصػػة مػػع مػػا 
يستشػػعره أىػػؿ مصػػر مػػف البركػػة فػػى كجػػكد الحجػػيل بػػبالدىـ، ككػػاف الحجػػاج بمثابػػة سػػياح 

 .ّ() ، كمجالس العمـينتشركف فى كافة أنحاً مصر فى األسكاؽ، كاألضرحة
 
 
 
 

                                         

 .ُّٕ( الجبرتى: الجًز الثانى، مصدر سبؽ ذكره، ص ُ)
ا كفقينا، الطبعة األكلى، مكتبة ِ) ( سامي بف عبد اهلل بف أحمد المغمكث: أطمس الحل كالعمرة تأريخن

 .ََُ، ص ََُِ /ىػػُُّْالعبيكاف، الرياض، 
 .ّْ( يكناف لبيب رزؽ، محمد مزيف: مرجع سبؽ ذكره، ص ّ)
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ب
ً
 مبصر. مشبهذ ومساراد احلجبج ادلغبرثخ -سبدس

نتيجة تكسط مصر الطريؽ إلى البقاع المقدسة ظير اسػميا فػى األدب المغربػي، شػعرنا 
كنثرنا، ىذا األدب الذم أكجده حنيف المغاربة المتزايد لمبقاع المقدسة، كمػف األبيػات التػي جػاً 

 :ُ() اعر اشتياؽ كحنيف، األبيات التاليةفييا اسـ مصر مقركننا بمش
 مغاربة لحـ عمى كضػػػـػ يا ركب مصر ركيدنا يمتحؽ بكـ ... قكـه 

عمػػى الحسػػف بػػف مسػػعكد اليكسػػي ركػػب الحػػاج، كيػػذكر  ككيػػكدع الشػػاعر المغربػػي أبػػ
 :ِ()طريقو كالمشاىد المعظمة، كيتشكؽ لمحل، قا الن 

 ػػػػػػركا ... بما لـ يػػػػػػػػػػػنمو را ػػػػػػػػػػ  كمبػػػػػػػػػكػػػػػػػػػرأحػػػػػػػػجاج بيت اهلل سيػػػػػركا كأبشػػ
 فطػكبى لكػػـػ كاليػػمف يحدك مطيكـ ... إذا ما بدت أعالـ مصر تصكر

كاف مف عادة الحجاج المغاربة إذا ما دخمكا مصر أرسمكا رسا ؿ سالـ كاستغاثة لمقطػب 
، اإلسػػػكندريةمػػع أصػػػحابيـ مػػػف أىػػػؿ  ّ() (قٖٔٔالعػػارؼ بػػػاهلل أبػػػى العبػػػاس المرسػػػي )ت 

يتكسمكف فييا إلى اهلل أف يذىب عنيـ كؿ بػأس، كيكعػييـ كػؿ شػػػػػػر، كيكصػكف بقرأتيػا أمػاـ 

                                         

ىػ فاس(،  ٗٗٔ -ىػ مالقة  َْٔ( األبيات مف نظـ الشاعر أبك الحكـ مالؾ بف مراحؿ السبتى )ُ)
 .ْٔمحمد المنكنى: مرجع سبؽ ذكره، ص 

 .ُٓ( محمد المنكنى: المرجع السابؽ، ص ِ)
ىػ ػ ٖٔٔمرسي، مف مرسيو باألندلس، تكفي سنة أبك العباس شياب الديف أحمد بف عمر ال (ّ)

ـ. كاف مف أكابر العارفيف، كىك تمميذ أبي الحسف الشاذلي كخميعتو ككارث عممو، كمف بث ُِٕٖ
عمكمو كأظيرىا. سار الناس إليو مف أقاصى البالد. كلو مقاـ كبير كمسجد باسمو في مدينة 

: تحقيؽ كتعميؽ: اإلماـ األكبر عبد الحميـ ابف عطاً اهلل السكندرم: لطا ؼ المنف .اإلسكندرية
. عبد الكىاب الشعراني: الطبقات الكبرل ّٗمحمكد، الطبعة الثالثة، دار المعارؼ، القاىرة، ص 

المسمي لكاق  األنكار القدسية في مناقب العمماً كالصكفية، تحقيؽ كضبط: أحمد عبد الرحيـ 
 .ِٔ، ص ََِٓالثقافة الدينية، القاىرة، الساي ، تكفيؽ عمى كىبة، الجًز الثاني، مكتبة 
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، ُ()مقامو، كتعميقيا عمى الحا ط يميف المحراب. كقد انتقد بعض الرحالة المغاربة، أمثاؿ العبدرم
كف ذكر ويره مف الصحابة كآؿ البيت النبكم أىؿ مصر ألنيـ ينكىكف بقبر اإلماـ الشافعي كيغعم

، كلكػف الػػكزير اإلسػحاقي أثنػػاً تعقيبػو عمػى رحمػػة العبػدرم قػػرر إف ِ() مػع أنيـػ أكلػػى بااىتمػاـ
تنديد العبدرم بأىؿ مصر بسبب ىذا األمػر ا محػؿ لػو، لسػببيف، أكليمػا: أف خعػاً بعػض قبػكر 

، كثانينػا: أف اإلظيػار كاإلخعػاً أمػر إليػي، الصحابة ا ورابة فييا، كقد تحدث مع تعاقب األزمنػة
 .ّ() ليس لمعبد يد فيو، فمف أظيره اهلل لمناس ظير حينا كميتنا

كالحقيقة أف أىؿ مصر كانكا شغكفكف بآؿ البيت، كيكجبػكف محبػتيـ، كيجعمػكف ذلػؾ مػف  
نزلػكىـ محبة النبي عميو الصالة كالسالـ، كيتكلكنيـ جميعػان، كيحترمػكف الصػحابة كالصػالحيف كي

يذكر الحضيكي عػف ىػذا األمػر أنػو كػاف  منزلة كبيرة، كفي ىذا التقى كؿ مف المصرييف كالمغاربة.
، صػبيحة ْ()مف عادة أىؿ مصػر الخػركج لزيػارة صػالحى القػرافتيف: القرافػة الكبػرل كالقرافػة الصػغرل 

                                         

 .ِٕٗ( الرحمة الناصرية: مصدر سبؽ ذكره، ص ُ)
ىػ(، المشيكر بالعبدرم، ِٕٓ( ىك محمد بف محمد بف عمي بف أحمد بف مسعكد، أك عبد اهلل، الحاحي )ت نحك ِ)

باسمو، عـز العبدرم  نسبة إلى عبد الدار، كىي قبيمة مف جنكب المغرب األقصى، كىك صاحب الرحمة المعركفة
عمى الرحمة إلى المشرؽ ألداً فريضة الحل، فسافر برفقة ابنو في الخامس كالعشريف مف ذم القعدة مف سنة 

يابو، كقد أقاـ في القاىرة كاألسكندرية. اتسـ أسمكب ُِٖٗ /ىػػٖٔٔ ـ. سجؿ في رحمتو كؿ ما رآه في ذىابو كا 
ير مف المدف التي مر بيا كأصالىـ نارنا حامية. انظر، العبدرم: الرحمة العبدرم بالنقد الالذع، فقد انتقد أىالى كث

 .َُ، ٕالمغربية، ص
 .ِّّ( اإلسحاقي: الرحمة، ص ّ)
( كاف بالقاىرة قرافتاف، كالقرافة بعت  القاؼ كراً مخععة كألؼ مخععة كفاً، مقبرة مشيكرة بمصر مسماة بقبيمة مف ْ)

ا بسط  المقطـ، كسميت )القرافة الصغرل(، كبيا قبر اإلماـ الشافعي في قبة المغافر يقاؿ ليـ بنك قرافة، احداىم
عالية مزخرفة، كبيا جامع القرافة أك جامع األكلياً، كترب عمييا أكقاؼ لمقراً، كمدرسة كبيرة لمشافعية، كىي 

.. دنيا كأخرل معظـ مجتمعات أىؿ مصر، كأشير منتزىاتيـ، كفييا قاؿ المقريزل: إف القرافة قد حكت ضديف مف
فيى نعـ المنزؿ، كاألخرل شرؽ العسطاط، يقاؿ ليا )القرافة الكبرل( كفييا كانت مدافف أمكات المسمميف. تقى 

ىػ(: المكاعظ كااعتبار بذكر الخطط كا ثار، ْٖٓالديف أبى العباس أحمد بف عمي بف عبد القادر المقريزم )ت 
 .َّّ، ِّٗار الكتب العممية، بيركت، ص صالمعركؼ بالخطط المقريزية، الجًز الرابع، د
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ًنا، صغارنا ككبارنا، فكانت الطرقػات كالسػيكؿ تمػكج : " بالنػا كؿ جمعة، رجاان كنسا س، كيسػتطرد قػا الن
اشتممت تربة قرافػة مصػر عمػى مػا ا يحصػيو عػدنا إا اهلل، مػف الصػحابة، كالتػابعيف، كتػابعييـ، 

   (.ُ)كعمماً الديف، كأ مة اإلسالـ، كأكلياً اهلل تعالى، كعباده المخمصيف، سمعنا كخمعنا" 
ليػػاً اهلل حػػرص الحجػػاج المغاربػػة عنػػد نػػزكليـ بمصػػر عمػػى زيػػارة قبػػكر آؿ البيػػت كأك 

الصالحيف المكجكدة بالقرافة، كخاصة قبػكر الصػحابة، كعمػرك بػف العػاص، كعقبػة بػف نػافع، 
، كعميػػو بنػػاً عظػػيـ كمسػػجد. إضػػافة إلػػى زيػػارة المشػػا خ ِ() كمقامػػو إلػػى جيػػة جبػػؿ المقطػـػ

، كاإلمػاـ شػرؼ الػديف ّ() ق(َٕٕكالعارفيف، مثؿ اإلماـ تاج الديف بػف عطػاً اهلل )ت تقريبنػا 
كاف الحجاج المغاربة يركف أف فضؿ القرافة كما اشػتممت  .ْ() ق(ٓٗٔصيرم )ت حكالي البك 

 .  ٓ() عميو مف المزارات أشير مف أف يذكر، كأنيا كما كرد با ثار قطعة مف الجنة
                                         

 .ُٖٖ، ِْ( الحضيكي: الرحمة، مصدر سبؽ ذكره، ص ص ُ)
( جبؿ المقطـ: الجبؿ المشرؼ عمى القرافة مقبرة فسطاط مصر. الحمكم: معجـ البمداف، الجًز ِ)

 .ُٕٔالخامس، ص 
مذكر، الكبير القدر، تمميذ الشيخ تاج الديف ابف عطاً اهلل السكندرل، كصعو الشعراني بالزاىد ال( ّ)

الشيخ ياقكت رضى اهلل عنو، كقبمو تمميذ الشيخ أبى العباس المرسى، كاف ينعع الناس بتشاراتو، 
خذ ابف عطاً اهلل السكندرم عيد الطريؽ إلى اهلل عمى أ كلكالمو حالكة فى النعكس، كجاللة.

اط التدبير" ك"حكـ ابف عطاً"، مات كلو كتاب " التنكير في إسق اإلماـ الكبير أبي العباس المرسي.
 . ُْق كقبره بالقرافة يزار. الشعراني: الطبقات، الجًز الثانى، ص 707سنة 

ىك اإلماـ شرؼ الديف محمد بف سعيد بف حماد الصنياجي البكصيرم، كاف مكلده في ( البكصيرم: ْ)
أ مة المدي ،  إماــ، اشتير البكصيرم بمدا حو النبكية. ىك ُُِّ /ق َٖٔشير شكاؿ عاـ 

عد قصيدتو الشييرة )الككاكب الدرية صاحب البردة، التي ناؿ بيا شرؼ اإلمامة في ىذا المضمار، 
في مدح خير البرية( كالمعركفة باسـ )البردة( مف عيكف الشعر العربي، كمف أركع قصا د المدا   

ف باألسكندرية. ق، كدفٓٗٔ. ينتيي نسبة إلى قبيمة صنياجة بالمغرب، تكفي حكالي النبكية
 .ُّٗالزركمي: األعالـ، الجًز السادس، ص 

 .َِٖ(  أبك القاسـ الزياني: مصدر سبؽ ذكره، ص ٓ)
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مف األمكر التى حرص عمييا المغاربػة  ُ() ق(َِْكانت زيارة قبر اإلماـ الشافعي )ت 
ػا شػػديدنا. يقػػكؿ الزيػػاني  عػف قبػػر اإلمػػاـ الشػػافعى:" أنػو ا ينبغػػى ألحػػد يػػدخؿ مصػػر أف حرصن

ييمؿ زيارتو، كىك مف المشاىد الكريمة، لو أكقاؼ كثيرة، كيتخذ عند قبره فى كؿ سػبت مكلػد 
يجتمع فيو ناس كثيركف، يضيؽ بيـ المسجد كورفاتو ما بػيف فقػراً كأمػراً، كرجػاؿ كنسػاً، 

قػرآف كصػالة، ا يعترقػكف إلػى طمػكع العجػر، كا  يبيتكف طكؿ الميؿ بيف ذكر بجماعة، كقػراًة
 .  ِ()يخمك ذلؾ الجمع مف جماعة مف الصالحيف"

ػػػػػا عمػػػػػى زيػػػػػارة قبػػػػػر اإلمػػػػػاـ صػػػػػاحب المػػػػػذىب الميػػػػػث بػػػػػف  حػػػػػرص المغاربػػػػػة أيضن
، إضافة إلى حرصيـ عمى زيارة قبرم اإلماميف الشػييريف، الحػامميف لرايػة ّ()ق(ُٕٗسعد)ت

                                         

 -ٕٕٔ/قَِْ -َُٓمحمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع )( اإلماـ الشافعي: ىك ُ)
في العقو، اإلماـ، عالـ العصر، ناصر الحديث، فقيو الممة. صاحب المذىب الشافعي ـ(، ىك َِٖ

ق. الذىبي، َِْق، كمات فييا سنة ُٗٗإماـ في عمـ التعسير كالحديث. قدـ إلى مصر سنة 
شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي: سير أعالـ النبالً، الطبقة العاشرة، الجًز 

 .ٓص  ،ََُِ/قُِِْالعاشر، مؤسسة الرسالة، 
 .َِْ( أبك القاسـ الزيانى: مصدر سبؽ ذكره، ص ِ)
قاؿ الشافعي رضي  أبك الحارث الميث بف سعد بف عبد الرحمف إماـ أىؿ مصر في العقو كالحديث،( ّ)

الميث بف سعد أفقو مف مالؾ، إا أف أصحابو لـ يقكمكا بو. ككاف ابف كىب تقرأ عميو  اهلل عف:
ا يجيب فمرت بو مسألة فقاؿ رجؿ: مسا ؿ الميث، فيجيب  أحسف كاهلل الميث، كأنو كاف يسمع مالكن

بؿ كاف مالؾ يسمع الميث يجيب فيجيب ىك، كاهلل الذم ا إلو إا ىك  فقاؿ ابف كىب لمرجؿ: ىك،
ا قط أفقو مف الميث كاف مف الكرماً األجكاد، كيقاؿ إف دخمو كاف خمسة آاؼ دينار  .ما رأينا أحدن

الديف أحمد بف  ابف خمكاف، أبى العباس شمس في السنة، فكاف يعرقيا في الصالت كويرىا. انظر،
ق(: كفيات األعياف كأنباً أبناً الزماف، تحقيؽ: إحساف عباس، ُٖٔ -َٖٔمحمد بف أبى بكر)

 .ُِٕ، ص ُٖٕٗالجًز الرابع ، دار صادر، بيركت، 
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، كقبرييمػا ِ() ، كحاميو كناصػره أشػيبُ() الرحماف بف القاسـ اإلماـ مالؾ، راكية المذىب عبد
متجػػاكراف، كقػػد اعتقػػد المغاربػػة أف الػػدعاً عنػػدىما مسػػتجاب. كانػػت زيػػارة قبرييمػػا نػػكع مػػف 

 .ّ() الصمة يؤديو المغاربة ألصحاب اإلماـ مالؾ في مصر
، لػذلؾ كػانكا كاف حب آؿ البيت كعترة النبى كتكقيرىـ كتعظيميـ قكينػا فػى قمػب المغاربػة

، ككػانكا ْ()ينتيزكف فرصة كجكدىـ فى مصر لزيارة قبكر آؿ البيت، مثؿ، قبر السيدة نعيسة 
 : ٓ() يعتقدكف بأف قبرىا معركؼ بتجابة الدعاً كفى ىذا يقكؿ الشاعر

 ثػػـػ منػػػػو كػػػػرداسة بت عمى النيؿ
 

 كلمنيػػػػػػػػػؿ بيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً 
 

 عد لمصر نقضي بو األكطػار ثػػـػ
 

 إف الحجػػػػػػػػػػػػاز صػػػػػػػػػػػػعب عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً 
 

 كاوتػػػػػنـ زكر الصػػػػػالحيف سػػػػػكاً
 

 منػػػػػػػػػػػػػػػيـ الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكف كاألحػػيػػػػػػػػػػػػػػػاً 
 

 ثػػػػػػػػػػػػػػـػ ستػػػػػػػػػػػػػى نعيسػػػػػػة كىػػػػػػي
 

 الطاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة المحتمى بيا األتقيػػػاً 
 

                                         

 /قُُٗ -ُِّىك أبك عبد اهلل عبد الرحماف بف القاسـ بف خالد بف جنادة العتقي، المصرم، )( ُ)
رية كمعتييا. كاف أعمـ الناس بأقكاؿ اإلماـ مالؾ، صحبو ـ( عالـ الديار المصَٖٔ -َٕٓ

كذا ماؿ كدنيا، فأنعقيا في العمـ، كقيؿ: كاف يمتنع مف جكا ز عشركف عامنا. كاف زاىدنا، تقينا، 
بعد مكت اإلماـ مالؾ انتعع أصحاب مالؾ بابف القاسـ، كىك صاحب المدكنة الكبرل في  السمطاف.

 .ُُِأعالـ النبالً، الجًز التاسع، ص  المذىب المالكي. الذىبي: سير
( ىك أبك عمرك أشيب بف عبد العزيز بف داكد القيسي العامرم الجعدم، فقيو الديار المصرية في ِ)

عصره، كصحب اإلماـ مالؾ. قاؿ عنو اإلماـ الشافعي: ما أخرجت مصر أفقو مف أشيب لكا طيش 
 .َُٓسع، ق. نعس المصدر، الجًز التاَِْفيو، تكفى بمصر سنة 

 .ِٖٗ( الرحمة الناصرية: مصدر سبؽ ذكره، ص ّ)
السيدة نعيسة بنت الحسف بف زيد بف عمى بف الحسيف بف عمى بف أبى طالب، دخمت مصر مع ( ْ)

زكجيا إسحاؽ بف جععر الصادؽ، كىي تقية، عالمة بالتعسير كالحديث. كفيات األعياف، الجًز الثانى، 
 .ُٗٔص 

 .ٔٗسبؽ ذكره، ص ( محمد المنكنى: مرجع ٓ)
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 ػػػػػػػػػػممة القرافػػة كػػػػػػبرلثػػػػػػػػػػػػػـػ بالج
 

 مػػػػػع صغػػػػػػػػػػػػػرل كفييمػػػػػا أكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً 
 

 فػػػػػػػػػػػاجتيد فػػػػػػػػى زيػػارة القػػػػػػػػػػػػػػػـك
 

 كأعمػػػػـػ أنيػػػػـػ بػػػػػاب اهلل كالكرمػػػػػػػػػػػػػػاً 
 

إضافة لمقرافتيف حرص المغاربة كذلؾ عمى زيارة تربػة المجػاكريف، كمػف اشػتممت عميػو 
لمحققيف، كالعمماً العامميف، كسمي المكاف بالمجاكريف، ألنػو قريػب مػف األزىػر، مف األ مة ا

كبػػػو يػػػدفف والػػػب أىمػػػو كالمجػػػاكريف لػػػو، إذ ا يسػػػكنيا فػػػي الغالػػػب إا العممػػػاً كالغربػػػاً 
 .ُ()كالعقراً

، أحػػب المغاربػػة مصػر، كاجتيػػدكا فػػي كصػػعيا، كصػعيا الحضػػيكي بأنيػػا ركضػػة  إجمػاان
وير آسف، كأشجار تنبػت بآفػانيف األحاسػف، كىػي مجمػع البحػريف، ذات محاسف، كفييا ماً 

، كىػػي دار ممػػؾ  كأنيػػا بػػدر كالنيػػؿ حكليػػا ىالػػة، ككػػأف السػػماً نثػػرت عمػػى أوصػػانيا النجػػـك
كخالفة، كمسكف عمماً أعالـ، كمجمػس قضػاة كحكػاـ، كمقػر صػمحاً كعبػاد، كمقػر صػكفية 

نيػار، كالمسػخر لػو جميػع ميػاه األرض، كزىاد، يحيط بيػا النيػؿ كمػا أدراؾ مػا النيػؿ، سػيد األ 
 .ِ() أصؿ منبعو الجنة، كمف لـ يعرؼ يسأؿ كليس الخبر كالعياف

ب: ادلغبرثخ في ركت احلبج ادلصرً
ً
 .سبثع

 . يبدأ استعداد ّ() كاف ركب الحاج المصرم أحد أىـ كأكبر قكافؿ الحجيل لمبيت الحراـ 
 

                                         

 .ََّ( الرحمة الناصرية: مصدر سبؽ ذكره، ص ُ)
 .ُّٗ( الحضيكي: الرحمة، مصدر سبؽ ذكره، صِ)
( إبراىيـ بف إسحاؽ الحربي: المناسؾ كأماكف كطرؽ الحل كمعالـ الجزيرة، تحقيؽ: حمد الجاسر، ّ)

 .ِٗٗ، ص ُٗٔٗىػػ، ُّٖٗدار اليمامة، الرياض، 
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، فعػى شػير ربيػع األكؿ يخمػع ُ() لحػل بعتػرةأمير الحاج المصرل لمرحمة المقدسة قبؿ مكسـ ا
الباشا عمى مف يقرره أميرنا لمحاج مف البككات، فينػزؿ أميػر الحػاج مػف القمعػة بمككػب حافػؿ، 
كيبدأ فى اإلعداد لرحمة الحػل، كعنػدما يقتػرب مكعػد خػركج ركػب الحػاج، يتكافػد عمػى القػاىرة 

ة فى أكاخر شير شعباف، كيسػتمر الراوبكف فى أداً فريضة الحل، كيككف تكافد الحجيل عاد
. فى تمؾ العترة يككف أمير الحاج قد أتـ استعدادتو، كانتيى مف تكػكيف ِ() طكاؿ شير رمضاف

القكة العسكرية التى ستصحبو لحماية قافمػة الحػاج، كانػت ىػذه القػكة تضـػ خمسػما ة جنػدل 
 .ّ() ةمف رجاؿ األكجاقات العسكرية، كما ضمت ىذه القكة بعض الجنكد المغارب

                                         

د األعمى لقافمة الحاج، كمف اختصاصاتو شراً كنقؿ المؤف المرسمة مع القافمة كاإلشراؼ ( كاف أمير الحل القا ُ)
عمى تكزيعيا. كما كاف عمى أمير الحل المصرل حمؿ )الصرة( سنكيان إلى الحجاز كىك مبمغ كبير مف الماؿ مف 

ينية عمى شيكخ كأمراً البدك الخزانة المصرية لمحرميف الشريعيف، ككاف عميو أيضان تكزيع اإلتاكات النقدية كالع
القاطنيف عمى طكؿ طريؽ الحل لتأميف الحماية لمقافمة. كاف مف أىـ اختصاصات أمير الحل حماية الحجاج 
أثناً الرحمة، ككاف يساعده فى ذلؾ فرقة مف الجند، ككاف ركب الحل المصرل دا مان بحاجة لحماية عسكرية مف 

القاىرة إلى السكيس، كمف القبا ؿ المعادية فى إقميـ الحجاز، كمف العرباف المنتشريف عمى طكؿ الطريؽ مف 
القراصنة المنتشريف فى البحر األحمر. عبد العزيز محمد الشناكل: الدكلة العثمانية دكلة إسالمية معترل 

 .ٓٔ، ص َُٖٗعمييا، الجًز األكؿ، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، 
بتياج بذكر مف كلى إمارة الحاج، تحقيؽ: ليمى عبد المطيؼ أحمد، مكتبة أحمد الرشيدل: حسف الصعا كاا  (ِ)

 .ِّ، ص ُُٖٗالخانجى، القاىرة، 
ـ، ثـ عيف مرة ُٕٕٓىػػ/ ُُُٕ( مف أشير أمراً الحل حسيف بؾ كشؾ، كقد خرج عمى إمارة الحل فى عاـ ّ)

ير بشجاعتو العا قة، كشدة ـ، كقد اشتُِٕٔىػػ/ ُُٕٔـ إلى َُٕٔىػػ/ ُُْٕثانية أميران لمحل مف عاـ 
بأسو فى محاربة العرباف، كتأميف طريؽ الحل، فكاف العرب ييابكنو حتى كانكا يخكفكف بذكره أطعاليـ، كامتنع 
عف دفع عكا د العرباف طكاؿ السنكات التى خرج فييا لمحل، مما كاف لو أثر كبير فى تشجيع الحجاج المغاربة 

كاف أخر مف تكلى إمارة الحل قبؿ دخكؿ بكنابرت مصر صال  بؾ الذم  عمى السعر رفقة ركب الحل المصرل.
، كحدث أثناً عكدتو احتالؿ بكنابرت لمصر، كانتياً نعكذ المماليؾ ُٕٕٗىػػ/ ُُِّعييف أميران لمحل عاـ 

ىػػ/ ُُِّ -ِّٗكتكلييـ منصب أمير الحل. سميرة فيمي عمى عمر: إمارة الحل فى مصر العثمانية 
 .ٗٗ، ٖٗ، ص ص ََُِاليي ة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، ـ، ُٖٕٗ -ُُٕٓ
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ّْْٖ 

كانت قافمػة الحػاج المصػرل تضـػ باإلضػافة إلػى حجػيل مصػر، جماعػة كبيػرة مػف أىػؿ 
، كػػاف بعػػض الحجػػاج المغاربػػة يعضػػمكف ُ() المغػػرب، كبعػػض حجػػاج التكػػركر كوػػرب أفريقيػػا

، مستسػيميف مشػقة  الخركج مع ركب الحػاج المصػرم، كىـػ الػذيف كػانكا يػؤثركف المشػى لػيالن
نمػا يػؤثر ذلػؾ صػنعاف مػف النػاس، السير بالميؿ عمى حر النيار ، سػيما فػي أيػاـ الصػيؼ، كا 

أىؿ الثركة كالقكة، الذيف ليـ محامؿ كىكادج ينامكف فييا ليالن عمى ظيػكر اإلبػؿ، كيصػبحكف 
بالنيػػار كػػأنيـ مقيمػػكف. كالصػػنؼ الثػػانى، ىػـػ العقػػراً الػػذيف ا إبػػؿ ليػـػ كا أمتعػػة، فكػػانكا 

ة مػػف التصػػدؽ بعضػػؿ  يرافقػػكف الركػػب المصػػرم، كيعيشػػكف عمػػى مػػا ينػػالكه مػػف أىػػؿ المػػرًك
 .  ِ() األطعمة

كأمػػا مػػف لػـػ يػػذىب مػػع الركػػب المصػػرم مػػف المغاربػػة فػػال يخرجػػكف إا اليػػـك السػػابع 
عنػد رحيػؿ الركػب المصػرم، أك قبمػو بقميػؿ، كمػف  كالعشريف مف شكاؿ، كينزلكف ببركػة الحػاج

يتكجػو إلػى مدينػة السػكيس  تخمؼ عف السعر مع الركب المصػرم لضػععو، أك قمػة ذات يػده،
 .ّ()كيركب بحر القمـز لجدة، ككانت السعينة تصؿ ميناً جدة خالؿ عشريف يكمنا فقط 

 " : يصؼ صاحب الرحمة الناصرية أحػكاؿ الحجػاج المغاربػة عنػد معػارقتيـ مصػر، قػا الن
كبات الركب ىنالؾ، في حر شديد، يتممػكف مػف رؤيػة النيػؿ، كشػرب ما ػو. كيتمتعػكف بشػميـ 

                                         

( عبد القادر بف محمد بف عبد القادر محمد األنصارل الجزيرل الحنبمى: الدرر العرا د المنظمة فى ُ)
أخبار الحاج كطريؽ مكة المعظمة، تحقيؽ: محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ، الجًز األكؿ، 

 .َْٖـ، ص ََِِ /ىػػُِِْممية، بيركت، الطبعة األكلى، دار الكتب الع
 .ُِّ( أبك القاسـ الزياني: مصدر سبؽ ذكره، ص ِ)
( كاف حجاج البر يمقكف المخاطر مف العرباف، الذيف كانكا يتجمعكف عمى الحجاج مف سا ر النكاحى ّ)

كيعممكا فييـ السمب كالنيب كالقتؿ، كما كاجو حجاج البحر مخاطر القراصنة، إذ كاف البحر 
المتكسط يمكج كقت ذ باألخطار مف السعف المسيحية، كيركل لنا الزيانى كيؼ كقع ىك كمف معو 
أسرل فى أيدم فرساف القديس يكحنا فى مالطة أثناً إبحاره إلى مصر. الزياني: مصدر سبؽ 

 . َُِذكره، ص
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ّْْٗ 

اره، كطيػػب وذا ػػو، كقػػد مزجػػكا حػػالكة مػػا يتمتعػػكف بػػو، بمػػرارة مػػا لػػو مػػف شػػدا د الػػدرب عػػر 
يتكقعكف" كيخرج والب أىؿ مصر لكداع ركب الحاج، الػذل يسػتعد ليسػتكمؿ رحمتػو إلػى مكػة 
المكرمػػػة، كىػػػى الغايػػػة كالقصػػػد التػػػى قطػػػع الحجػػػيل مػػػف أجميػػػا الطريػػػؽ كاجتػػػازكا العيػػػافى 

 .ُ()كالقعار
ب
ً
 الفروسَخ وأثرهب علي ركت احلبج ادلغرثٌ. احلملخ -ثبمى

ظؿ المغرب كياننا مستقالن عف الدكلة العثمانية، لذا حرصت السياسة المغربية مف خػالؿ 
عالقاتيا الخارجية عمى التأكيد عمى استقاللية المغػرب، كتقمبػت العالقػة بػيف البمػديف مػا بػيف 

عمػػى الػػروـ مػػف ذلػػؾ لػـػ تػػؤثر تقمبػػات  الصػػراع كالتػػكتر حيننػػا، كالتعػػاكف كالتقػػارب حيننػػا آخػػر،
المغربية فى الحركػة البشػرية بػيف المغػرب كمصػر، بػؿ بػالعكس، شػيدت  -العالقات العثمانية

، ِ() بشرية النشػطة لممغاربػة لمشػرؽ بغػرض الحػل كطمػب العمـػالىذه العترة تدفقنا في الحركة 
قرف الثامف عشر اتسػمت المغربية منذ النصؼ الثانى مف ال -خاصة كأف العالقات العثمانية 

 .  ّ()بالكفاؽ كالتعاكف، مما ساىـ فى زيادة حرية تنقؿ المغاربة فى ربكع المشرؽ اإلسالمي
كلكػف بنيايػػة القػػرف الثػػامف عشػػر، كاجػػو ركػب الحػػاج المغربػػي تيديػػدنا كبيػػرنا، تمثػػؿ فػػى 

ع مما أثر عمى سعر الحجاج المغاربة نحك البقػا 1801-1798الحممة العرنسية عمى مصر
القػػكات العرنسػػية الغازيػػة. فػػى الكقػػت الػػذم كػػاف نػػابميكف يثبػػت المقدسػػة لسػػنكات خكفنػػا مػػف 

سػػيطرتو عمػػى القػػاىرة كضػػكاحييا، كجنػػكده يطػػاردكف فمػػكؿ المماليػػؾ، كانػػت الطال ػػع األكلػػى 

                                         

 .َّْ( الرحمة الناصرية، مصدر سبؽ ذكره، ص ُ)
ا فى كحدة المسمميف بيف المشرؽ ( كاف ىذا يعنى أف اانتماً اإلسالِ) مى كالحضارل لعب دكرنا حاسمن

كالمغرب، بؿ أف أشير الرحالت الحجية تعكد إلى ىذه المرحمة، كمنيا "ماً المكا د" ألبى سالـ 
العياشي، ك"رحمة اليكسي" لمحسف بف مسعكد اليكسي، ك"الرحمة الناصرية" ألبى العباس بف 

 .ُٕإلسحاقي. مصطعى الغاشي: مرجع سبؽ ذكره، ص ناصر، ك"رحمة اإلسحاقي" لمكزير ا
 .ُٖ( مصطعي الغاشي: نعس المرجع، ص ّ)
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بعػد العػراغ  ـ، تشرؼ عمى الدخكؿ إلى مصػرُٖٕٗ /ىػُُِِلركب الحاج المغربي لمكسـ 
مػػف آداً فريضػػة الحػػل، كروػـػ عمميػـػ بػػالمتغيرات التػػى حػػدثت بمصػػر، إا أف الركػػب تػػابع 
طريقػػو لمكصػػكؿ إلػػى المغػػرب عبػػر الطريػػؽ البػػرم المعتػػاد، ليجػػدكا أنعسػػيـ كجيػػان لكجػػو مػػع 

 .ُ() الجيش العرنسي
انشطر ركب الحل المغربى إثر ىذا الحدث إلى قسػميف: قسـػ عػرج عمػى الشػاـ صػحبة 
أميػر ركػػب الحػػاج المصػرم، معضػػالن ركػػكب أىػكاؿ البحػػر عمػػى المخػاطرة بحياتػػو فػػى صػػحارم 
مصػػر كسػػط األعػػراب كجنػػكد الحممػػة العرنسػػية، كيبػػدك أف عػػددىـ كػػاف محػػدكدنا ا يتجػػاكز 
الحجػاج الميسػكريف. كقسػـػ ثػانى فضػػؿ ااسػتمرار فػػى طريقػو البػػرم المعتػاد عبػػر مصػر إلػػى 

 .ِ() بالد المغرب، كىـ األومبية
كفػػي مصػػػر اضػػػطر الحجػػػاج المغاربػػػة لتغييػػػر طػػػريقيـ البػػػرم المعتػػػاد؛ إذا عػػػكض أف 

سػمككا طريػؽ السػاحؿ الشػمالي الػرابط بػيف رشػيد  اإلسػكندريةيتكجيكا مباشرة مف القاىرة إلى 
رىاب جنكد الحممة. لـػ تنتػو معانػاة  كاألسكندرية، كروـ ذلؾ لـ يسممكا مف ىجمات العرباف، كا 

                                         

( مما يؤسؼ لو أف أينا مف ىؤاً الحجاج لـ يخمؼ أثرنا مكتكبنا عف ىذه التجربة كالمكاقؼ التى ُ)
ا اقكا عناية  نتجت عنيا، فخالفنا لما ركجتو بعض المصادر مف أف حجاج شماؿ أفريقيا عمكمن

اصة مف طرؼ إدارة الحممة كقا دىا، فتف عدة مؤشرات تؤكد أنيـ عانكا األمريف جراً حالة خ
العكضى التى شيدىا عدد مف أقاليـ مصر، جراً ىجمات العرباف، كتعديات الجنكد العرنسييف. 
محمد حكاش: خطاب التضامف اإلسالمى فى ضًك حممة نابميكف عمى مصر كالشاـ كمكقؼ 

 .ِٕٓ، ص َُِّعة األكلى، الشبكة العربية لألبحاث كالنشر، بيركت، المغرب منيا، الطب
:" إف إبراىيـ بؾ لـ يسم  ِ) (  يصؼ أحد ضباط الحممة معاناة ىذا القسـ مف الحجاج المغاربة قا الن

إا بكصكؿ الحجاج العقراً إلينا، الذيف كانكا يأتكف عبر جماعات مؤلعة مف ما تيف إلى ثالثما ة 
بمداف شماؿ أفريقيا مف فاس إلى طرابمس، كانكا يصمكف عمى درجة كبيرة مف فرد مف جميع 

اإلعياً، تجعمؾ ا تستطيع أف تعرؽ بينيـ، ىزيميف مثؿ البمداف القاحمة التى عبركىا، كمنيككى 
 .ِٗٓالقكل مثؿ السجناً الذيف طكاىـ النسياف فى أصعدة الحديد. نعس المرجع، ص 
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الحػػد فعنػػد كصػػكليـ لألسػػكندرية كجػػدكىا مطكقػػة باإلسػػطكؿ اإلنجميػػزل، ممػػا الحجػػاج عنػػد ىػػذا 
تعػػذر معػػو ركػػكب البحػػر، فتكدسػػت أعػػدادىـ بالمينػػاً، الشػػئ الػػذم أثػػار مخػػاكؼ العرنسػػييف، 
كروبػػكا فػػى الػػتخمص سػػريعنا مػػف ىػػؤاً الحجػػاج، فػػأجبر نػػابميكف بعضػػيـ عمػػى ركػػكب البحػػر، 

ى الصػػحراً الميبيػػة. كممػػا ا شػػؾ فيػػو أف ىػػؤاً كاضػػطر الػػبعض ا خػػر عمػػى متابعػػة رحمتػػو فػػ
الحجاج عاشكا حدثنا وير مسػبكؽ حػيف رأكا بػأعينيـ كيػؼ تحكلػت مصػر التػى مػركا عمييػا قبػؿ 

 .ُ() شيكر إلى مستعمرة فرنسية
عندما سمعت القيادة العرنسية بحمكؿ ركػب الحػاج المغربػي بػالتراب المصػرم فػي أبريػؿ 

، كخاصة عند نزكؿ الركب بضػكاحى القػاىرة، كممػا عمػؽ داخميا الخكؼ الشديد ُٕٗٗعاـ 
الشككؾ العرنسية ما نقمػو أحػد أفػراد ىػذه القافمػة مػف أف الحجػاج المغاربػة قػدمكا لمحػاربتيـ، 

ا . كعمػى الػروـ مػف تكػذيب أميػر الركػب المغربػي ِ() كالجياد فييـ، كأنيـ اشػتركا خػيالن كسػالحن
خضػػع ليػػا بحضػػكر حػػاكـ القػػاىرة الجنػػراؿ دككػػا ليػػذه الػػتيـ خػػالؿ عمميػػة ااسػػتجكاب التػػى أ

"Dugua كتأكيده عمػى األكامػر الصػارمة التػى كجييػا إليػو السػمطاف المػكلي )سػميماف بػف ،"
ساعة مغػادرة ركػب الحػاج لممغػرب بعػدـ اسػتعماؿ العنػؼ ضػد العرنسػييف بمصػر،   ّ()محمد( 

                                         

 .ُِٔبؽ، ص ( محمد حكاش: المرجع الساُ)
شارؾ في الجياد ضد العرنسييف كثير مف المغاربة منيـ الشيخ محمد الجيالني السباعي، كالشيخ  (ِ)

 .َِٕالجبرتى، الجًز الثالث، ص  محمد بف األحرش الدرعاكم، كمف انضـ إلييـ مف حجاج مجاىديف.
، ككاف قَُِٔعاس سنة سميماف بف محمد بف عبد اهلل بف إسماعيؿ العمكم، أبك الربيع. بكيع ب( ّ)

قاؿ عنو صاحب ااستقصاً: كأما الديف ق ُِّٖعمره إذ ذاؾ خمس كعشريف سنة، كتكفى سنة 
كالتقكل، فذلؾ شعاره الذم يمتاز بو، كمذىبو الذم يديف اهلل بو. كقاؿ أيضا: ككانت القبا ؿ في 

كاف السمطاف دكلتو قد تمكلت كنمت مكاشييا ككثرت الخيرات لدييا مف عدلو كحسف سيرتو. 
يخشى عمى دكلتو مف سياسة فرنسا التكسعية، كزاد مف قمؽ السمطاف الحممة العرنسية عمى 
مصر، في نعس الكقت كاف المغرب يعاني مف ااضطرابات الداخمية. الناصرم: ااستقصا، مصدر 

 .ُُِسبؽ ذكره، ص 
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ف، ثـ أروـ الركب المغربػي فتف قافمتو جيردت مف أسمحتيا، كأخذ عشرة حجاج مف كبرا يا رىا 
 .  ُ() عمى مغادرة المدينة فى ظرؼ ا يتعدل ثالثة أياـ تحت حراسة مشددة

ييعيـ مف ىذا، أف حالة التكجس التى سيطرت عمػى اإلدارة العرنسػية بمصػر بخصػكص 
مكقؼ المغرب الرسمى مف ااحتالؿ العرنسى لمصػر قػد تالشػت بععػؿ ىػذا ااتصػاؿ المباشػر 

ػػا لمخػػط الػػ مػػع ركػػب الحػػاج، رسػػمو لػػو المػػكلى سػػميماف سػػاعة مغادرتػػو  ذم الػػذم ظػػؿ مخمصن
لممغػػرب، بػػالروـ مػػف ذلػػؾ ظمػػت الشػػككؾ تحػػـك حػػكؿ ركػػب الحػػاج المغربػػي، يتضػػ  ىػػذا مػػف 
ااجراًات األمنية المشددة التى كانت تتخذ بحؽ الحجاج المغاربة، فمف جية لـ يعد الحجػاج 

أحػرارنا فػى سػمكؾ طػريقيـ البػرم المعتػاد، ألف   -عمى الػروـ مػف تكاضػع أعػدادىـ -المغاربة 
العرنسػػييف قػػامكا بتػػكزيعيـ فػػى القػػاىرة إلػػى جماعػػات صػػغيرة، ثػـػ تػـػ إرسػػاليـ تحػػت حراسػػة 

 .ِ()مشددة إلى مدينة دمياط ألخذ اتجاه جديد
كاف استمرار مجػئ ركػب الحػاج المغربػى إلػى مصػر كفػؽ ىي تػو المعيػكدة مثػار تشػكؾ 

الكثػرة العدديػة، كالقػكة ااقتصػادية، كالنعػكذ الػذم كانػت تتمتػع بػو  العرنسييف، خاصة فػي ظػؿ
الجالية المغربية بمصر، في مدينتى القاىرة كاإلسكندرية، كقػد زاد مػف شػككؾ العرنسػيف حػكؿ 
ركػػب الحػػاج المغربػػى اشػػتراؾ الجاليػػة المغربيػػة فػػى مصػػر بثػػكرتي القػػاىرة األكلػػى كالثانيػػة، 

                                         

ل سميماف. فقد كانت القيادة ( ا يستبعد أف يككف نابميكف قد زكد الحجاج برسا ؿ خاصة إلى مكاُ)
العسكرية العرنسية فى مصر تتممكيا مخاكؼ قكية مما يمكف أف يأتى مف جية المغرب، ألسباب 
مختمعة، منيا: اافتقار إلى المعمكمات نتيجة حصار األسطكؿ اإلنجميزل لسكاحؿ مصر، ككذا ما 

د يبعث بجيش استخالص راج فى الشيكر األكلى لمحممة مف إشاعات قكية تقكؿ بتف المغرب ق
مصر مف يد العرنسييف، إضافة إلى ما كانت تثيره الجالية المغربية بمصر مف مخاكؼ لدل 
العرنسييف، حيث قاد مجاىديف مغاربة حركة مقاكمة شرسة بكؿ مف إقميمى البحيرة كالصعيد. 

 .ُُٔمحمد حكاش: مرجع سبؽ ذكره، ص 
 .ُٔٔ( نعس المرجع، ص ِ)
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ػا مػنيـ معػارؾ حقيقيػة كانضماـ عدد مف الحجاج المغارب ة إلى حركات المقاكمػة، كقيػادة بعضن
 .ُ()ضد القكات العرنسية

زعاج لمسمطات العرنسية، بػالروـ  كىكذا، تحكؿ ركب الحاج المغربي إلى عنصر تيديد كا 
مػػف أف القيػػادة السياسػػية المغربيػػة قػػد حػػددت مكقعيػػا منػػذ الشػػيكر األكلػػى لمحممػػة العرنسػػية 

صػراحة فػى أكثػر مػف مناسػبة، كلكػف التصػرؼ الشػعبي سػكاً عمى مصػر، كعبػرت عػف ذلػؾ 
لمجاليػػة المغربيػػة بمصػػر أك الحجػػاج المغاربػػة كػػاف مختمعنػػا كمقاكمنػػا، كلػـػ يخضػػع اعتبػػارات 
السياسة، كاتخذ تبعنا لذلؾ أشكاؿ كثيرة، تراكحت بيف التحريض عمػى الجيػاد ضػد العرنسػييف، 

. يؤكػػد ذلػػؾ الجبرتػػي، حيػػث يػػذكر أنػػو قػػد ِ() كالمشػػاركة فيػػو، بػػؿ كقيادتػػو فػػى بعػػض األحيػػاف
أشيع خبر بمصر كتناقمو الناس أف رجالن مغربينا حضػر لػدمنيكر يػدعى الميدكيػة، كبصػحبتو 
نحك الثمانيف نعرنا، فكاتب أىػؿ الػبالد، كدعػا النػاس إلػى الجيػاد، فػاجتمع عميػو أىػؿ البحيػرة، 

   .ّ() كويرىـ، كحضركا إلى دمنيكر كقاتمكا مف بيا مف العرنسيس

                                         

يخ محمد الجيالنى السباعى كمحمد بف األحرش الدرعاكل بتدارة حركة مقاكمة ( قاـ كؿ مف الشُ)
 .ُٕٔشديدة فى إقميمى الصعيد كالبحيرة. نعس المرجع، ص 

( كاف المغرب يعاني مف اضطراب أمنى جراً الصراع المحتدـ بيف مكال سميماف كعدد مف أخكتو ِ)
لذم كاف يعتبر ميندس عالقات المغرب كبعض الزعمات القبمية، كما كاف كزيره ابف عثماف، ا

الخارجية، مف دعاة التزاـ المغرب جانب الحياد بخصكص الصراع الدا ر آنذاؾ بيف فرنسا كانجمترا، 
إضافة لخطر الطاعكف كالجعاؼ المذاف حال بالمغرب فى تمؾ السنة، ليذه ااعتبارات كاف المغرب 

ترد عميو مف السمطاف العثمانى سميـ الثالت. عاجزنا عف ااستجابة لنداًات الجياد التى كانت 
 .ُٕٕمحمد حكاش: المرجع السابؽ، ص 

( الجبرتي: مظير التقديس بزكاؿ دكلة العرنسيس، تحقيؽ: عبد الرحيـ عبد الرحمف، مطبعة دار ّ)
 .ُِٔ، ص ُٖٗٗالكتب المصرية، القاىرة، 

 
   



 

  

 

 
 )مف كاقع نخبة مختارة مف الرحالت الحجازية( قكية الركابط بيف مصر كالمغرب في القرف الثامف عشرركب الحاج المغربي كأثره في ت

 

ّْْٓ 

 خ:ــــــمــــــبتــــــخ
ا تكجػػػد فػػػي جغرافيػػػة المسػػػالؾ كالممالػػػؾ قطعػػػة مػػػف األرض حظيػػػت بعنايػػػة الرحالػػػة 
كالمؤرخيف المغاربة مثؿ الطرؽ المؤدية إلى الحجاز، كالبمداف التي تقع في منتصؼ المسػافة 

القصػػا د  بينيمػػا، حيػػث صػػنؼ المغاربػػة م ػػات الكتػػب المختمعػػة المنػػازع كاألسػػاليب، كم ػػات
الحافمػػة بكصػػؼ منػػازؿ كمراحػػؿ رحمػػة ركػػب الحػػاج المغربػػي. مثمػػت ىػػذه البمػػداف الكاقعػػة فػػي 
المسػػافة بػػيف المغػػرب كالحجػػاز اسػػيما مصػػر التػػي كانػػت كاسػػطة العقػػد فػػي المسػػافة بػػيف 
البمػػػديف، مجمعػػػات اسػػػتكثقت عبرىػػػا الصػػػالت بػػػيف الشػػػعكب اإلسػػػالمية، مػػػف حيػػػث مبادلػػػة 

كتالق  معطيات العكر العربي كاإلسالمي ممػا لـػ يعػرؼ لػو نظيػر حتػى  اإلجازات بيف العمماً،
 في القرف التاسع عشر كالعشريف. بعد السيكلة كالسرعة التي طرأت عمى كسا ؿ المكاصالت

كانػت قكافػؿ الحجػيل بمثابػة مكاكػب سػػنكية لمبقػاع المقدسػة، يتخمميػا التبػادؿ التجػػارل، 
صؿ كالتالقى اإلنساني بيف المسمميف، كقػد شػكؿ الحػل كالنشاط العممي كالثقافي، إضافة لمتكا

بػػال  –احػػدل الممارسػػات الدينيػػة التػػى تجسػػدت مػػف خالليػػا عالقػػة المغػػرب بالمشػػرؽ، كىػػك 
 فى القرف الثامف عشر. –عامؿ ميـ كأساسى فى تشكيؿ التعاعالت اإلسالمية  -شؾ

لػذيف زاركىػا مػف خػالؿ ركػب الحػاج نالت مصر حيزنا كبيرنا مف كتابات الرحالػة المغاربػة ا
جازات العمماً، كذكر كثير مػف  فى القرف الثامف عشر، حيث زخرت كتاباتيـ بتراجـ الرجاؿ، كا 
المسػػا ؿ العمميػػة التػػى حمميػػا الحػػاج طالػػب العمػـػ ليبحػػث عػػف إجابتيػػا عنػػد عممػػاً مصػػر 

، كانػت ىػذه الكتابػات بمػا احتكتػو مػف مػادة خبريػة سػكاً  أكانػت تاريخيػة أـ كفقيا يا، اجماان
جغرافية أـ عممية  بمثابة مرآة عاكسة لطبيعة ىذا العصر، أظيرت الكثيػر مػف نظـػ السياسػة 

 كااقتصاد كتطكر العمراف كالثقافة. 
كنظػػرنا ألف تػػدكيف الرحمػػة يختمػػؼ عػػف كتابػػة التػػاريخ التقميديػػة فقػػد قػػدمت لنػػا رحػػالت 

ػػا حينػػا مشػػبعنا بالبعػػد اإلنسػػانى، المغاربػة لمشػػرؽ عمكمنػػا كمصػػر عمػػى كجػػو الخصػكص تاري خن
حيف نقرأىا نممس تاريخنا حقيقيان لمبشر، ممي نا بالحياة، متجردنا مػف العذلكػة التاريخيػة، مباشػرنا 
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نحػػك الحقػػا ؽ، نكػػاد نػػرل الطريػػؽ مرحمػػة مرحمػػة، كطبيعػػة مشػػاعر المغاربػػة حػػيف تمػػكح ليػـػ 
يشػػاىدكف احتعػاات المحمػػؿ  حػدكد مصػػر، دكف تزييػؼ أك مبالغػػة، نػراىـ يرتػػادكف األسػكاؽ،

الشريؼ، ينتشركف فى ربكع القاىرة آمريف بالمعركؼ كناىيف عف المنكر، يختطمػكف بالنػاس 
فى األسكاؽ كالمسػاجد كاألضػرحة، يصػعكف النيػؿ كاألىرمػات كمػا بمصػر مػف آثػار، ينتقػدكف 
بعض عادات المجتمع المصرل، كمف خالؿ ىػذا الكصػؼ كالتصػكير يرسػمكف لنػا صػكرة مػف 
زكايػػا متعػػددة لمجتمػػع القػػػاىرة، كمػػا يمػػركف بػػػو مػػف مػػدف مصػػػرية فػػي طػػريقيـ لألراضػػػى 

 المقدسة.
كمع أف الحجاز ىك اليدؼ المنشكد في رحمة المغاربة لمشػرؽ، إا أنيـػ كػاف ابػد ليـػ 
يابػػان، فينزلػػػكف بيػػا، كيرتػػػادكف مػػدنيا، كأسػػػكاقيا، كمسػػػاجدىا،  مػػف المػػػركر بمصػػر ذىابػػػان كا 

ا الثقافيػػة، لػػذا دكنػػكا مػػذكراتيـ كأنشػػطتيـ فييػػا، ككصػػعكا مشػػاىداتيـ، كأضػػرحتيا، كمراكزىػػ
كاعتمػػدكا فػػى تسػػجيؿ الكقػػا ع عمػػى مػػا تػػراه أعيػػنيـ، مػػدفكعيف بشػػغؼ البحػػث عػػف الجديػػد، 
كالروبة العميقة فى المعرفة، مف باب طمب العمـ، كاستمياـ العبر مف التجارب التى مركا بيػا. 

رحمػػة الركػػب المغربػػى ثػػركة معرفيػػة كبيػػرة، كمخزننػػا  كقػػد شػػكؿ مػػا كتػػب عػػف مصػػر مػػف خػػالؿ
 لمقصص كالمطا ؼ التى لعتت أنظار الحجاج المغاربة فى مصر.

كما كشؼ ما كتبو الرحالة المغاربة عف مصر في كتػب الػرحالت الحجازيػة عػف طبيعػة 
الػكعي بػػا خر، الػػذل تشػػكؿ عػف طريػػؽ الرحمػػة، سػػكاً كػػاف ىػذا الػػكعى مػػف خػػالؿ تعػػامالت 

المغربيػػة سػػكاً كػػانكا أمػػراً أك ساسػػة أك مػػف العممػػاً الػػذيف ضػػميـ ركػػب الحػػاج مػػع  النخبػػة
نظرا يـ مف النخب المصرية، أك مف خالؿ تعامالت األفراد العادييف مػف المصػرييف كالمغاربػة 
الذيف اختمطكا معنا فى األسكاؽ كالطرقات، ككاف تعاعميـ خير دليؿ عمػى الرابطػة التػى جمعػت 

لمغاربة، كالتى كانت تتكثؽ كػؿ عػاـ مػع تجػدد مكعػد الركػب السػنكل لمحػل، بيف المصرييف كا
كأيضنا مع مف يتخمؼ مف المغاربة لإلقامة بمصر كقتنا أطكؿ سكاً لطمب العمـػ أك لمتجػارة أك 

 ااستيطاف الدا ـ.
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سػػاىـ ركػػب الحػػل فػػى الحػػراؾ العممػػي، الػػذم ازداد زخمػػو نتيجػػة التقػػاً عممػػاً المغػػرب 
انت مصر فى مكسـ الحػل تمػكج بحركػة دا بػة مػف النشػاط العممػي، تعػددت بعمماً مصر، كك

مظاىره، كتنكعػت خاللػو معػالـ اإلفػادة العمميػة، فنجػد أثػر عممػاً المغػرب يسػرل إلػى مصػر، 
 حيث ازدىرت حمقات الدرس بالجامع األزىر بالعمماً المغاربة الذيف جمسكا لمشرح كالتعميـ.

، مػف حيػث أكضحت رحالت ركب الحاج الصمة ال مزدكجػة بػيف رحمػة الحػل كطمػب العمـػ
 ، جػازات حصػؿ عمييػا طالػب العمـػ الروبة فى حعظ العمـ كجمػع شػتاتو، مػف مسػا ؿ عمميػة، كا 
ًن لػػذكرل الشػػيكخ الػػذيف التقػػاىـ  إضػػافة إلػػى تػػدكيف مػػا جػػاً فػػي ىػػذه الػػرحالت، شػػكرنا ككفػػا

تبػاط كالعخػر بمػا حصػؿ عميػو الطالب المغاربة بمصر كأخذكا عنيـ العمـ، كاختمط الكفاً بااو
 الحاج مف عمـ طالما تشكؽ إليو فيعمد إلى تسجيمو فرحنا بالظعر بو.

سػػاىـ الحػػل فػػى خمػػؽ حقػػؿ ثقػػافي، هػػاف مػػف نتا جػػو المباشػػرة هثػػرة الػػرحالت العمميػػة، 
كازدىػػػار التبػػػادؿ العممػػػي بػػػيف مصػػػر كالمغػػػرب، همػػػا كطػػػد العالقػػػات السياسػػػية كااقتصػػػادية 

كمف جانب آخر فتف التػاريخ  .اعية بيف البمديف، كزادىا رسكخنا كعمقنا كتأثيرناكالثقافية كااجتم
المغربي كالمصػرم يحػتعظ بمكاقػؼ تضػامف كتػآزر بػيف الشػعبيف، عبػر عنيػا المغاربػة عنػدما 
هانكا السباقيف األكا ؿ لممشارهة إلى جانب الشعب المصرم فى محنتو العصيبة، إبػاف الحممػة 

. فال ورك إذنا أف يتـ تكثيؽ الصالت كالركابط الحميمة بيف ُٖٕٗ العرنسية عمى مصر سنة
هؿ مف مصر كالمغرب خالؿ القرف الثامف عشر، كتػأريخ الػذاهرة التاريخيػة المشػترهة، الغنيػة 
بعال قيا، كالمتينة بكشا جيا، كالمتجذرة فى عمؽ التاريخ. كفى ىػذا السػياؽ يعػد تػاريخ رهػب 

ىػك بحػث فػى التػاريخ، كاإلرث الركحػي كالثقػافي المشػتر ، الحاج المغربػي كعالقتػو بمصػر، 
 .كالرابطة الدينية التى ا تنعصـ عراىا بيف البمديف

ختامنا، شكمت رحمة ركب الحاج المغربي ثركة معرفية كبيرة، كمخزننا لمقصػص كالظػكاىر 
و كاألفكار، فضالن عف ككنيا مػادة سػردية مشػكقة تحتػكم عمػى الغريػب كالمػدىش ممػا التقطتػ

عيكف تسػير فػي األرض باألبػداف كالقمػكب، كأنعػس تنععػؿ بمػا تػرل، كتتبػع أحػكاؿ الخمػؽ فػي 



 

  

 

 
 )مف كاقع نخبة مختارة مف الرحالت الحجازية( قكية الركابط بيف مصر كالمغرب في القرف الثامف عشرركب الحاج المغربي كأثره في ت

 

ّْٕٓ 

أطػػكار مختمعػػة، كطبػػا ع متمػػايزة، كأحػػكاؿ شػػتى، بػػكعي يمػـػ باألشػػياً، يالحظيػػا كيخضػػعيا 
لمتحميػػؿ كالمقارنػػة، كيتػػرؾ لنػػا ىػػذه المقارنػػة لنسػػتقرأ مػػف خالليػػا طبيعػػة المجتمػػع المصػػرم 

 لرحمة، كالركابط التي جمعت بيف المصرييف كالمغاربة.كالمغربي في زمف ا
 (ُشكؿ رقـ )                                 

 
خريطة مف إعداد الباحثة اعتمادنا عمى ما جاً في كتب الرحالت الحجازية إباف 

انطالقنا مف فاس كصكان القرف الثامف عشر، تكض  مسار ركب الحاج المغربي 
 لمقاىرة.


