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    ملا فيها  حديثاقية اليت اهتم �ا العرب قدميا و يعترب فن الرحالت من الفنون األدبية الرا           

    كانت تستجلب القراء بفضول ف ،مناظرات عاشها مؤلفهاو  ،مشاهداتو  ،من أخبار و غرائب

  .و البلدان البعيدة و أخبار سكا�ا  ،خرإىل معرفة اآل

بل متكن منهم الشوق  ،البحر األمحر تح اإلسالمي يتطلعون إىل ما وراءد الفبدأ العرب بع           

  .إىل معرفة خمتلف األوطان ما فتح منها و ما مل يفتح 

 ر العريب بسماته التارخيية و اجلغرافية حىت صارت فنا عربيا أصيال يف النثفلم تلبث الرحلة            

اط عيشهم ،و مبضمونه الفكري و اإلجتماعي و أسلوبه حبياة الناس و تقاليدهم و أمن و اهتمامه

   .األديب املتميز 

و الرحالت إىل احلجاز متثل منوذجا حيا و مثاليا لتلك التحركات و اهلجرات السكانية            

اهللا عليها مبجيء  ا التارخيية املختلفة ،فمنذ أن منّ ،فهي تعد جزء أساسيا من تاريخ احلجاز يف حقبته

وا جبوار احلرم املكي الشريف ،و اإلسالم الم توافد إليها الكثريون من خمتلف أحناء العامل ،و استقرّ اإلس

  .بينهم ،فكان يربطهم برباط مشرتك  مه حقق انصهارا بني الرحالة ووّحدبقي

   و لقد عرف الرتاث اجلزائري كتابة الرحلة احلجازية ،خاصة يف القرن الثاين عشر هجري            

،و هذا القرن يعد من أهم القرون اليت أسهم فيها اجلزائريون إسهاما واضحا يف كتابة ) م 18( 

رحال�م مبختلف أنواعها ،إال أن هذه اإلسهامات كانت قليلة اإلنتاج بالقياس إىل كتب الرحالت 

     ،و بعضهم  لة إىل اجلزائر ،فضاع العديد من مؤلفا�م املغاربة ،و هذا راجع إىل عدم رجوع الرحا

مل يصل إلينا إال القليل ،و كان من هذه الرحالت خمتصرا و بعضها مطوال ،و منها ما كتب شعرا 

  .فصيحا و بعضها نثرا مسجوعا أو مرسال 

خوا هلذه م أرّ و �ذا شكلت احلجاز اهتمام كبري من طرف الرحالة اجلزائريني ،حيث أ�ّ             

     هلا  الذين اهتموا �ذه املنطقة و ألّفواورتالين من بني الرحالة اجلزائريني املنطقة ،و يعترب احلسني ال

و تعد رحلته من بني أهم الرحالت اليت تناولت خمتلف اجلوانب اإلجتماعية ،و السياسية و الثقافية 

  اصريالنّ  كأبو راساألخرى ،ضافة إىل بعض الرحالت للحجاز و مصدر من املصادر املهمة ،باإل
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يف هذا اإلطار دراستنا متحورت حول احلجاز يف مؤلفات الرحالة اجلزائريني ،و .....ن عمار،واملقريابو 

  .خالل العهد العثماين 

  :أهمية الموضوع 

       إن دراسة الرحالت و تتبع جهودهم و نشاطهم الثقايف هلا أمهية كربى يف احلفاظ           

دوة تقتدي �م باقي فئات وجعلهم ق ،إلعتزاز �معلى مكانتها بل يصل إىل حد االفتخار و ا

  .ا�تمع

  :اختيار الموضوع أسباب 

اختيارنا ملوضوع احلجاز يف مؤلفات الرحالة اجلزائريني خالل العهد العثماين راجع ألسباب           

 :منها 

انتشر منها   ولد فيها اإلسالم و  و هي حب التعرف على أهم املعامل اإلسالمية اليت: أسباب ذاتية

 .و اليت حين هلا كل مسلم و يأمل الذهاب إليها 

       ما كان جيري فيها من أحداث ،و استخالص أهم و  ،مبعرفة أوضاع املنطقة: أسباب موضوعية

        تطرق إلية الرحالة اجلزائريني فيما خيص احلجاز من الناحية اإلجتماعية و الثقافية و السياسيةما

     آخركاتب   أيال حيمله ما طيا�افهي حتمل يف  ،دراسة الرحالت التارخيية يةأمهمدى  و إبراز

 . األذنفتقوم بتدوين ما جيول يف النفس و ما تراه العني و تسمعه 

 : حدود الدراسة  

موضوعنا يندرج يف إطار زماين عام و هو خالل فرتة احلكم العثماين، إال أنّنا حّددنا اإلطار           

       ) م  18( القرن الثاين عشر هجري ين حسب الرحلة اليت قام �ا احلسني الورتالين يفالزما

عدم لوجود العثماين، و يف نفس الوقت وهذه الفرتة من الفرتات املهمة اليت مرت �ا احلجاز خالل ا

  .توفر املادة اليت تغطي كل الفرتة حمل الدراسة

 .ظم منطقة احلجازأما إطارها املكاين فشمل مع          
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  :إشكالية البحث 

ارتبطت جبغرافية املكان الذي ،ا حققته من حمورية از من أهم املراكز اإلسالمية ملاحلج تعترب           

أكسبها أمهية بالغة ،و لكو�ا حتوي أقدس البقاع و أطهرها جعل الكثري من الرحالة يتجهون إليها 

الذين زاروا هذه  و الرحالة اجلزائريون كانوا من ضمن هؤالءألداء مناسك احلج ،بالدرجة األوىل ،

فوه من خالل رحلتهم هذه تكشو تركوا لنا كتبا تروي حكايا�م و أهم ما شاهدوه و اس ،املنطقة

  .خاصة خالل العهد العثماين 

ة كيف وصف الرحال: فاإلشكالية الرئيسية اليت يتمحور حوهلا موضوع حبثنا هي وعليه             

   مؤلفا�م املختلفة ؟ يفالعثماين  العهدقة احلجاز خالل اجلزائريني الوضع العام يف منط

  :التالية جبنا عن التساؤالت الفرعيةأ إذا إال اإلشكاليةعن هذه  اإلجابةوال ميكن            

        ؟إليهارحال�م  أسبابوماهي  ؟احلجاز وا إىلالرحالة اجلزائريني الذين توجه أهممن هم  -

  ؟التارخييةفما هو منهجهم املتبع يف كتابة رحال�م ، للرحلة تدوينهم وأثناء

  ماذا نقصد باحلجاز ؟ -

   صورة  بإعطاءوهذا  ؟من خالل مؤلفات الرحالة اجلزائريني للمنطقة العامة األوضاعومباذا متيزت  -

منطقة  ا كانت عليهاليت ، و الثقايف، و الديينيعن الوضع السياسي، و االقتصادي، و االجتماع

 .احلجاز

 : المنهج المتبع

ذلك من خالل وصف به اتبعنا املنهج الوصفي، و باملوضوع من كل جوان اإلملامجل من أ             

و املنهج التحليلي اعتمدنا عليه يف حتليل أبرز األحداث اليت شهد�ا  ،السائدة لكل رحالة األوضاع

  .احلجاز
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  :الدراسات السابقة 

أردنا  ناأنّ  إالّ موضوع احلجاز كان حمل اهتمام العديد من الباحثني  أنعلى رغم من             

 .الرحالة اجلزائريني الذين حتدثوا عن هذه املنطقة أهموهذا بدراسة  اخلوض يف هذا املوضوع،

حالة ثت عن موضوع احلجاز والرّ ها وحتدّ لعنا عليابقة اليت اطّ راسات السّ لدّ لنسبة الوب             

 :نذكر

قرن الثالث  إىلالرحاالت احلجازية النثرية يف اجلزائر من قرن احلادية عشر  ،أدب أنساعدمسرية  -

الرحالة  معظمشخصت فيها ، لنيل شهادة املاجستري دارسةوهي  ،م19م 17عشر هجريني 

 . اجلزائريني الذين صادفوا تلك الفرتة

وهو حبث مشل ،دراسة لنيل شهادة الدكتورة ،الرحلة العربية  أدباحلجاز يف  ،شاهدحافظ حممد با -

 .من خالل كتب الرحالة على املنطقة  مجيع جوانب احلياة باحلجاز

  الخطة المتبعة 

  :ارتكزت دراستنا على اخلطة التالية 

كل مبحث   وختام عناصر إىليتفرع كل مبحث مقدمة مث مبحث متهيدي، و مبحثني،           

  . و خامتة،استنتاج 

             اختيارنا للموضوع وأمهيته، و دواعي ،تعريف باملوضوعال إىلقدمة املتعرضنا يف           

          واخلطة املعتمدة يف حبثنا  ،بعض الدراسات السابقةوذكر  ،واملنهج املتبع، إشكالية مطروحةو 

  .عرتضة يف هذا البحث امللك الصعوبات وكذ ،مث املصادر واملراجع اخلاصة بالدراسة

   لحديث عن ماهية الرحلة من خالل تعريفها لفقد خصصناه ،بحث التمهيدي امل أما          

  . وأمهيتها وأنواعهاوذكر دوافعها 

خالل العهد  إىل احلجاز الرحالة اجلزائريني أهمدراسة  يفصناه فقد خصّ  األول،بحث امل أما           

:         يف احتوى هذا املبحث على ثالثة مطالب متثلتالتارخيية،كتابة اليف  مناهجهمو  اينالعثم
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الكتابة منهجهم يف : ثالثا، إليهارحال�م  أسباب :ثانيا ،احلجاز إىلمناذج من الرحالة اجلزائريني : أوال

  .التارخيية

     بات الرحالة اجلزائرينياكتاحلجاز من خالل   أوضاعثاين فكان بعنوان البحث امل أما          

 األوضاع :ثانيا،احلجاز وموقعها أوال  :يف متثلت،عناصر مهمة  مخسةهذا املبحث على  واحتوى

     األوضاع االجتماعية  :رابعا ،االقتصادية األوضاع: لثاثا ،نطقةاملب والتقسيمات اإلدارية السياسية

  .الثقافيةو 

            ذين تطرقنا إليهما ة و هي عبارة عن حوصلة للمبحثني ،الّ أ�ينا دراستنا خبامتو             

  .ن املالحق ختدم دراستنامبجموعة م ذادنا حبثنا هو زوّ  ،و ذكرنا فيها أهم النتائج اليت توصلنا إليها

 :المصادر و المراجع  نقد

  :أهم املصادر إلثراء موضوعنا اعتمدنا على جمموعة من املصادر و املراجع  من             

     شنب أيبحتقيق حممد ابن  واألخبار،يف فضل علم التاريخ  األنظارسني الورتالين ،نزهة احل -

       الدول و املدن  الورتالين موسوعة وصف فيهاما فه ،استفدنا من الكتابني كثريا ،اجلزء األول و الثاين

 .احلجيج يف رحالته  اليت مر �ا ركب و علمائها و عادا�ا أهلها و،املناطقو 

                الذي حققه ، ونعمته حدث بفضل رّيب يف التّ  ومنته اإللهفتح  ،الناصريراس  أبو -

املستوى العلمي السائد و  ،معرفة السرية الذاتية والعلميةاستفدنا منه من خالل  ،حممد ابن عبد الكرمي

نه من بين زيان أعبد القادر ابن زيان و  شرف الشيخلقطة العجالن يف  خر،اآلكتابه   وأيضا ،آنذاك

 .راس أبوحياة  أواملصادر الذي استفدنا منه يف عصر  أهميعترب من  وهو ملوك تلمسان

مبعلومات عن الرحالة  أفادناو الذي  ،ف، تعريف اخللف برجال السلقاسم حممد احلفناوي أبو -

 ...رو ابن عما محاد وش،و ابن  ،كاحلسني الورتالين،اجلزائريني 
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 : المراجع أما

 2ج ،تاريخ اجلزائر الثقايف أيضاو ، 1ج  ،يف تاريخ اجلزائر آراءو  أحباث ،قاسم سعد اهللا أبو -

و منهم ابن عمار و احلسني  غلب الرحالة اجلزائرينييف ذكره حلياة أاستفدنا من هذين الكتابني 

 . الورتالين و أبو راس الناصري

مصدر من مصادر تاريخ  األقصى،كتب الرحالت يف املغرب   ،نوابعواطف بنت حممد يوسف  -

 .الرحلة و الرحالة أيضاعن معلومات عن احلجاز و  أفادتنا ،ه 12ه 11احلجاز يف القرنني 

         ودوافعها  يف الرحلة أفادنا أيضا  األخريو هذا  ،الرحلة يف الرتاث العريب ،أدبفؤاد قنديل  -

          .أمهيتهاو 

 :ات الصعوب

             ع املتعلقة بالرحالة اجلزائرينيقلة املصادر و املراج:واجهتنا صعوبات عدة منها             

 إخراجو رغم ذلك بذلنا جهدنا يف حماولة البحث عن املادة و عدم اإلملام جبميع جوانب املوضوع و 

  .ملعمقحيتاج إىل مزيد من البحث ااملوضوع يف حلته النهائية و ضيق العمل 
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حببه و شغفه للرتحال فقد قيل ،ولد اإلنسان راحال ،و الرحلة  عرف اإلنسان منذ القدم           

راسخة يف طبيعته ،و ذلك ملا استدعته احلاجة للبحث عن الظروف املعيشية املالئمة لتحصيل قوت 

   حى متطلعا يومه قبل أن تتحول إىل غرض طلب العلم أو حتقيق املنافع الدينية و الوجدانية ،إذ أض

       إىل اكتشاف ا�هول و ما حيمله من أماكن و خربات و كنوز و الرغبة يف معرفة ما يف العامل 

  .من عادات و تقاليد و أخالق و غريها 

      و أنواعها  من هذا املنطلق سنحاول أن ننطلق إىل مفهوم الرحلة و من مث إىل دوافعها           

  .أمهيتها وأخريا

 :مفهوم الرحلة :  أوال

 :في اللغة  ) أ

الرتحيل و اإلرحتال :  و الضرب يف األرض السري: يف اللغة بعدة معاين منها  جاءت الرحلة           

رحل الرجل إذا سار ،و رجل رحول ،و قوم رحل أي يرحتلون  :مبعىن األشخاص و اإلزعاج يقال 

  1.كثريا

اإلرحتال كما  تطلق :اليت يقصدها اإلنسان الرحلة  مبعىن اجلهة :كما جاءت الرحلة أيضا          

          السرج : ،و الرحل يف معجم احمليط هو مركب للبعري ،و الرحالة 2أيضا على السفرة الواحدة

كسه ،رحيل قوي على السري    أو من جلود اخلشب و شاه رحالء سوداء و ظهرها أبيض أو ع

  .3،انتقلوا  مبعىن سار و مضى القوم عن املكانارحتل 

  :فوا الرحلة لغة و يف معجم الوسيط عرّ 

    رحل فالن مبكروه :و ركبه و يقال  –عاله  –و  –جعل عليه الرحل فهو مرحل و رحيل  :رحلة 

 .رحله بسيفه عاله بهو 

                                                           
 .124،د ط ،د ت ، ص  6،دار صادر ،ا�لد  لسان العربابن منظور، -  1

 .246،ص  1،ج  ه1398الكتب العلمية ،بريوت ، ر، داالمنير حالمصبا مي، الفيو أمحد بن علي املقري  -  2
 .394،ص  2،دار اجلبل ،بريوت ،ج  القاموس المحيطحمي الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي ، -  3
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و ينبت  الغيثالعرب الرحال ال يستقرون يف مكان و حيلون مبا شبتهم حيث يسقط  ) :الرحال (

  1. املرعى

و هلذه املعاين كلها لفظ رحلة يطلق على من انتقل من مكان ألخر ،و منه أخذ لفظ           

كثرية و متعددة ،و تدل كلها على احلركة " رحل" فمشتقات مادة 2و هو الشخص املتنقل :رحال 

ألن احلركة يف احلقيقة ما هي إال حركة و انتقال تبعث يف اإلنسان النشاط و احليوية و تعود عليه 

  3.مبنافع عدة يف خمتلف جماالت حياته

   إىل اعتبار احلركة من دالئل احلياة و السكون " ياقوت احلموي " و لعل هذا ما دفع بـ           

  .4من دالئل املوت ،و إن تتحرك حركة ضعيفة يؤمل أن تقوى ،أحب من أن تسكن 

  : االصطالحفي  -)ب

ر اخرتاق حاجز املسافة         مباشرة ملا يعينه أو يقتضيه أم تعين بالرحلة اجنازا أو فعال أو          

قد تكون الرحلة هواية لفاصل بني املكان الذي تبدأ منه، و املكان الذي تنتهي إليه، و ا إسقاطأو 

ياها الرحالة من أجل هدف فردي ـو مجعي لغاية ،و هي جتربة حي5تستهوي اإلنسان و تشبع حاجاته 

  6.روحية حتقيق منفعة مادية و

    رحلة عبارة ،جاعال بذلك ال 7ا نوع خمالطة مع زيادة تعب و مشقة أ�ّ :فها اإلمام الغزالي و عرّ 

  . االنتقالخر مع جهد و تعب ناجتان عن عن احتكاك باآل

                                                           
 .334ص دط، دت، ،دار الدعوة ، المعجم الوسيط، الزياتابراهيم مصطفى أمحد  -  1

 مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين السابع و الثامن األندلسيةحالت المغربية و الر عواطف حممد يوسف نواب ، -  2

 . 40ص ،م  1996،دط  ،ض،الريامكتبة امللك فهد الوطنية  ،دراسة تحليلية مقارنة ،الهجريين

باعة و النشر و التوزيع ،مكتبة الوفاء للط الرحلة في األدب العربي حتى نهاية القرن الرابع، املوايفناصر عبد الرزاق   -3

 .23،ص  1995، 1،القاهرة ،ط 

 .420،ص  1977، دار صادر، بريوت، د ط ،2ج  معجم البلدان، ،ن أيب عبد اهللا ياقوت احلموي، شهاب الدي -  4

 .11م ،ص  1999، 2، منشأة املعارف، اإلسكندرية ،ط الرحلة عين الجغرافيا المبصرةين الشامي، صالح الدّ  -  5
 .70،ص  2002د ط ،،مكتبة األدب املغريب ، الرحلة في األدب العربيخليفي ،شعيب  -6
 .273،ص  1986، 1،دار الكتب العلمية ،بريوت ط  2،ج  إحياء علوم الدينأيب حامد أمحد بن حممد الغزايل ،  -7
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املفهومني ال يتباعدان كثريا  أنو من خالل تعريفنا للرحلة لغة و اصطالحا يظهر لنا           

فوائد كثرية و بعبارة  اإلنسانن يف معىن واحد و هو احلركة و هذه احلركة حيقق منها فكالمها يشرتكا

   معنويا  أوماديا  أكان سواءقصد حتقيق هدف معينا  خرقال من مكان آلالرحلة تعين االنت أخرى

  . 1أسفاراحلركة بقطع املسافات فهي السفر و مجعه  أما

  : ن والسنةالرحلة في القرآ-)ج

وحثه على فعلها ومنها الرحلة إال  اإلنساناليت تفيد  الوسائلوسيلة من  اإلسالممل يدع            

  2.التجارة  أواحلج  أو اإلسالمرض أ إىلالشرك  أرضاهلجرة بالدين من  أوللعلم  أكانت سواء

  آياتيف  األرضن الكرمي حث فيها على الرحلة و السري و الضرب يف آو قد جاء يف القر           

   :كثرية منها

 46سورة احلج اآلية " (فَتـُكوُن َلُهمْ قـُُلوُب يـَْعْقلوَن بَها في اَألْرضِ  َيسيُروا مْ لَ فَـ أَ : " قال اهللا تعاىل

  . ) 20 اآليةالعنكبوت سورة " (  سيُروا في األرض فانظروا َكْيَف َبَدأَ الَخْلق ُقلْ " : قوله أيضاو  ). 

: الرحالت اليت ورد ذكرها يف القران الكرمي قال تعاىل  أوائلية من و تعد رحلة قريش التجار           

     مْ هُ مَ عَ طْ أَ ذي الّ  تِ يْ البَـ  ذاَ هَ  بَّ وا رَ دُ بُ عْ يَـ لْ فَـ ، فِ يْ و الصَّ  اءِ تَ الشّ  ةلَ رحْ  إيَالفهمْ  ،شٍ يْ رَ قُـ  إليَالفِ "

  )  4-1 اآليةسورة قريش " ( فٍ وْ خَ  منْ  آمنهمو  وعٍ جُ  منْ 

 :"مرادفة للرحالت يف قوله تعاىلن الكرمي مبعىن البعري وهي آالقر لفظة رحل يف  كما جاءت          

      "ونارقُ سَ لَ  إنَُّكمْ  العيرُ  أَيـَّتـَُها نُ ذّ ؤَ مُ  أذن مَّ ثُ  أخيهل حْ ة في رَ ايَ قَ السّ  لَ عَ جَ  ازهمْ بجهَ  مْ هُ زَ هَّ جَ ما لَ فَـ 

  ) 70 اآليةسورة يوسف  (

من سلك طريقا : (هللا عليه و سلم الرحلة يف طلب العلم فقال سول صلى اع الرّ كما شجّ             

ل لكُ  اإمنّ و  ،اتيَ بالنّـ  األعمال إمنا: ( أيضاو قوله  )1ة نَّ اجلَ إَىل ا ريقً طَ به  يلتمس فيه علما سهل اهللا له

                                                           
 1994، 1لكتاب، القاهرة ،ط لمكتبة الدار العربية  ،آدابهاو  أنواعها اإلسالمالرحلة في عبد احلكيم اللطيف الصعيدي،  -1

 . 5ص م 
د ط  ،الرياض ،مكتبة امللك فهد الوطنية، لرحالت العربية مصدر من مصادر التاريخا،اجلوهرة بنت عبد الرمحان املنيع  -2

 . 27م ص  2010
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ر اجَ ا هَ مَ  إىله تُ رَ هجْ ا فَ هَ كحُ نْ يَـ  امرأة ا أو إىلهَ صيبَـ ا يُ يَ نْـ الدُّ  إىل هُ تُ رَ هجْ  تْ انَ ا كَ مَ وى فَ ا نَ رئ مَ ل امْ لكُ 

  .2 )إليه

تي ك الَّ لْ الفُ  ار وَ هَ النـَّ  وَ ل يْ لَّ ف التالَ اخْ  وَ  ،واألرضات اوَ مَ ق السَّ لْ في خَ  إنَّ "  :كذلك بقوله تعاىل

 ثَّ بَ  وَ ،ا تهَ وْ مَ  دَ عْ بَـ  األرضا به يَ حْ اء فأمَ السَّ  منَ  اهللا لَ زَ ا انْـ مَ  وَ  ،اسَ النَّ  عُ فْ نْـ ا يَـ ر بمَ حْ البَ  ري فيجْ تَ 

م وْ لقَ  آليات األرض اء وَ مَ السَّ  نَ يْ ر بَـ خَ سَّ ب المُ حاَ السَّ  ح وَ ياَ الرّ  ريفصْ تَ  ة وَ ابَ دَ  لّ كُ ا من ْ فيهَ 

  )164 اآليةسورة البقرة  " (ونْ قلُ عْ يَـ 

     املال  أوحبثا عن الرزق  إماوعليه فاهللا تعاىل حث املؤمنني على التنقل و ركوب البحر           

   أنعامة و اكتشاف اخلربة يف هذه احلياة و اكتشاف ما خلق اهللا من خملوقات و البحث عن املعرف أو

  .خريات و االنتفاع �ا و تسخريها خلدمة اخلريو 

 :دوافع الرحلة : ثانيا 

    ختتلف  بالرحلة، حيثهناك العديد من األسباب و الدوافع اليت جتعل اإلنسان القيام           

  :الرحلة، منهاو هذا حسب الغاية و اهلدف من  خرهذه الدوافع من شخص آل

 :الدوافع الدينية  - أ

سول صلى اهللا عليه و زيارة قرب الرّ ،كالرحيل لزيارة األماكن املقدسة ألداء فريضة احلج           

 3.وسلم ،و أيضا مالقاة الشيوخ و األخذ مبعارفهم و نشر تعاليم اإلسالم 

  

  

  

 :ة الدوافع التجارية و اإلقتصادي -ب

                                                                                                                                                                                     
 . 06ص ، 1ج ، السندي ،حباشية صحيح البخاري،البخاري  -1
 .12 ، ص17 النووي، ج ، بشرحالمسلمصحيح  ،مسلم -2

 .24،ص  2002،القاهرة ، 2، مكتبة الدار العربية للكتاب، ط أدب الرحلة في التراث العربي فؤاد قنديل، -3
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    التجارة أمر يقتضي القيام بالرحلة و السفر و كان التجار يضربون يف أراضي جديدة            

      من أجل تبادل السلع و فتح أسواق جديدة ملنتجات حملية  1عن طريق القوافل و عن طريق البحر 

          ر و الوفرة سو سعيا وراء اخنفاض األسعار و اليو جللب سلع ،و قد يكون هربا من الغالء 

 2.أو العمل

 التساعازدهرت تلك األخرية نتيجة التجارية اليت اشتهر �ا العرب، و  استمرت الرحالت            

ين يف أقطار العامل الدّ الرحالت التجارية وحدة الثقافة و و ساعد�م على ، الدولة و سهولة التنقل

  3.اإلسالمي 

  :ليميةالتعالدوافع العلمية أو  - ) ج

منه ،فالعلم يعترب عامال   الرحالت هو طلب العلم و االستزادة فقد كان أهم بواعث هذه            

: أمهيته يف تطوير ثقافات األفراد كما جاء يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم أساسيا البد منه نتيجة 

  4" .طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة " 

  : الدوافع السياسية) د

تتعلق باألوضاع السياسية و تلك الوفود و السفارات اليت يبعث �ا هؤالء امللوك و احلكام             

       رب مناقشة شؤون احلو  ،توطيد العالقات و التبادل التجاري األخرى، �دفإىل ملوك الدول 

  5. أو السالم متهيدا لفتح أو غزو

  

  :الدوافع السياحية   -ه

                                                           
 .11، مكتبة غريب، القاهرة، د ط، د ت ،ص "قديما و حديثا" كتب الرحلة  مشوارسيد حامد النساج،  -1
 .20قنديل ،املرجع السابق ،ص  -2

،ص  1996، 2،دار اخلرجيي للنشر ،الرياض ،ط  و الجغرافيون بين الزمان و المكان الجغرافياحممد حممود حممدين ، -3

178. 
 .177-176قنديل، املرجع السابق ،ص ص   -4
 .95،ص  2002، 1،الدار العربية للطباعة و النشر ،ط  الرحالة ابن بطوطة أميرعبد اهلادي النازي ، -5
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   و هي كثرية و غالبة على غريها من الدوافع خاصة يف العصر احلديث ،كحب التنقل              

للمغامرة و املشاهدة و التأمل يف مجال الطبيعة و غرائب اخللق ،و التعرف وق و تغيري األجواء ،و الت

  1.على املسالك و األثار و الكهوف

  :الدوافع الصحية ) د

     و إراحة النفس من الوان العناء و ختليصها من الكدر شفاءاالستكالسفر للعالج أو             

إىل املناطق الريفية و املناطق اهلادئة و حنومها ،و قد يكون هربا من وباء  كاالرحتالو اإلكتئاب ،

  2.الطاعون أو تلوث 

ات الفرار من احباط: لالرحتال منها باإلضافة إىل أن هناك أغراض أخرى تدفع بصاحبها           

  .3مضايقات سياسية ،أو خوف من مصري جمهول  أو شخصية

  :و ميكن أن نلخص إىل أهم دوافع و أسباب قيام الرحلة على النحو التايل 

  .و مؤلفا�م  األعالمالقراء مبعلومات عن املعارف و العلوم و التعرف على  إفادة -

  .التعريف بالبلدان ووصف الطرق و املسالك  -

  . واجلماعات البشرية ماضيا و حاضرا  واألقوام ماألم أخبارذكر  -

  السياسية و االقتصادية  األحوالمفصلة عن  أومتنوعة وتقدمي معلومات موجزة  ألحداثريخ أالت -

  .االجتماعيةو 

 .دعوة الرحالة إىل التعبري و التفريج يف أحواهلم  -

 4.و جل  عظيم من اهللا عزّ و األهم رغبة الرحالة يف نيل الثواب و املغفرة و األجر ال -

 :أنواع الرحلة :ثالثا 

                                                           
 .22قنديل ،املرجع السابق ،ص  -1
 .20،ص نفسه -2
 . 57، ص 2014، اجلزائر، 1،دار سفيان ،ط الرحلة إلى المغرب و المشرق ألبي العباس المقري عبد القادر شرشار ، -3
 ،،دار اهلدى ،د ط" البحثيةدراسة يف النشأة و التطور و "، الرحلة إلى المشرق في األدب الجزائريأنساعد ، ريهمس -4

 .39-38ص ص  م2009
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   كانت الرحلة عنصرا قويا يف احلياة لذا تعددت أنواعها من خالل األغراض و الدوافع             

  :و الغايات اليت كانت تقوم من أجلها ،منها 

 :الرحلة الحجازية  - أ

بة األوىل عند الرحل ،لكون هذه األماكن حتتل الرحلة احلجازية إىل األماكن املقدسة املرت           

،فكانوا يسافرون إليها بقصد تأدية فريضة احلج  1تتمتع مبكانة غالية عند املسلمني يف كل األصقاع 

،و املزارات الدينية األخرى كاملسجد  2إىل بيت اهللا احلرام و زيارة قرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

      األقصى أوىل القبلتني ،و ثالث احلرمني و قبور األنبياء و الصحابة و األولياء يف كل من بغداد 

  3.و دمشق و القاهرة و غريها ،و يعد هذا العامل من أقوى البواعث على الرحلة فهو مبعث احلنني

 :الرحلة العلمية  - ب

الكرمي عن رحلة موسى عليه  القرانلقصص اليت حتدثت عن الرحلة العلمية يف إن أوىل ا           

               : السالم و لقاء الرجل الصاحل اخلضر عليه السالم و اصحابه لغرض التعلم قال تعاىل 

                        )ا بً قُ حُ  يَ ضِ مْ أَ  وْ أَ  نِ يْ رَ حْ البَ  عَ مَ جْ مَ  غَ لُ بْـ ى أَ تَّ حَ  حُ رَ بْـ  أَ َال  اهُ تَ فَ ى لِ وسَ مُ  الَ قَ  ذْ إِ  وَ ( 

  ).60 اآليةسورة الكهف ،( 

كانت الرحلة بغية طلب العلم و مالقاة العلماء و الفقهاء و حماور�م و اإلستفادة منهم             

احدى السبل اليت جلأ إليها الرحالة ،بل إن هناك من العلوم اإلسالمية ما يرتبط بالرحلة ارتباطا عضويا 

  4.اجلغرافيا لذلك جند العديد من اجلغرافيني املسلمني رحالة  مثل

  

  :الرحلة اإلقتصادية  -ج

                                                           
 .12،ص  2013،وزارة الثقافة العامة ،دمشق ، رحل في المغرب و األندلس،العلي ابراهيم كردي  -1
 .13،دار البيان العريب ،جدة ،د ط ،د ت ،ص  الرحلة و الرحالة المسلمونأمحد رمضان أمحد ، -2

      ن للنشر ،دار املأمو  الرحالت األندلسية و المغربية حتى نهاية القرن التاسع الهجري ،أدبنوال عبد الرمحان الشوابكة  -3

 .27،ص  2008،  1و التوزيع ،عمان ،ط 
 .32،ص م 1991، 1الشركة املصرية العاملية للنشر مصر، ط + مكتبة لبنان  أدب الرحلة،حسني نصار ، -4
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      و يظهر يف هذا ا�ال التجارة خصوصا ،فبالد العرب عرفت تبادال جتاريا مع اهلند             

،و بسطت  و الصني فرحل العرب إليها ،و جاء إىل بالدها كثري من الرحالة ،و ملا انتشر اإلسالم

اخلالفة اإلسالمية سلطا�ا على العامل اتسع نطاق التجارة ،ليشمل إفريقيا ،و جنوب أوروبا ،و كانت 

  1.أماكن خصبة لكثري من الرحالة 

و التجارة كانت من أهم الدوافع اليت دفعت الرحالة إىل تدوين رحلته حىت يغين القارئ            

لبحرية ،و كانت التجارة يف موسم احلج ضرورة من ضروريات احلج على معرفة طرق التجارة الربية و ا

  .2لة غطية نفقات الرحو املسافر ،إذ البد من احلصول على موارد مالية لت

  :الرحلة الرسمية ) د

رقعة الدولة اإلسالمية أثر يف ظهور هذا النوع املتميز من الرحلة من قبل  التساعكان           

ية ،و هي خاصة بدوافع مت كل من الرحالت التكلفية و اإلدارية و السفار احلكام و األمراء ،فض

  :عديدة منها

 .تفقد أمر الرعية أو تلبية طلب احلكام يف معاينة أماكن جمهولة أو بعيدة -

تعد الرحلة حلقة رائعة و مثرية من تلك املنظومة اإلهلية لتحقيق املزيد من حماوالت اكتشاف الذات  -

 .اإلنسانية

فاهللا سبحانه و تعاىل عندما أنزل أدم و حواء إىل األرض مل ينزهلما : وحدة البشر الرحلة يف سر -

منزال واحدا ليبحث كل منهما عن األخر ،و يلتقيا يف أخر املطاف ،و الشعوب مل ختتلف يف موضع 

   3و اللقاءواحد لكن اهللا فرقها و بث بينهم املسافات و غرس يف نقوس اجلميع قطرة السعي للتعارف 

  

  :أهمية الرحلة :رابعا 

                                                           
 .21ص ، ، املرجع السابقنصار  -1
 .4شوابكة ،املرجع السابق ،ص  -2

 .24املرجع السابق ،ص  ،قنديل -3



 مــــــــاھیة الرحلــــــــة                            :                                المبحث التمھیدي

 

 

17 

        و التعرف على مظاهر احلياة  االستطالعاإلنسان طبع على حب املعرفة و             

املختلفة ،لذلك فالرحلة هلا فوائد مجة ال تعد و ال حتصى ،فهي فن خدم األنواع املختلفة من األدب 

  1.على مر الزمان و حفظت لنا املعلومات القيمة

كما أ�ا أهم الوسائل لطلب العلم خاصة يف أوائل العصر اإلسالمي ،فقد كانت الكتب             

نادرة و كانت الدراسة العلمية تقوم مقام املراجع و املؤلفات اليوم ،و فضال عن ذلك تعددت مراكز 

مشاهري األساتذة الثقافة يف ديار اإلسالم ،فكان رجال العلم ينتقلون من إقليم إىل أخر يدرسون على 

  2.و يلتقون بأعالم الفقهاء و احملدثني

كما أن الرحلة لعبت دورا هاما يف خمتلف احلياة اإلنسانية ،إذ كانت الطريق الذي ينهل منه           

خمتلف العلوم و املعارف ،لذا كانت للرحالت فنية تعليمية من حيث أ�ا أكثر املدارس تثقيفا 

  3.و تأمالته عن نفسه و عن األخرينلإلنسان و إثراء لفكره 

                  جتلت أمهيتها أيضا يف كو�ا قد حفظت لنا موروثا ثقافيا ظل متوارثا و            

،و قد رسخت كل العوامل و املفاهيم اليت بنيت عليها  4 اآلدابجيل ،متميزا عن باقي  عنجيال 

اإلنسان استشعار املصاحل املشرتكة اليت وثقت مسألة وحدة البشر على األرض ،بل لقد فجرت يف 

عرى الوحدة على األرض ،و من غري الرحلة ينفرط عقد هذه الوحدة و تتضرر حركة احلياة و مصريها 

  5.املشرتك

منها  يستفيدكما تعد الكتابة الرحلية نصا غنيا بقبض املعلومات املتصلة بالبلدان ،حيث            

      و التاريخ  االجتماعتوغرايف و الدارس حول حقول العلوم املختلفة كعلم اجلغرايف و الباحث األن

  .و األدب و الفن و اهلندسة

  :خالصة 

                                                           
 .12السابق ،ص  رمضان أمحد ،املرجع -1
 .15،ص  1989،الكويت ،د ط ،  138،سلسلة عامل املعرفة رقم  أدب الرحالت،حسني حممد فهيم  -2
 .16أنساعد ،املرجع السابق ،ص  -3
 .19فهيم ،املرجع السابق ،ص  -4
 .23قنديل ،املرجع السابق ،ص  -5
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فالرحلة يف أغلب األحوال سلوك انساين حضاري  ،و جممل القول و خالصتنا هلذا املبحث          

تزوده  يه،ف اآلثارن عجائب األمصار و حماسيرى خالهلا ،متصلة بتارخيه منذ أقدم العصور 

و من هنا فالرحلة .باملعلومات املهمة و التجارب املختلفة تأيت بثمار نافعة على الفرد و على اجلماعة 

 :،لقوله تعاىلوام ،تفصل بينهم البحار و القفارتصبح اليد اليت متتد لتقرب شعوبا بشعوب و أقواما بأق

َبائَل لتَـَعارَُفوا إنَّ   باً عوُ شُ م ْ اكُ نَ لْ عَ ى و جَ ثَ نْـ ر و أُ كَ ذَ  منُ م ُ اكُ نَ قْ لَ ا خَ إنَّ  اسُ ا النَّ هَ يـُّ أَ  ياَ ﴿  دَ عنْ  مْ كُ مَ رَ كْ أَ  وقـَ

  ).13 اآليةسورة احلجرات ،(  ﴾بيرْ خَ ليم ُ اهللا عَ  ،إنَّ  مْ اكُ قَ تْـ اهللا أَ 
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    العثمانية متثل الرحالت معلما بارزا يف أدب الرحلة لدى علماء اجلزائر خالل الفرتة           

حيث ترك لنا العهد العثماين يف اجلزائر رحالت حجازية كتبها أصحا�ا بعد أدائهم لفريضة احلج 

يسى الثعاليب ع: ،لكن مصري هذه الرحالت خيتلف فمنها ما فقد متاما و ال نعرفه إال باالسم مثل

وحيي الشاوي و امحد بن عمار،و منها ما بقي سليما يعود إليه كلما دعت احلاجة ،فالرحالة 

و إمنا  ،أو سواح فحسب اجلزائريني الذين توجهوا إىل احلجاز مل يذهبوا إليها كجغرافيني أو مؤرخني

البقاع املقدسة  إىل�م توجهوا إليها حجاجا يؤدون الفريضة و يزورون احلرم اآلمن ،لذلك كانت قلو 

   .نسيهم آالم الطريق و عناء السفرتسبق أرجلهم و خياهلم ،يتجاوز مرمى أبصارهم و أشواقهم إليها ت

حناول يف هذه الدراسة أن نتعرف على بعض هؤالء الرحالة الذين عايشوا احلدث بكل            

 .وقائعه أثناء رحال�م إىل احلجاز

 

  : الة الجزائريين إلى الحجازمن الرح نماذج : أوال 

  )م1779| م1713)(ه1193|ه : (1125 الحسين الورتالني- أ      

عرف القرن الثاين عشر هجري ،أهم رحلة حجازية اعتنت بالوصف اجلغرايف و السرد           

لفها التارخيي ،اخلاصني بالبالد العربية ،و هذه الرحلة متوفرة مطبوعة دون حتقيق و قد اختار هلا مؤ 

" 1األخبار التاريخ و نزهة األنظار في فضل علم:" عنوانا جذابا داال على مضمو�ا و هو 

 .ني الو رتاللصاحبها الحسين 

 : مولده -1

قبيلة باملغرب األوسط قرب  ،2هو احلسني بن حممد السعيد الورتالين نسبة إىل بين ورتالن           

،جده ،إنه من أسرة عربية شريفة4ه 1193تويف سنة  ه،و 1125،ولد سنة 3جباية التابعة للجزائر 

                                                           
  67، ص 01انظر امللحق، رقم  -1
،دار  1،ط  1،مالمختار من الرحالت الحجازية إلى مكة و المدينة المنورةحممد بن حسن بن عقيل بن موسى الشريف ، -2

 .353م ،ص 2000األندلس اخلضراء 
م    1906انة الشرقية يف اجلزائر ،،طبع مبطبعة بيري فرن 2،اجلزء  تعريف الخلف برجال السلفد احلفناوي ،أبو قاسم حمم -3

 .137ص 
 .394، ص  1998،  1، دار الغرب اإلسالمي ، ط  2، ج تاريخ الجزائر الثقافي أبو قاسم سعد اهللا ،  -4
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س نفوذ األسرة صاهر أسرة حممد أمقران حاكم منطقة قنزات ،و أصبح شيخ علم معرتفا له ،و أس

     والدهجده و   طريق عن  الدين  الدين،و  الدنيا هكذا اجتمع يف أصول الورتالين  ،الروحي يف املنطقة

  .1أمقران الذين كانوا حكاما و رجال سيف و الدنيا عن طريق أخواله أوالد 

 السلف  برجال  اخللف  تعريف  كتابه    من الثاين   القسم أبو قاسم حممد احلفناوي يف و            

هو اإلمام العامل شيخ مشايخ اإلسالم الورع الزاهد الصاحل العابد املتبع ألثر الرسول :" قال عنه    

و مريب السالكني و قدوة العلماء ......بني املعقول و املنقول عليه الصالة و السالم ،اجلامع 

و بقية السلف الصاحلني ،العامل الرباين و القطب الصمداين و الشريف النوراين الشيخ   العاملني 

،ليله سطوة ال تأخذه يف اهللا لومه الئمسيدي احلسني الورتالين ،كان رمحه اهللا جماب الدعوة شديد ال

  2.ائمقائم و �اره ص

  :شأته ن -2

الورتالين نشأة فقرية أساسها التقشف الصويف ،و يف املدرسة القرآنية اليت كان يديرها  أنش          

  والده ،حفظ الورتالين القران الكرمي و هو يف سن مبكرة ،و بعد ان شب ذهب يبحث عن العلم 

التصوف و التوحيد ،و ال شك أنه يف خمتلف الزوايا فتعلم الفقه و النحو ،مث أضاف إىل ذلك علمي 

نال حظا من اللغة و األدب و العروض و التاريخ و هكذا أصبح الورتالين كجده و والده ،من علماء 

 3.املنطقة البارزين ،و من الذين يدين هلم الناس بالطاعة و االحرتام 

 :شيوخه -3

: عملها احلسني الورتالين مثلمن الكلمات اليت تتسم بأمسى اآلداب واألخالق اليت است          

،واليت أجاد فيها الورتالين كل اإلجادة عند ذكر ... سيدي ،الويل الصاحل ،شيخنا القطب الكامل

مشاخيه لدليل على مدى احرتام الذي يكنه هلم رغم كثر�م داخل الوطن وخارجه، ومن الشيوخ الذي 

 : تتلمذ عليهم نذكر من بينهم

حفظ القرآن على يده ،والشيخ حممد ابن حيي الفقيه املفيت، والشيخ أمحد والده حممد السعيد ،الذي 

  .ابن عمر التدليسي ،والشيخ احلسني ابن أعراب، وكل هؤالء أخذ عنهم الفقه والنحو واآلداب

                                                           
 . 394سعد اهللا، املرجع السابق ، ص  -1
 .147- 139صالسابق،ص  احلفناوي ،املرجع  -2
 . 394سعد اهللا، املرجع السابق، ص  -3
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،كما تتلمذ على شيوخ آخرين يف مناطق متفرقة من وطنه الذين ابتدأ �م مسريته العلمية وهم الشيوخ

ملوهوب ،والشيخ أمحد ابن عبد العظيم ،والعالمة الفاضل علي ابن أمحد ذو الطريقة الشيخ ا: ومنهم

  1.الناصرية الشاذلية وغريهم من الشيوخ 

  :رحلته العلمية  -4

تعترب رحلة الورتالين موسوعة أخبار عن جزء كبري من العامل اإلسالمي يف القرن الثاين عشر            

   اشتملت رحلته على معلومات يف غاية األمهية تتصل باحلياة اليومية. الثامن عشر للميالد للهجرة ،

املعاشية و أسلوب احلكم و مستوى الثقافة و طبيعة العادات و نوعية اهتمامات العامة يف  الةو احل

ت على علم برحال  ،كان الورتالين 2البلدان اليت تعرف عليها يف سفره أو  أثناء إقامته باحلجاز 

" ألمحد بن ناصر الدرعي "كرب اعتماده على الرحلة الناصرية أ،مطلعا عليها ،فكان السابقني 

  1681.3سامل العياشي  يبأل" ماء املوائد"و  1717

هـ و الثالثة  1186هـ و الثانية  1153حج الورتالين مرتني أو ثالث مرات ،األوىل سنة           

،و ينمي معلوماته ته ،و مداركه و جتاربهثقافو قد أتاحت له هذه الرحالت أن يوسع .4هـ  1179

  5.أثناء حجه و إقامته باحلجاز و مصر 

و اعتمد الورتالين  و بعد عودته إىل مسقط رأسه اعتكف للعبادة و التدريس و الوعظ ،           

يما يف رحلته على مصادر كثرية بعضها يتعلق باجلزائر و املغرب العريب و بعضها يتعلق باملشرق و الس

  .اجلزيرة العربية 

نه كان ينقل منها نقال أا على هذه املصادر يف رحلته حىت و كان الورتاليت يعتمد كثري            

  حرفيا طويال تارة منسوب إيل صاحبه و تارة غري منسوب ،فكان يعتمد على رحلة العياشي ،و رحلة 

  

                                                           
، مكتبة  1م نزهة األنظار في فضل علم التاريخ و األخبار ،: املوسومةالرحلة الورتالنية ، الورتالين ، احلسني بن حممد ، -1

 .146، 145  ،18، 17، ص ص 2006، القاهرة  1الثقافة الدينية ، ط 
  شاملة مجلة فكرية،  يون و الرحلة إىل احلجاز على ضوء رحليت الورتالين و أبو رأس الناصرياجلزائر  حنيفي هاليلي، -2

 . 22، ص م 2008 ،7العدد  ،7م  ،تصدرها دوريا مؤسسة الشيخ عبد احلميد ابن باديس
 . 23يلي ، املرجع السابق ، ص هال -3
 . 395سعد اهللا ، املرجع السابق ، ص  -4
 . 23ابق ، ص املرجع الس هاليلي، -5
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  1.السيوطي و ابن رشدو ابن فرحون و البكري و العبدري و  و املقريزي ، ،الدرعي

كما أنه رجع إىل مصادر أخرى مل يذكرها ،و قد بني الورتالين يف املقدمة أنه كان ينوي            

  2.كتابة رحلة عظيمة تكون مفخرة له و لبالده ،و لكنه سرعان ما ظهر عليه الفتور و أكثر من النقل

    و حتدث أيضا ، يف اجلزائر و غريها صوفةتار املو الورتالين أثناء رحلته خصص قسما كبريا ألخب

كتب بعض مذكراته و  ،حتدث عن شروط الساعةو  ،عن اخلرافات و الغيبيات و الكرامة املنسوبة إليهم

قال عن احلمى اليت أصابته يف املدينة أ�ا هدية و  ،عزم على صيام الدهرو  ،عند قرب بعضهم تربكا به

عبد الرمحان  وتوجيهه بقلبه و روحه لزيارة قرب ،العبسي قر بنبوة خالد بن سنانأو  ،من الرسول إليه

  3.غريهم من األولياء الصاحلنيو  ،خضري ،و قرب عقبة بن نافعاأل

         صادرفهي من امل ،18يف القرن  ةكبري   أخباروهكذا يتضح أن رحلة الورتالين تعترب موسوعة           

  ج الورتالين و إتقانه للعربية و معرفته بعادات الشرق كان تكرار حو  ،اليت ال غىن عنها يف هذا ا�ال

  4.يف الكثري من املناسبات  أهلهو الغرب جعلت منه حكما على العصر و 

 : مؤلفاته -5

 5: لف  العديد من الكتب منهاأ

  نزهة األنظار يف فضل علم التاريخ و األخبار ، و تعرف بالرحلة الورتالنية و هو وصف لرحلته-1

  .ه 1179يار املقدسة سنة إىل الد

  .شرح القديسة للخضري يف التصوف -2

  .حاشية على كتاب املرادي -3

  .شرح على اخلطبة الصغرى -4

  .حاشية على كتاب السنوسي-5

  .بيت يف مدى النسيب 500مه يف حنو قصيدة هي-6

                                                           
 .189-188ص ص ، 2007، دار البصائر ،اجلزائر 1أبو قاسم سعد اهللا ،أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر ،ج -1
 .396املرجع السابق، ص  ،....تاريخ الجزائر الثقافيسعد اهللا،  -2
 .397نفسه،ص  -3
 .398نفسه، ص  -4
  . 17 – 16، املصدر السابق، ص ص الورتالين -5
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  .شرح على وظيفة الشيخ حيي العد بلي -7

  "دونه  وقفت بساحل وقفت األنبياء"كراسة يف شرح -8

  .شرح لغز السنوسي يف التصوف -9

  .شرح النوري يف العقائد -10

  .ين الذي ترك لنا إرثا مفيدا جداوعليه فهذه كانت أبرز احملطات يف حياة الشيخ الورتال           

وال شك أنه أحد العلماء الذي يفتخر �م جيلنا اليوم ، والذي من خالله يتذكرون املاضي بالد 

 ).جازاحل(املشرق 

  )ه 1205/ ه 1119: (أحمد بن عمار   -)ب

    هو تاريخ املولد  ،معينة  تارخيية  شخصية إن أبسط شيء حيسن أن يعرفه الدارس عن            

هذه املعلومات  أنغري  ،معامل الرتبية و التعليمو ، النسب و معامل الشباب و الكهولة و ةوالوفا

 أإال إذا جل ،لة و ال يتوصل الدارس ملعرفة بعض النتف منهاجمهو " ابن عمار"البسيطة عن شخصية 

و شخصيات " ابن عمار " لكثري من املوازنات و احلسابات الدقيقة لبعض العالقات اليت كانت بني 

بو القاسم سعد اهللا عندما تعرض لشخصية ابن عمار أليه إو هو العمل الذي اضطر  ،خرى معاصرةأ

  :يف كتابه املوسوعي 

فرتجم لكثري  ،بن عمار كان مهتما برجاالت عصرها أنبالرغم من و  ،تاريخ اجلزائر الثقايف          

               يفعل ذلك مثلما فعلهملو  ،هالمتجا أوعامدا ، إال أنه نسي أن يعرف بنفسه، منهم

      اته يف رحلتهخ حلركاته و سكنأرّ  ابن محادوش اجلزائري الذي أو ،كالورتالين يف رحلته  ،غريه من كثري

      مازال هذا العملو  ،فعل ذلك غريه من تالميذه أو ،ن يكون قد فعل ذلك يف أحد كتبهأميكن  أو

  .إن وجد يف حكم الضياع

 : اسمه و نسبه .1

،من أعالم اجلزائر العثمانية 1محد بن عمار بن عبد الرمحان بن عمار أهو أبو العباس            

ل املؤرخون تاريخ ميالده و قد أمه ،)م18(جلزائر يف القرن الثاين عشر اهلجري عاش مبدينة ا ،وأدبائها

                                                           
    92- 91،ص  2013،دار كرداء ،بوسعادة ، 1اجلزء المخطوطة ، أعالم الفكر الجزائري من خالل أثارهمد ،بسكر حمم -1

م  2013،دار األحباث ،اجلزائر  معجم أعالم الجزائر من صدور اإلسالم حتى العصر الحاضر، عادل هضينو  و ينظر أيضا ،

 .151ص 
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ه ،و ميثل سنة تقريظ كتاب الدرر على املختصر  1159لكن أقدم تاريخ نعرفه عنه هو  ،و وفاته

     املدةو حممد خليل املرادي  2تاريخ إجازته،  ،ه 1205حدث تاريخ هو أو  1البن محاد وش، 

   . تنقطع التواريخ بعد ذلك كما كانت منقطعة قبلهمث ،رخيني ستة و أربعون سنةبني هذين التا

 :مولده  .2

         3ه  1119ح أنه ولد سنة أيب قاسم سعد اهللا يف كتابه تاريخ اجلزائر الثقايف ،رجّ            

ام  تويف يف هذا الع و يكون قد ،ه ستا و مثانني سنة 1205و على ضوء ذلك يكون قد بلغ سنة 

  .تنقطع بعد هذا التاريخ  أخبارهن أل ،بعدد بقليل أو، 4عالم اجلزائر أكما يف معجم 

 :نشأته  .3

            من األسر اليت كان هلا شأنو  ،ينتمي ابن عمار ألسرة عريقة يف العلم و الشرف          

خالصة جمد  سليل االشراف الصاحلني و(يؤيد ذلك العبارة املنفوشة على خامتة و  ،اجلزائر يف

  .و يكون املراد بالشرف أنا عليه يف العرف اجلزائري .5) التقى والدين 

   لكننا و  ،ه كان غالبا و على قدر من التدينن والدأمن  أكثرفال نعرف  ،أما أفراد أسرته              

  6:تسيري الشاعر اجلزائري أمحد الغزال يف مدحيه ابن عمارو  ،ال ندري ماذا كان يعمل

  

  مسى ابن عمار أمحد ىل األإهلموا ** مأوى املفاخر و العال  هلموا إىل

  لقد جل جنل كان باألب يتندي ** بوالده دينا و علما قد اقتدى 

  نعم به من ستيد و ابن سيت أو ** كرم به من ماجد و ابن ماجد أف

  علماء البارزين حممد بن سيدي اهلادي بأنه أحد ال ،خبال ابن عمار وشويعرفنا ابن محاد      

  

                                                           
الوطنية للكتاب ،اجلزائر  ،املؤسسة عن النسب و الحسب و الحال لسان المقال في النبأابن محاد وش اجلزائري ،  - 1

 .259ص  1983،
 .و ما بعدها  64،ص  1983،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر  دب و الرحلةتجارب في األأبو قاسم سعد اهللا ، - 2
 .225، املرجع السابق ،ص ....سعد اهللا ، تاريخ اجلزائر الثقايف  -3
 .260ع السابق،ص نويهض ،املرج  -4
 .226سعد اهللا، املرجع السابق،ص  -5
 .142احلفناوي ،املرجع السابق ،ص  -6
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  .1يف مدينة اجلزائر خالل القرن الثاين عشر اهلجري ،دون ان يفيدنا اكثر من هذا 

  . ه 1180على املذهب املالكي سنة  فنجده قد توىل وظيفة اإلفتاء ،أما ابن عمار           

  2.ه  1184و ظل يف الوظيفة إىل سنة 

 بداياته األوىل قد تلقى العلم على يد  الشيوخ جند أن ابن عمار يف ،و فيما له صلة بطلبه للعلم

  3.دراسته تركزت اكثر على الفقه و األدب أنو ال شك  ،داخل اجلزائر قبل أن يسافر إىل اخلارج

  :شيوخ و تالمذة الرحالة أحمد ابن عمار  .4

   فيستفيد  ،كانت ألمحد ابن عمار يف هذه الرحالت لقاءات خمتلفة مع علماء كل قطر           

   ...محد املكيأوعمر بن  ،محد بن حممد الورزي املغريبأو  ،مثل خليل املغريب بالقاهرة ،من علمهم

  .و لكن الشيخ الذي كان شديد املالزمة له هو حممد بن علي 

أما الذين تعلموا على ابن عمار فكثريون ،كانوا حيلقون حوله يف املساجد و دور العلم            

اس الناصر ،و قرا عليه الفقه احلنفي ،و امحد الغزال ،و حممد خليل املرادي منهم ،حممد ابو ر 

     كما أن تلميذه إبراهيم السيالة التونسي مجع اجازات شيخه ابن عمار . 4و غريهم  ،...الشامي

   املصنفات و االجزاء  منتخب األسانيد يف وصل(و مروياته ،فاذا هي تبلغ حنو الكراستني ،و تسمى 

   ه أجاز �ا ،و وضع عليها خطوطه  1204سنة " ابن عمار"و عندما اطلع عليها  ،)سانيدو امل

،و قد ذكر ابن عمار يف هذه  5على خط و ختم ابن عمار ) سعد اهللا(و ختمه ،و قد اطلع عليها 

       اإلجازة بعض شيوخه يف مصر ،و احلرمني ،و العلوم اليت تلقاها ،فمن مشاخيه يف مكة عمر 

  6.و باملدينة حسن بن حممد سعيد ،و مبصر حممد احلنفي  ،ن أمحداب

  

  

  
                                                           

 .123- 122املصدر السابق،ص ص ابن محادوش،  -1
 .225، املرجع السابق ،ص ...تاريخ الجزائر الثقافيسعد اهللا،  -2
 . 13،ص  2004ماجستري ،،رسالة  منابع الصورة األدبية في شعر ابن عمار مخطوطة، حبيب بوزوادة -3
  . 13ص ،نفسه -4
 .35، املرجع السابق، ص ....تاريخ الجزائرسعد اهللا ، -5
 .35ص  نفسه، 6
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 :رحالته العلمية  .5

أوهلما إىل البقاع املقدسة بغرض احلج يف سنة  ،ختربنا املصادر أن ابن عمار قام برحلتني          

      ،فانضما  ،و قد استوقفهما داعي العلم يف القاهرة ،رفقة الشيخ حسني الورتالين ،ه 1166

بعد قضائهما و  1 ،فأخذا عنه ما قدر هلما يف مسجد احلسني " ،خليل املغريب"ة الشيخ قحل إىل

وكانت عودته سنة  2 ،باحلرمني حوايل اثين عشرة سنة ثناءهاأجاوز ابن عمار  ،مناسك احلج

 الى رحلة نحلة اللبيب بأخبار" ،و يف هذه ا�اورة كتب رحلته املشهورة ،ه 1178

  .3"الحبيب

  .4ه  1185ه حىت سنة  1180توىل بعدها وظيفة االفتاء املالكي مبدينة اجلزائر من سنة  و

و قد اندمج  ،�5ا  االستيطانه ، بقصد  1159و الرحلة الثانية انتقل إىل تونس من اجلزائر سنة 

،و لكن وفاة حاكم تونس علي بآي  6يف حميطها العلمي ،فكانت له نقاشات و مساجالت علمية 

نعمة ابن عمار و صديقه جعلته يفارق الديار التونسية حنو املشرق ،فنجده بعد ذلك جييز حممد ويل 

        .ه ،يف مكان ال نعلمه ،قد يكون الشام 1205خليل املرادي الشامي سنة 

  7.حيث بقي يف احلرمني حىت تويف فيهم  ،احلجاز أو

  :مؤلفاته  .6

ماعدا رحلته  ،كلها على وجه الدقة حلد اآلن  مؤلفات أمحد بن عمار ،ليست معروفة          

   يسلم ملو  ،بدورها ليست معروفة بتمامها و هي ،"احلبيب إىلحنلة اللبيب بأخبار الرحلة "املسماة 

          حممد بن أيب شنب، م 1902سنة  ،من يد الضياع إال مقدمتها اليت قام بنشرها يف اجلزائر

                                                           
 . 229، ص ، املرجع السابق ....تاريخ الجزائرسعد اهللا ، -1
 .229، ص نفسه -2
 68،ص  02انظر امللحق، رقم  -3
  . . 328احلفناوي ،املصدر السابق، ص  -4
 . 229املرجع السابق ،ص  سعد اهللا، -5
 . 229نفسه، ص -6
 مي ،املؤسسة الوطنية للكتاب  تح ،حممد عبد الكر  ،فتح االله و منته في التحدث بفضل ربي و نعمتهالناصري أبو الرأس،  -7

 . 49دت ،ص  ،دط
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ن غرض أفال شك ) ص 245(حلجم من الصفحات ت هذا او إذا كانت هذه املقدمة وحدها بلغ

  .جزاء أيكون يف  أنو ال يستبعد  ،بكثري من هذه املقدمة أطولالرحلة املقصود يكون 

  :بقوله  ،هذا التقسيم ابن عمار نفسه إىل أشارقد و  ،اخلامتة إىلباإلضافة           

  1......غرض مقصود و خامتة و ، و رتبتها على مقدمة

         فجاءت عبارة ، لقد قام أبو القاسم سعد اهللا بإحصاء بعض مؤلفات ابن عمارو           

  2:نذكر بعضها و هي ، اريظقو ت إجازاتو  ،حواشي و رسائلو  ،عن شروح

         قال عنهاو ،"اإللهفتح "ذكرها له تلميذه أبو راس يف  ،حاشية على احلفاجي يف األدب -1

 " .عاطرة باألنسام"أ�ا 

فتح "راس يف  أبوئا منها ذكر شي" بإثمي و إثمك ءأريد أن تبو  نيإ:" الة يف قوله تعاىل رس -2

  ."اإلله

 .يوية و فتاوى صديقه إمساعيل التميمي حلمطبوعة ضمن ا ،رسالة يف مسألة وقف -3

ذكره له حممد بن ايب شنب يف مقاله الذي تقدم به مؤمتر  ،شرح على صحيح البخاري -4

 ).1905اجلزائر (ر املستشرقني الرابع عش

 " .عمل نادر:"قال عنها و  ،نسبها له الكتاين ،رسالة على الطريقة اخللواتية -5

 .السيالة التونسي  إبراهيمذكرها له تلميذه  ،)باي تونس (تاريخ يف سرية علي باشا  -6

 .فيه تراجع العلماء عصره و  ،لواء النصر يف فضالء العصر -7

 .ذكر فيه األسانيد اليت روى �ا الكتاب  ،صنفاتمقاليد األسانيد يف وصل األجزاء و امل -8

 .حاشية علي شرح الشفاء أليب العباس أمحد خلفاجي -9

 .حنلة اللبيب بأخبار الرحلة اىل احلبيب   -10

 .إجازات و تقاريظ و قطع شعرية خمتلفة  -11

 ديوان الشعر  -12

                                                           
مطبعة بوفتانة،اجلزائر أيب شنب ،،تح ،ابن  بأخبار الرحلة إلى الحبيب نحلة اللبيبالعباس سيدي امحد بن عمار ، أيب -1

 .4ص م،1903
 . 231 -230، املرجع السابق، ص ص ....تاريخ الجزائر الثقافيسعد اهللا،  - 2
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             دبية و الفكريةعليه فرحلة ابن عمار تعد وثيقة تارخيية هامة يف دراسة احلركة األو            

   إذ أسهم و بقسط كبري  ،فصاحب الرحلة أدى مهمة سامية لألجيال القادمة ،الثقافية إبان عصرهو 

ظروف و  ،عظيم و طبيعتهيف نقل الكثري من احلقائق و الصور اجلميلة و املشاهد املميزة ملوطننا ال

  .كا�ا ألقى الضوء على تاريخ هذه البالد و أفكار ساملعيشة و 

  

  ):1823/ م 1737)( ه1238/ ه 1150( :الناصريأبو راس  -) ج

ة كثرية التاسع عشر ميالدي تأليف رحالت حجازي/ شهد القرن الثالث العشر اهلجري           

         رحلة حممد بن امحد بن عبد القادر:منهاقل من القرنني السابع عشر و الثامن عشر ألكنها 

  .الناصربن 

  :مولده .1

ولد حممد بن أمحد بن عبد القادر بن حممد بن أمحد بن الناصر اجلليلي العسكري             

قرب مدينة  2 ،بقلعة بين راشد 1،املعروف بأيب راس الناصري يف منتصف القرن الثاين عشر للهجرة

بني إّين ولدت .....( فيقول أبو راس عن مولده ،وهونت بني جبل كرسوط ،معسكر بالغرب اجلزائري

جبل كرسوط و هونت كما أخربتين احلرة النقية الصاحلة الولية أمة اهللا أخيت حليمة برد اهللا ضرحيها 

   3 ،،توجه به والده إىل سهل متيجة قرب عاصمة اجلزائر ،و هناك توفيت والدته و هو صغري...) 

،أليب رأس  4رمحه اهللا  قام أبوه بتعليم الرجال و الصبيان القرآن الكرمي،تزوج عدة نساء إىل أن مات

  5.السيد عبد القادر و السيد عمر  : فاألخوين مها  ،و أخت أخوين

                                                           
 .86ص املرجع السابق،  ،.....أبحاث و آراءسعد اهللا ، -1
ر جبل بين قلعة بين راشد ،هي قلعة هوارة تشتمل أربعني دارا للصناع و التجار ،و هي مبنية على شكل قلعة يف منحد -2

 .26ص م، 1983، ،لبنان، بريوت، ،دار الغرب اإلسالمي 2،ط2،ج وصف إفريقيا ،احلسن بن حممد الوزان:ينظر .الشعاب 
 .18ص ، الناصري،املصدر السابق -3
 ر،دار الكفاية ،باب الزوا 3،ج  في عهد الدايات دراسة للحياة االجتماعية إبان الحقبة العثمانية ،الجزائرحبري أمحد -4

 .302ص ،دت، دط،اجلزائر 
 .20املصدر السابق، ص ، الناصري-5
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   أما جده الشيخ عبد القادر كان أعجوبة الزمان يف الوالية و الصالح ،و أخته امسها حليمة  

  1.و الفضل و الفضيل شبهه بابن عياض الفضيل

 

  :نسبه  -2

بن حممد  فأنا عبد رّيب حممد أبو الراس بن أمحد بن عبد القادر :"فيقول أيب راس  نسبهأما            

وأن هذا النسب "بن أمحد بن الناصر بن علي بن عبد العظيم بن معروف بن عبد اهللا ،بن عبد اجلليل

    نبااملثين بن احلسن السبط بن علي  متصل إىل عمرو بن إدريس بن عبد اهللا الكامل ،بن احلسن

  2.ت الّرسول صلى اهللا عليه وسلمأيب طالب و فاطمة بن

  :نشأته  -3

،فقد عرف من خالهلا الفقر و اليتم منذ صباه حيث  ّ 3نشأ أبو  راس يف بيئة فقرية قاسية             

بعد و و دفنت هناك ،فرحل والده الشيخ أمحد إىل منطقة جماجة بالّشلف  ،ماتت والدته يف متيجة

ن العظيم ،إال أن مات و دفن بأم الدروع مبقربة الشيخ أمحد ذلك تزوج و نشط يف العلم و قراءة القرآ

بن عبد اهللا و على اثر وفاة والده قام أخوه األكرب ابن عمر ،الذي أخد مقام أبيه بالتكفل بأيب راس 

      و أخيه عبد القادر لريحل �ما إىل اجلهة الغربية من اجلزائر ،مث اصطحا�ما إىل املغرب األقصى

اس ال يقدر على املشي فحمله أخوه على عاتقه لصغر سنها ابن حفظ القرآن و أتقن و كان أبو ر 

  4.أحكامه فهما و استيعابا 

            

 

                                                           
 .25ص  ،الناصري، املصدر السابق -1
 .26ص ، نفسه -2
 .377ص ، ، املرجع السابق..... تاريخ الجزائر الثقافي، سعد اهللا -3

، تح محدا دو ملوك تلمسانالقادر بن زيان و انه من بني زيان  في شرف الشيخ عبد لقطة العجالنالناصري أبو الراس ، - 4 

 . 277،ص  2011بن عمر، وزارة الشؤون الدينية و األوقاف ،دط ،تلمسان،
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مبعسكر اليت كانت متثل  1 ،اجته أبو راس إىل منطقة القيطنة ،بعد عودته من املغرب األقصى         

  اليت كانت األخرى مركز  2مدينة مازونة ليتوجه إىل  ،مركز إشعاع علمي لدراسة العلوم الشرعية

   .حيث تلقى فيها العلوم الدينية و اللغوية ،مدة ثالث سنوات ،إشعاع ثقايف

عاد أبو راس إىل قرية القيطنة مرة أخرى و تلقى العلوم الشرعية و اللغوية و األدبية و غريها           

  4.لذي الزمه حىت وفاته ا 3،املشريفعلى يد أحد شيوخها البارزين و هو العامل عبد القادر 

و بذلك فحياة أبو راس كان ميالها البؤس و اليتم يف بدايتها حيث ذاق مرارة اجلوع و األمل           

  .5قام بغسل ثياب غريه و  ،حىت أنه مشى حافيا و هو يف سن الطفولة عاري البدن

 :العلميةحياته  -4

فأخذ العلم على يد جمموعة من الشيوخ األجالء  6 ،لعلماءاهتم الّناصري جبانب العلم و ا           

 ،األجالء و الفقهاء العلماء الذين كان هلم القسط األكرب يف تكوين شخصيته الفكرية و املعرفية

و من ابرز هؤالء الشيوخ و العلماء الذين قدموا كل جهودهم من أجل  ،7و أجازوا       فأجيزوا

  :تعليمه جند 

                                                           

 معسكر عبربن داهة ،:القيطنة ،هي قرية تقع وسط جبال بين أشقران على الطريق الرابط بني وهران و معكسر ،انظر - 1 

 .153،ص  2014،العبد للنشر و التوزيع  التاريخ
  ت حبسن املوقع و مجاله و تسمى باسم فضائل مغراة و الزناتية ،و هي بني أجيل يف أسفل خندق ،و �ا مزارعمازونة ،اشتهر  -2

م  1994امعية، بن عكنون ،اجلزائر ،الديوان املطبوعات اجل، 2ج  ،تاريخ الجزائر العام، عبد الرمحان اجلياليل: و ا�ار ،ينظر  

 .17ص 
ية زيد العابدين عبد القادر، عرف بابن عبد اهللا املشريف الذي كان يدعو شيخ اجلماعة و إمام هو العالمة احملدث املسند الزاو  -3

 بهجة( الراشية ،ولد و ترعرع بقرية الكرت قرب معسكر، اخذ العلم و أصبح مثقفا على يد علماء املنطقة ،ألف الكتاب الشهري

 :ينظر. بضواحي معسكر  اهللا تويف رمحه) عراب كبني عامراألسبان بوهران من األ في أخبار الداخلين تحت والية الناظر

 . 100 -99،املصدر السابق ،ص ص ،... لقطة العجالنالناصري ،
 .86، ص نفسه -4
  87نفسه ،ص -5
 .24يلي، املرجع السابق، ص هال-6

 .98، املصدر السابق،ص ........، لقطة العجالنلناصريا-7 
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الشيخ عبد و 1 ،فهو أول شيوخه و أول ما علمه قراءة سورة االنفطار ،أمحدوالده الشيخ أمحد بن  -

القادر املشريف الذي كان يدعو بشيخ اجلماعة و إمام الراشدية،و الشيخ أمحد بن عمار و الشيخ 

حممد األمري و الشيخ القاضي عبد الرمحان التلمساين و هناك شيوخ آخرين بلغ عددهم ما يقارب 

 2.امخسني شيخا و عامل

  :رحالته العلمية  -5

رحالت علمية داخل اجلزائر، و أخرى  : ن نقسم رحلة أبو راس إىل قسمنيأميكننا           

  . خارجها

، باعتبارها السرية العلمية األوىل على يد 3فمن رحالته العلمية داخل اجلزائر، حاضرة معسكر         

  4مث إىل الربج ل بعدها إىل القيطنة ملزاولة تعليمه ،يد عاملها اجلليل آنذاك عبد القادر املشريف، مث انتق

و بعدها إىل غليزان، مث انصرف إىل مازونة و مكث فيها حوايل ثالثة سنوات، حيث وصلها أول     

  . ، فلقيت على صغري مشقة املشي....)..مبازونة(مث سافرت أول صومي  : صومه ،فقال

  .5لكن ذلك أهل الشرف يف العلم

إىل معسكر و يشمر عن ساعديه للتدريس ،مث طابت نفسه للرحيل إىل اجلزائر العاصمة  لريجع بعدها

  .6تعرف خالهلا بعدة علماء و شعراء و كتاب  1789سنة 

أما بالنسبة للرحلة العلمية خارج اجلزائر، فهي تكتسي بالتنوع و األمهية يف تكوين أيب راس           

. م 1801متواصلة لطلب العلم و املعرفة، و كان ذلك عام فكانت البداية من فاس ،و هي رحالت 

      ،و تعد أكرب رحلة قام �ا التقى خالهلا بشعراء 1790و لقد حج مرتني أوهلما كانت يف سنة 

                                                           
 . 42لسابق، ص ، املصدر ا...اإللهفتح ، الناصري -1
 . 101 ، 99املصدر السابق، ص ص  ،...لقطة العجالنالناصري، -2
مدينة تقع يف اإلقليم الشمايل الغريب للجزائر، تطل على سهل غريس يف اجلهة الغربية جلبال بين شقران ،ذات موقع   -3

  بن داهة ،املرجع السابق  : ينظر.لية و مهمة اسرتاتيجي هام، حتظى بأمهية بالغة يف خمتلف امليادين مما جعلها متتلك مكانة عا

 . 17ص 
     قرية صغرية ،تقع مشال شرق معسكر، كانت تعرف من قبل بربج عياش ،مث أصبحت تعرف فيما بعد بربج املخفي نسبة  -4

  . 93 املصدر السابق ،ص..... العجالن لقطةينظر الناصري ،.إىل قدور بلمخفي الرجل الذي قطنها يف عهد األتراك 
 . 20ص  ،السابق ،املصدر، ...فتح اإلله ،الناصري -5
 . 93، املصدر السابق ص .......الناصري لقطة العجالن  -6
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      ، و مما ال شك فيه أن هذه احلجة 1872و كتاب و علماء أفادوه كثريا ،والثانية كانت سنة 

      ية الكبرية بعد أن أفىن من عمره بعيدا عن االتصال بالعلماء املشارقةقد عادت عليه بالفائدة العلم

     مبا فيهم علماء تونس و مصر، فكانت مهد نزوله و مهبط علمه، مدينة طيبة ،مدينة الرسول

      صلى اهللا عليه و سلم اليت التقى فيها بعلماء أجالء من خمتلف األمصار و البقاع ،بعدها رحل

، فاتح 1و تكلم مع علمائها يف مسائل متعددة منها مسالة احلبس ليدخل بعدها إىل الرملة  إىل الشام

  2.و ناظرهم يف مسائل العلم املختلفة، أهلها 

جعلته يتعرف سفار أثر بارز يف تكوين شخصية أيب الراس، ممّا كانت هذه الرحالت و األ           

  .3ع كبري على إنتاج أيب راس املتنوع و بالّتايل كان هلا وق .على علماء و فقهاء

  : مؤلفاته.6

     كتب أبو راس أكثر من غريه من الكتاب اجلزائريني ،و رغم أنه ألف تقريبا يف كل فرع          

      قد ذكر هو نفسه و  ،من العلوم املعروفة يف وقته فإن اغلب كتبه يف التاريخ و األنساب و األخبار

        كتابا بني صغري و كبري و قسمها إىل ثالثة عشر قسما مبتدئا بالقرانيف رحالته ثالثة و ستني

  .نسب إليه بعضهم يف التاريخ و األنساب أيضا و  ،و منتهيا بالشعر

  : و كثري من هذه الكتب قد ضاع ،و متكنا من االطالع على عدد منها مثل           

الشقائق و " ،اليت فيها تستحث يف املغرب ،"4هعمتمنته يف التحدث بفضل ريب و ن فتح اإلله و"رحلته 

 ،يف اجلزائر و باريس "عجائب األسفار"،و  "يف مصرمانية يف شرح الروضة السلوانية نعالشقائق الو "

و نشرت بالفرنسية بينما مل تنشر إىل اآلن كتبه  تو مؤلفات أيب راس قد ترمج 5"لقطة العجالن"و

و اليت مل تطلع عليها كتاب يف أخبار ملوك الرتك و  و من الكتب املنسوبة أليب راس     بالعربية 

  6.اخل...يف ملوك فرنسا   آخر و ،مالرو 

                                                           
. ه 583مدينة عظيمة، كانت رباطا للمسلمني، بناها سليمان بن عبد امللك و استنقذها صالح الدين من يد اإلفرنج ،سنة  -1

 . 69السابق، ص  املرجع 3،ج معجم بلداناحلموي ،: ينظر
 .96، ص......لقطة العجالن الناصري، -2
 . 97ص  ،نفسه -3
 69ص، 03انظر امللحق، رقم  -4
 70، ص 04انظر امللحق، رقم  -5
 .380، املرجع السابق، ص ......تاريخ الجزائر الثقافيسعد اهللا، -6
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برز علماء اجلزائر املوسوعيني من خالل اس شخصية علمية حمرتمة و يعد من أعليه فأبو الر و           

 .بشىت جماالت احلياة كان ذا سعة فكرية واسعة  إذ ،إنتاجه الغزيرو تراثه 

 : 1باب الرحالة الجزائريين إلى الحجازأس: ثانيا

رحال�م  قد تكون هناك جمموعة من األسباب أدت بالرحالة اجلزائريني إىل الرحلة و تدوين   

خاصة إىل البالد احلرمني الشريفني ،إلدراكهم هؤالء بقدسية أرضه ،و علمهم خبريات التوجه إليها 

        األسباب ما بني دينية و ثقافية علمية  لكو�ا باب علم و سبيل إىل التنصيف ،فكانت هذه

   :من بينها

  

  :أسباب دينية - /أ

مكانة احلرمني ، فو زيارة البقاع املقدسة أمنية و حلما يراود كل مسلم شكلت رحلة احلج           

�وى إليها كل القلوب و ، سحتن إليها كل النفو  ،بقاعها و أرضها حمفوظة يف كل مؤمنو  الشريفني

       سارت منها قوافل اجلهاد تنشر القرآن الكرميو  ،فهي البلد احلرام اليت انبثق منها اإلسالم ،يةاحل

  2.السنة النبوية يف مشارق األرض و مغار�ا و 

،و ذلك من أجل 3كانت أغلب الرحالت إىل البالد احلرمني الشريفني هي املقصد األول           

          من املغاربة عامة فاحلج اعترب األساس لكثري ، احلرامأداء مناسك احلج و جماورة بيت اهللا

   و ابن  ،و اجلزائريني خاصة، مثل الورتالين،.... و السبيت ،و العبدري ،و ابن جابر، كابن رشد

      ت إليها و ال يكتفي برحلة واحدة، وقد كان منهم من يقوم بعدة رحال...وابن عمار،وشمحاد

   4،كان دخوله إىل مكة املكرمة للحج ثالث مرات فكان يعيد الكرة إليها يف كل مرةو الورتالين مثال  

                                                           
و يف هذه اجلزئية سوف نركز فقط على بعض الدوافع  مت التطرق إىل دوافع و أسباب الرحلة بصفة عامة يف املبحث التمهيدي، -1

 .و األسباب اليت دفعت اجلزائريني إىل الرحلة و هذا جتنبا للتكرار
 . 236،املرجع السابق ،ص ..... تجارب في األدب و الرحلةسعد اهللا ، -2
           األدبية جلة الدراسات اللغوية وم،دراسة وصفية حتليلية ،"أدب الرحالة اجلزائريني إىل مكة و املدينة "زوهري وليد ،-3

  .151ص 
 395،املرجع السابق ص ....تاريخ الجزائرسعد اهللا ، -4
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فتزداد بقدر تدين الشخص و تكوينه  ،هذا نظرا للبقاع املقدسة من عظيم منزلة يف نفس كل مسلمو 

  1.الروحي

      اآلالف من األشخاص ال نبالغ إذا قلنا أنه ال يوجد مكان يف العامل يقصده عشرات          

وهي رحالت ختتلف عما  ،و هذا ما نسميه برحالت احلج،)مكة و املدينة ( ازكل سنة مثل احلج

ومع هذين ،)احلج و العمرة( فهذه الرحالت خمصصة لنسك إسالمي ،هو معهود من الرحالت

 ن ابتهال الفرصةأو طالب العلم م الناسكني طفق عدد كبري من احلجاج الرحالة أو احلجاج العلماء

  .2فأخذوا يكتبون و يؤلفون، ويدرسون، و ينشرون علما نافعا يتمحور جممله حول احلرمني الشريفني 

هو حرص الرحالة  ،إن ما يقوي االعتقاد بأن الرحلة إىل احلجاز تتخذ طابعا روحيا و دينيا          

 فرغم املشقة  ،3سفر هو الّنصبعلى أن يكون قصده من رحلته وجه اهللا حىت ال يكون حظّه من ال

و احلاجة إىل النوم و الطعام إال أن شعور املرء بأنه ميشي على األرض اليت ولد فيها الرسول و نزل 

الوحي وا�زم فيها الكفر و انتصب فيها مقام إبراهيم جعل كل تعب يهون و كل حاجة دنيوية 

  .4تتضاءل 

    و إيا�م حماطة باملخاطر، فإن جسورهم الروحية  ومهما بدت رحلة احلجاج يف ذها�م          

         إىل البقاع املقدسة بقيت قوية، فالرحالة اجلزائريني عربوا عن شوقهم للبقاع و الرغبة الشديدة 

يف زيار�ا، و أن هذا الشوق و احلنني ليس تعظيما للمكان ،و إمنا للّرسول و يف حّبه صلى اهللا عليه 

احلجية متثل امتداد للشوق العارم و العاطفة الدينية امللتهبة، فال يشفى غليل املسلم  و سلم، و الرحلة

َوَأذِّن ِفي النَّاِس بِاْلَحجِّ يَْأُتوَك ﴿  : قال اهللا تعاىل. 5إال أن يظل مستحضرا جالل املكان و قداسته 

  .] 27رة احلج اآلية سو [ ﴾ رَِجاال َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأتِيَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميقٍ 

  :أسباب ثقافية علمية  -/ب

                                                           
 .234ص نفسه، -1
             شوال ،،السنة الثانية و األربعون 357،العدد  مجلة دعوة الحق، "أدبيات الشوق إىل البقاع املقدسة"حسن جالب،  -2

 . 42ص  ،م 2001فيفري  –جانفي  ه،1424، ذو احلجة
 .28م، ص  1999، العدد الرابع مجلة البحث العلمي ،"من مالمح الرحلة املغربية"خليل فاطمة،  -3
 . 251املرجع السابق ص .،.....األدب ،تجارب فيسعد اهللا  -4
 . 44جالب، املرجع السابق، ص  -5
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        كانت الرحلة يف طلب العلم و مالقاة علمائها و االستشارة منهم يعد حافزا لكثري          

: من الرحالة، و ذلك بغرض حتصيل علو اإلسناد، و لقاء احلفاظ ،و املذاكرة معهم ،و مثال ذلك

سنة يف هذا السن  47ه كان يبلغ آنذاك  1166ألوىل سنة الرحالة اجلزائري ابن عمار رحلته ا

    يطلب العامل اإلسناد املتصل حىت يوثق معلوماته أكثر مما يطلب العلم نفسه ،و ذلك باحلرص 

  1.على مشافهة العلماء و طلب اإلجازة للرواية عنهم 

صلحون و أئمة إىل املشرق و قد ارتبط تاريخ اإلصالح يف اجلزائر برحالت قام �ا علماء م          

يذكر اجلزائريني الرحلة و ، عامة، و إىل احلجاز خاصة، تلقوا خالهلا العلوم الشرعية يف احلرمني الشريفني

         إذ رحلته كانت علمية أكثر من دينية  2الثانية أليب الراس إىل احلجاز و مكوثه باملدينة املنورة،

أبو الراس، فكلما دخل مدينة يذهب يف ذكر علمائها ووصف  و مالقاة الشيوخ كان أول ما يقوم به

  3.العلم و املسائل اليت مسعها منهم

تعد رحلة طلب العلم من اجلزائر إىل احلجاز تقليدا لدى الرحالة اجلزائريني ،فالرحلة تبدأ و           

لب العلم عن وطنه من إحدى مدن اجلزائر، و متر عرب الزيتونة، وصوال إىل احلجاز، و يغيب فيها طا

  .4سنة  02لفرتات قد تصل إىل 

مل تكن املدينة هي املعقل الوحيد عند بعض الرحالة بل قصد الكثري منهم من طالب العلم            

معظم احلجاز، بسبب تعدد املراكز العلمية ،و قد أسهمت هذه األخرية بدور كبري يف زيادة النشاط 

  5.و املتعلمني  و األفكار و املذاهب على أيدي طالب العلم  العلمي و بالتايل انتشار اآلراء

  :منهج الكتابة التاريخية عند الرحالة الجزائريين:  ثالثا

                                                           
   . 234،املرجع السابق ،ص ....سعد اهللا ،تاريخ اجلزائر -1
،مذكرة لنيل  الرحالت المغاربية إلى الحجاز إبان القرن التاسع عشر ميالدي و أثرها على البيئة الحجازية، احلاج دوقاص -2

 . 47، ص 2011شهادة املاجستري، تاريخ حديث و معاصر، 
 . 120، املصدر السابق، ص ...الناصري، فتح اإلله -3
 . 47دوق ،املرجع السابق، ص اص -4
، 1عشر الثامن عشر الميالدي، ددن ،ط /المغاربة في المدينة المنورة إبان القرن الثاني  يم بيومي،حممد علي فه -5

 .14ص ، م2006
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 العرب و املسلمون ألفوا كتبهم بأشكال خمتلفة، ودونوا رحال�م نيمن املعلوم أن املؤرخ          

ون واحد من هؤالء الرحالة البارزين خالل مبناهج متنوعة بتنوع أهداف رحال�م ،والرحالة اجلزائري

يالدي ،حيث اهتموا بالتدوين التارخيي وأخبار اجلزائر املالثامن عشر /القرن الثاين العشر للهجري 

والعامل العريب واإلسالمي، لذلك كان من  الضروري معرفة منهج كل رحالة وحتديد طريقة حتليل  

  . كتبا�م حسب اختصاص كل مؤلف 

  :لكتابة للحسين الورتالني منهج ا -1

           تعترب الرحلة الورتالنية من بني ابرز الرحالت اليت شهد�ا اجلزائر يف الفرتة          

حيث مجعت بني التحصيل العلمي ومقاصد احلج، وهي عبارة عن سجل مبا عاشه  ،العثمانية

 حلياة العلمية، واالجتماعيةأو باالورتالين وشهده يف طريقه، سواء تعلق األمر بركب احلج، 

  واالقتصادية للبالد اليت مرت �ا منذ اعتزامه على الرحلة إىل غاية بداية تدوين ما مجعه يف النهاية 

    م، فرحلته شبيهة برحالت العياشي والناصري ،فقد ظل مشدودا  1769إىل عمل تارخيي سنة 

معلومات تتعلق مبسالك وممالك وذكر العلماء  إىل كتابا�م، وكان واسع ا�ال، فرحلته اشتملت على

  1.الذين التقاهم وأخذ عنهم 

إن أول ميزة يف منهج الكتابة عند الورتالين هي كشفه لنا عن نوعية وقيمة رحلته بوصفها           

       وأكد  ،ميوال ته القوية حنو علم التاريخمصدرا مهما من مصادر التاريخ اجلزائري ،فقد أظهر 

  . 2مكانته بني العلوم األخرى، وأمهيته يف فهم احلياة واستيعاب العرب من التجارب  على

   من بني اإلشارات اليت ملسناها يف رحلة الورتالين هي طريقة التدوين اليت ال ختتلف كثريا          

لى ذكر عن طريقة تدوين كتب الرتاجم واملناقب وغريها، فإذا كانت الرحالت عامة ال تشتمل إال ع

  3ما يشاهد وما يسمع أثناء السفر، فإن الرحالت احلجازية تتضمن عادة جانب الوصف

                                                           
رسالة  ،) 1830/ 1515(منهج الكتابة التاريخية عند المؤرخين الجزائريين في العهد العثماني بكاري عبد القادر،  -  1

  .  210ص ، م 2016/ 2015 ،تاريخ احلديث ،لنيل شهادة الدكتوراه
  .210نفسه، ص  -2
 1،تح، عبد اهللا و آخرون جقبر من العلماء و الصلحاء  بفاس ة األنفاس و محادثة األكياس بمن أسلو حممد الكتاين،  -3

 .  3، م ص 2004، الدار البيضاء املغرب األقصى، 1دار الثقافة، ط 
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    اعتمد الورتالين على الوصف وأكثر على اجلزيرة العربية ،فخصص احلديث عن احلجاز          

ا ووصف وما فيها فوائد كثرية ،وقد عمد إىل وصف اآلثار من املساجد واألودية واجلبال واآلبار وغريه

   1.الطريق الذي يسلكها احلجاج يف زمنه

   وقد بني الورتالين يف مقدمة من رحلته انه كان ينوي كتابة رحلة عظيمة تكون مفخرة له          

  2.لكنه سرعان ما ظهر عليه الفتور وأكثر من النقل واالستطراد وتداخل جل معلوماته ،و لبالده

ب القرآين يف العديد من العبارات داعيا إىل التحلي بالصفات استعمل الورتالين األسلو           

احلميدة ،ألن فيها االعتبار و الداللة على قدرة اهللا تعاىل ،فمثال دعوته للصرب عند البالء، مذكرا 

        بصرب أولوا العزم من الرسل و محل أعباء املصائب ،و يستشهد باألحاديث النبوية يف الكثري

  3.كما أنه وظف الشعر كوسيلة يف الداللة على احلقائق التارخيية و األدبمن املناسبات ،

اييد حىت ال تفلت منه كان يأخذ الورتالين أثناء احلج مالحظات يف شكل مذكرات و تق          

      عندما عاد إىل وطنه أخذ يف كتابة الرحلة، أو يف إمالئها ،و يبدوا انه كان ميليها و  ،املعلومات

  .5فافتقر إىل منهج قومي. 4الميذه، فلم يراجع ما أماله، لذلك كثر التكرار و األخطاءعلى ت

          وعليه فمنهج الورتالين و أسلوبه كان واضحا و بعيد عن التكلف متضمنا ملفردات          

  .و عبارات متداولة عند اجلميع

  :منهج الكتابة التاريخية عند ابن عمار  -2

      ت رحلة ابن عمار ببنية فنية عكست خصائص أسلوب الرحالة يف كتاباته متيز           

              للرحالت، فلغة الرحلة و ألفاظها متيزت بالسهولة ،إذ كتب رحلته لكل الطبقات و ليس للنقاد 

                                                           
   . 189، املرجع السابق، ص ... أبحاث وآراءسعد اهللا، -  1
   . 396ص املرجع السابق، ، .......تاريخ اجلزائر سعد اهللا، -  2
  . 128املصدر السابق ،ص ..... نزهة األنظار الورتالين، -  3
   . 397، املرجع السابق، ص ........تاريخ الجزائرسعد اهللا، -  4
   . 188،املرجع السابق، ص ....أبحاث و آراءسعد اهللا ،-  5
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كما أسهب يف استعمال السجع بشكل واضح و جلي يف مقدمة الرحلة اليت امتاز   ،املختصني     أو

  . 1أسلو�ا باجلودة اللفظية و العناية باحملسنات البديعية، و منها ما يعرف بالسجع املركب

كان ابن عمار ال يسجع يف تناوله القضايا الدينية و توضيح املواقف و عند االستشهاد           

وحنو ذلك،حيث كان السجع عنده جزء من الشعر يلجأ إليه عند وصف أحوال النفس و احلديث 

    ن اآلداب و العاطفة ،كما أن السجع عنده كان مدخال للتأليف و ميدانا للرسائل و التقاريظ ع

  2.و حنو ذلك 

استخدم ابن عمار االستطراد والتكرار كثريا يف كتاباته ، باإلضافة إىل هذين من العبارات           

     ذكر قصة أو قصيدة يعلق،و كان إذا .. فائدة و تتمة و لطيف :الشائعة يف تأليف عصره مثل 

 .3مبا يعن له على ذلك من حمفوظا ته ،وقد يكمل الناقص و يصحح اخلطأ 

بىن ابن عمار رحلته على الوصف الذي كان له وظيفة تفسريية عند تطرقه لوصف         

 الشخصيات و انتمائها احلضاري ،كوصفه لشخص الرسول صلى اهللا عليه و سلم، مادحا أخالقه 

  .4،و وصف الورد بكل ألوانه و أنواعه.. ه ،كما انه وصف القلم و اهلالل و النساءو خلق

فكان  ،ع أن جيمع بني التفسري و الرتتيباملالحظ أن وصف ابن عمار كان دقيقا استطا و           

  5.يكتب للخاصة ال للعامة و أسلوبه كان راق و معانيه بعيدة

    لفين العام و الذي متيز فيها من ناحية املضمون و الشكل التزم يف رحلته باال يطار ا          

  6.ذلك حسب مستوى ثقافته العلمية و مكتسباته اللغوية السائدة يف عصره

  

                                                           
 3ج  11،حبوث العدد " نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب"الة الجزائريين إلى الحجاز أدب الرحعجناك ميينة،  -  1

  . 18دت ص  
   . 233، املرجع السابق، ص .......، تاريخ الجزائرسعد اهللا-  2
  .  232،ص نفسه -3
   . 20 - 19ص ص املرجع السابق ، ميينة، عجناك -4
   . 23السابق، ص ،املرجع .....،تاريخ الجزائرسعد اهللا  -5
   . 23عجناك، املرجع السابق، ص  -6
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  :1منهج الكتابة التاريخية البن حماد وش -3

          إن أهم ما ميز هذه الرحلة عن الرحالت اجلزائرية كو�ا رحلة مغربية علمية و جتارية         

و ليست مشرقية حجازية، فأسلوبه اللغوي سهل و بسيط جدا، و عباراته فصيحة ،و كثريا ما يسوق 

اجلملة سوقا عامليا، ال خيضع لقواعد اإلعراب ،كما أن طريقة عرض احلوادث كثريا ما يتخللها 

  2.االنتقال و  االستطراد مث العودة إىل املوضوع الرئيسي 

    فهي كشكول خليط  ،وش تفتقر إىل وحدة املوضوع و الرتابط العضويادمحرحلة ابن           

            من احلوادث و األفكار و النقول و املذكرات مليئة باالستطراد الثقيل مبعلومات غري منسقة

  3.ال جيمعها إىل بعضها من حيث املنهج سوى الرتتيب الزمين و 

المي اهلجري، و يف معظم األحيان يذكر معها التاريخ استعمل يف رحلته التاريخ اإلس          

واستعمل كلمة عجمي للتاريخ املسيحي، و عن استعمال هذه التواريخ يذكر التوضيح  ،امليالدي

  :  التايل

يف يوم اجلمعة سادس و عشرين ذي القعدة ابتدأت تأليفا يف علم الفلك، مجعت فيه غريب          

يخ فيه كلها تعلمتها، العريب، و املسيحي، و السكندري، و زدت فيه فمنها سبعة توار  ،ما أتعلم

  1.الفارسي و امللكي و القبطي و العربي 

                                                           
م ،أما تاريخ و مكان وفاته 1659 -ه1107، ولد يف مدينة اجلزائر سنة "بابن محادوش" هو عبد الرزاق بن حممد املعروف -1

باحلاج حممد الدباغ،  جمهولني، تقلد بعض الوظائف الدينية، وأول رحلته كانت اىل احلج، مث اىل املغرب االقصى، والده كان يعرف

... تاريخ الجزائر الثقافيينظر سعد اهللا، . نه امتهن العلم ال الدباغة لكن ابن محادوش عاش فقريا، أ األغنياءعائلته كانت من 

  .425،املرجع السابق، ص 
   . 240ص  ،املرجع السابق،بكاري  -2

  .264ص ،نفسه -  3



 خالل العھد العثماني ومنھاجھم للكتابة إلى الحجاز أھم الرحالة الجزائریین :   األولالمبحث 

 

 

41 

فرحلته كانت متنوعة ومل يلتزم فيها منهجا معينا بل قام بسرد األحداث فيها تبعا لتسلسل           

  .2رب الزمين كما أكد أبو قاسم سعد اهللا أ�ا جزء من تراث اجلزائر واملغ

               اعتمد ابن محاد وش على دراسة الظاهرة كما وجدها، أما منهجه الوصفي          

 ووصفها وصفا دقيقا ،وعرب عنها كيفيا ،وقام بتوضيح خصائصها وإعطائها وصفا رقميا  ،يف الواقع

لظواهر من خالل أرقام وجداول توضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع ا

  .3األخرى

  :منهج الكتابة التاريخية عند أبو راس الناصري  -4

احلق أن رحلة أيب راس ختتلف كثريا عن باقي الرحالت األخرى، فهي تتميز مبنهج علمي           

دقيق، رغم كو�ا تتناول موضوع الرحلة إىل احلجاز فهي تظهر علمية أكثر من دينية، فكان املؤلف 

    علماء هي احملل األول أكثر من اهتمامه باملعاهد والديار واملشاهدات واألخبار يهتم بالعلم وال

         لذلك الحظ بعضهم أن رحلة أيب راس ال تتحدث،كما فعل العياشي والدرعي أو الورتالين

  4.عن البلدان وإمنا تتحدث عن الشيوخ الذين درس عليهم أو لقيهم صاحبها

و الروايات  األخبار،و نقل  األحداث،هجا واضحا حيث اعتمد على سرد اتبع الناصري من          

معتمدا يف ذلك على مصنفات  األحيانناقدا هلا يف بعض  لألخبارمتتبعا ، و التارخيية فقد كان ناقال

  5.خاصة ابن خلدون، والسيوطي و الطربي ،من سبقه من املؤرخني

 إليهوهذا ما ذهب  ،عصره ألسلوبغة مميزة مطابقة هي ل، و متتاز لغته بالسهولة و الوضوح          

         راس على العموم بسيط أيب وأسلوب: هذه املسالة بقوله إىلحيث تعرض  ،القاسم سعد اهللا أبو

                                                                                                                                                                                     
   . 240ابن محاد وش، املصدر السابق، ص  -  1
   .58م، ص 2011،عامل املعرفة، اجلزائر، طبعة خاصة ،  ، الطبيب الرحالة ابن حماد وشأبو قاسم سعد اهللا -  2
 .59ص املرجع السابق، ، ........ الطبيب الرحالة، سعد اهللا -3
   186، املرجع السابق ،ص...أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر سعد اهللا ، -4
 .15 م ص2016ددن، دط،  وين و الكتابة التاريخية في الفترة العثمانية،التدوآخرون،  محدادو بن عمر - 5
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          احملسنات اللفظية مثل السجع و الطباق  إىلفجاءت لغته متيل  أحياناو يكاد يشبه العامي 

  1.و االستعارة

             يروي القصة األحداث، و يسجل ، و تداخل الروايات و التكرارترتيبه للمعلومات و م عد          

      العلمية يف نقله من املصادر  باألمانةو كان ملتزما  ،الكرمي و احلديث النبوي بالقرآنمع االستشهاد 

افقتهم، و مناقشتها يف بعض و إبراز آرائهم و مو الذين نقل عنهم  املؤرخنيالعلماء و  بآراءو اهتمامه 

            2.األحيان 

                  ن الورتالينأسبق ذكرهم نقول خالل دراستنا ملناهج الرحالة الذين  من          

محد بن عمار، اعتمدت على اإلسهاب، و التطويل ،و االستطراد ،و إيراد النصوص أو ،وشمحادابن و 

  .، و إيراد األشعار و املوشحات املختلفة ،و عرض النقول املتعددة

   اهتم باحلديث عن الشيوخ ووصف اللقاء �م صحيح أنه كان ناقال إال أنه  أما أبو راس           

        يت يدرسو�ا و العلومو اجللوس إىل حلقا�م و إثارة ما تتميز به عملية التدريس عندهم و املصنفات ال

  .3لو�االيت يتداو 

  :خالصة 

،أن الرحالت منابع ثرية ملختلف العلوم ،وهي مبجموعها سجل بحث جممل القول هلذا املو           

بينهم يف درجة صدقهم و أمانتهم  حقيقي  ملظاهر احلياة، وإذا كان الرحالة اجلزائريون خيتلفون فيما

لرحالت كمبدأ ويف تنوع فهم األمور وفقا لظروف اليت خيضعون هلا ،فإننا ننظر من هذه الناحية إىل ا

 . وككل ،مهما كان بينهما من اختالف وتنوع يف االجتاه وتقدير 

  

                                                           
 .14 نفسه،ص.-1
 .15 ، ص، املرجع السابقمحدادو  -2
  . 165زوهري، املرجع السابق، ص  -3
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اهللا عليه وسلم  منذ عصر الرسول صلى،سالمية اإلمهية كبرية يف تاريخ الدولة أن بالد احلجاز ذات إ

رض أأل�ارضه الطاهرة على مكة املكرمة واملدينة املنورة أاحتوتث يحب،سالمية وطيلة العصور اإل

  كبريا يف نفوس املسلمني   أثراتركت  ،بالد احلجاز مقدسة يف

  :الحجاز وموقعها:وال أ

  :التعريف  -أ

ومنه حناول  خرآلومن كتاب  خرآلتعددت تعريفات احلجاز وتنوعت حبيث اختلفت من مؤرخ 

  :أمههاخذ أواملوقع و  اإلملامبالتعريف

 :لغة 

وحجازةفاحتجز،واسم ما فصل الفصل بني الشيئني ،حجز بينهما حيجز حجزا :احلجز:حجز 

  واحنجزوا اتو احلجاز وحتاجزوا واحتجزوا،واحجز القوم 1بينهما،واحلجاز االسم وكذلك احلاجز

  2و احنجز واحتجزوا ،تزايلو

حجز افصل الشيء حازه ومنعه من غريه وفالنا عن  �يما) حجز(املعجم الوسيط  أصحابويقول 

  .كفه ومنعه: األمر

  3.احلجاز امتنع واتى :احتجز

  الفاصل بني الشيئني والذي مينع بعض الناس من بعض ويفصل بينهم باحلق)احلاجز(

  4دٍ الوسط لتشمر الثياب وعقال الدابة وبالد العرب ما بني �امه وجنَْ  بيهاحلاجز وما يشد ) احلجاز(

 

                                                           
  .43-42،املصدر السابق ،ص،ص04،م ...... لسان العربابن منظور،-1
  43نفسه ص -2
  .158السابق ،ص،املصدر 2،طالمعجم الوسيطابراهيممصطفى،-3
  .158نفسه ،ص-4
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  : اصطالحا

جبل  ،واحلجاز دٍ وجنَْ  �امةالغور والشام وبني فصل بني  حجازألنهمسي احلجاز :عرفه اخلليل بن امحد 

فهو حاجزا  خرآلباخيتلط  أنمنع كل واحد منهما  فكأنهغور �امة وجند :ممتد حال بني الغور

  1.بينهما

ي حدا أبيننا وبني بين متيم حجاز جتعل الدهاء  إنرأيتإنسول اهللا ر يا:ويف حديث حارث بن حسان

  .رضألمن املعروف  الصفع احلجاز  مسيفاصال حيجز بيننا وبينهم قال،وبه 

  2ن احلرار حالت بينه وبني عالية جندأل حجازمسياحلجاز  إن:األزهريويقول 

حىت منطقة عسري جنوبا ،لةإيمدينة  لعقبةاجلبال املمتدة من خليج ا إقليماحلجاز هو  آخرويف تعريف 

ومن الشرق جبال السراة وطوله من الشمال اىل اجلنوب سبعمائة ميل ،وحيده من الغرب منطقة �امة 

  3ومخسون ميال ثالمثائةالغرب  إىلوعرضه من الشرق 

  :الجغرافيالموقع -ب

 حلساد ويتبعها ا،حضر موت،عمان،البحرين،جنَْ ويتبعها عسرياحلجاز  قسام،أستة  إىلالد العرب تنقسمب

  .مميز وحدودها اخلاصةمن حدود جزيرة العرب وهلا موقع واحلجاز من ض

،وشرقا البادية الكربى وجنوبا بالد عسرية ومشاال بادية األمحرمستطيل حيده غربا البحر  إقليماحلجاز 

ويقطعه ،الشرق ثالمثائة كلم  إىلكلم وعرضه من الغرب 1500اجلنوب  إىلالشام وطوله من الشمال 

قدما،وفيها مياه كثرية وغابات و  800ال السراة ويبلغ ارتفاع بعضها اجلنوب جب إىلمن الشمال 

البحر يسمونه  ىليتصل �ا سهإل ،ومنحدرات هذه اجلبال األعراببالسكان من  آهلةبساتني وقرى 

  4.رملية وبعضها صاحل للزراعة،ويزرع فيها احلبوب وغريها من اخلضر وأرضه�امة،

                                                           
  .219،املرجع السابق،ص2معجم البلدان ماحلموي،-1
  .122،ص  1964،القاهرة  4،حتقيق ،هارون وآخرون ، ج تهذيب اللغةحممد بن امحد األزهري،-2
مذكرة لنيل شهادة ه ، 4و  3الحجاز من خالل كتب الرحالة المشارقة خالل القرنين مشعل باين عايض الدهاس،-3

  . 23القرى ص  أمجامعة   اإلسالميةاجستري يف التاريخ واحلضارة م
  .38ه ،ص1329،مطبعة اجلمالية ،مصر،1،ط الرحلة الحجازيةحممد لبيب البتوين ،-4
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عه بني جبلي وذلك لوقو  وآخرساحلي  إقليمواحلجاز به  ،1العربواحلجاز جبملته قطعة من جزيرة 

  اجلبال                                      

  :الحدود السياسية 

مشاال البادية ومشر وشرقا البادية وجند وجنوبا اليمن  هبالنسبة حلدودها السياسية ،يقول البستاين حيد

مناطق نفوذ سياسية متمثلة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة  إىلوهي مقسمة 2،األمحروغربا البحر 

  .3وهذه املناطق هي املتحكمة يف سري أمور بالد احلجاز ،وجدة 

:دارية والتقسيمات اإلاألوضاع السياسية : ثانيا  

و ظل موضوع تبعية احلجاز يهمهم و ،كز العثمانيون على مسعة الدولة يف ا�ال اإلسالمي ر           

 4.من عناء الفتح ، حبيث أعلن تبعيته للدولة  ،قد أراحهم الشريف بركات بن حيي شريف احلجاز

و �ذا منحه السلطة  تفويضا حبكم  ،لتقدمي مفاتيح احلرمني الشريفني بنهاأرسل شريف مكة و 

خرج أهروب املماليك و هكذا ،بعد أن متكن من قتل األمري حسني الكردي نائب جدة  5احلجاز

 .6و أصبحت احلجاز إقليما عثمانيا،القوات اململوكية 

مادة  36ه قانونا من  932/  1525إذ وضع سنة  ،يف عهد أيب مني ازدهر منصب الشرافةو 

ال حيق ألحد بالتطاول عليها و تعاقب من أسرةأيب مني  ،جعلت هذا املنصب وراثيا يف األسرة اهلامشية

و و تنقل احلكم مدة قرن بني بركات ، ذو زيد ، ذو عون ثالث عائالت حكمت مكة ، ذو بركات

  . 7زيد 

                                                           
  71ص، 05انظر امللحق رقم-1
  .246- 244،ص ص 1914،دار الكتب الندوية ،القاهرة  1ط/،د04،جصبح األعشىأيب العباس امحد القلقشدي،-2
  29،ص2005،دار الفكر ،دمشق،12،ط أطلس التاريخ العربي اإلسالميشوقي أبو خليل،-3
  .  150ص دت، دار املريخ للنشر ، 1ط،الدولة العثمانية و الوطن العربي الكبيرعبد الفتاح حسن أبو علية ، 4
طبوعات اجلامعية  ديوان امل دط،،)م 1916_ ه 1288(ية و المشرق العربي تاريخ الدولة العثمانالغايل غريب ، . د -5

  . 64ص  ،م2007اجلزائر،
  . 151أبو علية ، املرجع السابق ، ص   -6
  . 243، مكتبة طرابلس العاملية ، د، ت  ص 1، د ط 1516_  1918تاريخ العرب الحديث علي السلطان ، -7
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 :التنظيمات بالحجاز  - أ

 تابعة هلا يف،احلجاز والية عثمانية  أصبحتحتت السلطة العثمانية  شرافاألبعد دخول 

جق ،وهي سنجق مكة املكرمة وسنجق املدينة املنورة،سن1سناجقثالث  إىلنظامها،وبالتايل قسمت 

نجق جدة يكون مرتبط سجدة ،ويتوىل حكم احلجاز شريف مكة وتعيني الدولة العثمانية واليا من 

جدة وهذا ترك  إدارة نفس الوقت كان للشريف وكيل له ويف األوامرمنه  يأخذالعثماين، ربوايل مص

  2اآلخرتوابع سلبية كل منهما يعرقل 

حىت وان كانت تتبع يف عالقتها مع الدولة العثمانية، املدينة املنورة كان هلا وضعا اخلاص أما

مناطق نفوذ متعددة منها نفوذ العثمانيني وهلم ،كانت املدينة تتجاذ�ا   إمار�امكة،ضمن مدن أمري 

ومنه فقد عاشت املدينة املنورة  ،عوان جدةأعوان وما يتبعهم من ألاشيخ احلرم،شيخ  إضافةإىلحاكم 

  3حلمايتها قدمواتعده السلطان الذي ذكرناه ومل تنتفع باجلند الذين ،كثريا من السلبيات 

االختيار، التنافر،املشاركة يف احلكمكان االختيار  :وكان للنظام السياسي يف احلجاز ثالثة دعائم هي

  4.األصلحوليس  األقوىيتم ملصلحة  األغلبيف 

رض رض احلجازية جزءا من األبح األوتص،وكان مبجرد وقوع حادثة �دد أمن احلجاز تتالشى احلدود 

  شؤو�ا الداخلية  إدارةمراء مهمتهم أشراف فهم ن هناك ضعف من قبل األالعثمانية،أل

  5ما الدفاع اخلارجي فكان البد من املساعدة اخلارجية من مصر اليت تتبع الدولة العثمانيةأ

  :للحجاز اإلداريالنظام  -ب

دينية كانت عامال حرمتها ال إنإال،ولقوانينها ألوامرهاوإتباعهارغم انضمام احلجاز للدولة العثمانية 

خرية فهذه األةصبحت والية عثمانيأن إء احلجاز على مقاليد احلكم حىت و مراأمهما يف سيطرة 

 يفمل تتدخل ، كما هوواإلدارةواحلكم  وأبقتاألمورالسلطة الروحية اليت تتمتع �ا احلجاز  حرتمتا

                                                           
العلم واللواء اخلاص بالدولة مث خص �ا اللواء الذي منه السلطان الوايل أو األمري تعبريا عن الثقة :سنجق ومعناه اللغوي -1

للمصطلحات العثمانية التارخيية  بان واملعجم املوسوعياالدولة ينظر سهيل ص أقسامتطورت الداللة فأصبحت قسما إداريا من 

  .136م،ص2000ه 1421بركات،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض،مراجعة عبد الرزاق حممد حسن 
  .43ص  1997العبيكة الرياض ،مكتبة 1،طالعالم العربي في التاريخ الحديثامحد باغي، إمساعيل-2
،مصدر من مصادر التاريخ احلجاز يف القرنني األقصىكتب الرحالت في المغرب عواطف بنت حممد يوسف نواب ،-3

  200،202،ص ص 2008لك عبد العزيز،،دار امل1ه،ط11/12
  .202نفسه ص -4
  .184املرجع السابق ،ص ، ...كتب الرحالت نواب ، -5
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نظام  أبقتقليم احلجاز بعدة امتيازات حبيث إ،كما خصت الدولة العثمانية 1شؤون البلد الداخلية

  .2األشرافالشرافة يهتم بشؤون احلكم يف عهد املماليك حيث كان حيكم احلجاز 

من دفع  إعفائهبركات واالمتيازات اليت منحتها الدولة العثمانية  أسرةمتها كم ح16ويف القرن 

كذلك كان ال يقدم جزية سكان احلجاز من اخلدمة العسكرية وإعفاءالضرائب الشخصية والعقارية 

  .3سنوية للدولة

وكان ،قوة حمافظة ترسل من مصر وتتواجد يف مكة املكرمة واملدينة املنورة  بإرسالكما اكتفوا 

مل يقبلوا بذلك  إال أ�ملوضع هذه القوات املرابطة حتت سيطر�م ،طاقتهم  أقصىقد بذلوا  اإلشراف

بل اكتفوا مبا يتضمنه فرمان التعيني من جديد  ،احلجاز بإدارةيضع العثمانيون قانونا خاصا مل و 

ومنح الصالحيات وما تضمنه املنشور كان عبارة من التوصيات والنصائح ،لالختصاصات 

  .4جمني قوافل احلأرورة توزيع الصرة وتوالتكليفات احملددة ملا جيب عمله جتاه احلجاج وض

 :للحجاز اإلداريالتقسيم  - ج

ما دخلت احلجاز حتت لواء الدولة العثمانية،مت تقسيمها اىل مناطق نفوذ تابعة لعاصمة بعد

.    ن باقي الواليات العثمانيةخاصة �ا،وقد كان هلا وضع خاص ع إدارةاحلجاز،كان لكل منطقة 

مور الدولة،نظرا لسلطة احلجاز أخرية يف واسع ومل يكن هناك تدخل هلذه األ ت باهتماموقد حض

 .وإدار�االدينية،وقد مت تقسيم احلجاز اىل عدة مناطق لتسهيل نظامها 

 

  

                                                           
شراف هم الذين حيتلون مكانة اجتماعية مرموقة ورؤساء العوائل يف بلد ما ويكونون ذوي نفوذ وكلمة مسموعة يف اجليزة األ-1

،وتر خليل علي مراد أشراف مكة وأمراء ما في العهد العثماني، املكان الذي يعيشون فيه ،بنظرة إمساعيل حقي جار شلي

  .25،ص 2003/ه1423،الدار العربية للموسوعات بريوت لبنان،1ط
  .64املرجع السابق ص،الغايل-2
مكتبة ،)1918- 1908(،،بدون طبعة المرسالت المتبادلة بين الشريف حسين والعثمانيينكليب سعيد الفواز،-3

  .21،ص1988،اإلسكندرية 
شارع حممود  55ملرسي،القاهرةالدكتور الصفصايف امحد ا األستاذ،وتر عن الرتكية وقدم هلا الرحلة الحجازية،ليبوليا جأ-4

  .43،صطلعت
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  1:مكة المكرمة -1

من الواليات  عاصمة احلجاز،وقد اختلفت احلجاز ومتيزت عن غريها املكرمة هيكانت مكة 

للحجاز ولعاصمة مكة مور الداخلية السلطان العثماين ال يتدخل يف األن أالعثمانية ،حيث 

 ،تدخل السلطان العثماين فيكون فقط يف الفنت الكربىما أمورها وفق هواه أخاصة،فالشريف يسري 

ن أهو مارة مكة املكرمة إدعم عن طريق وايل مصر ومما مييز حيث كانت السلطنة تبعث جيشا ل

احلياة اليومية،وهذا  بأيسرأمورنتهاءاحلكمها  أمراءاألشراف ختيارباداخلي بداية  استقالله الشريف ل

العثمانية املكلفة حبفظ  القوةوبغض النظر عن  2يدل على سلطته التامة على كافة مناطق احلجاز

يف مكة ،وهذه احلكومة ندارة احلجاز كحكام غري مقيديإيف  استثمروان شرفاء مكة إأألمن ف

والقسم املايل والعسكري وهو يف يد ري مكة أموهو يف يد الشريف 3داري قسمني القسم اإل إىلنقسمتا

  .الوايل

  :المدينة -2

مري مكة أتتبع  أ�ا كانت العثمانية حىتعالقتها مع الدولة كان للمدينة املنورة وضعها اخلاص يف 

املرتبة 4مورها وقد مت تقسيم النفوذ السياسي يف املدينة املنورةمارته فهو املتحكم يف أإوضمن مدن 

يوجد  نائب األمريوبعدهماليت حتت يده السلطة الكاملة لكافة احلجاز،بعده  مري مكة زيدأوىل ألا

وشيخ 5اإلسالمديب ،فيما يلي سلطة شيخ وتأحاكم تنفيذي ينفذ االحكام من سجن وضرب وقتل 

امسا،والكل ليس هلم التصرف  إليهاملدينة اليت تسبب  األخريأمرييف  ويأتيهموهلما سلطة دينية  األعوان

  6التام

                                                           
  .72، ص6انظر امللحق-1
  .71، ص05انظر امللحق -2

لسلطان يلدرم بايزيد،ينظر سهيل اليت استخدمها احلكام يف الدولة العثمانية ابتداء من  عهد ا األلقابالسلطان لقب من -3

  .135،ص بان،املرجع السابقاص
  38ه،ص1329،مطبعة احلمانية ،مصر،1،طالرحلة الحجازيةحممد لبيب البتوين،-4

على  منصب ديين يف الدولة العثمانية كان مسؤوال عن تعيني القضاة وعزهلم واإلشراف أعلىهو  اإلسالمشيخ -5

  144،ص التدريس،ينظر،سهيل صابان،املرجع السابق
،دار السويدي للنشر 1،ط1مسعيد الفاضلي وسليمان القريشي: ت، م1663ه1661الرحلة العياشية أبو سامل العياشي ،-6

  .29،ص2000ية املتحدة،،اإلمارات العرب أبوظيبوالتوزيع،



 أوضاع الحجاز من خالل كتابات الرحالة الجزائریین:                              المبحث الثاني
 

 
50 

واحد بل تعدد نفوذ  ن احلكم يف املدينة كان مشتتا وال يستند اىل حاكمأن خالل ذلك تبني وم

من مري فكان حاكما املدينة،كانت من املدن احلجازية اليت تعاين من قلة األأأمامرها ،أاحلاكمني يف 

  .واالضطراب حيث كان فيها اللصوص

  جدة -3

على الساحل  التجارة �ا مخسة حصون وهي واقعة أهلهاأهلوهي مدينة على البحر حمصنة وعامرة 

ن إومنه ف، 1هلهاأتزيد بعمرا�ا وتعظم  وبدأتمحر وقد كانت يف البداية قرية صغرية الشرقي للبحر األ

يث ظلت احلجاز تابعة ملصر،وتتم هتمت �ا الدولة العثمانية حبإهم املناطق اليت أنت من جدة كا

الساحل الغريب فيمبصر وكانت جدة مرفأ جتاري إداريا سنجق جدة الذي يربط  مريأدار�ا من قبل إ

ايالة ( ببكلربكية17،ففي بداية القرن األمحركربىفي البحر   بأمهيةحتضيللحجاز ،هلذا كانت 

،كما كانت تتصف 2أيضااحلرم املكي  مشيحةمركزية احلبشة  أكثربشكل  إلدار�ا)احلبشة

به موظف تابع نكان فيها سنجق عسكري،تتبعه فرقة عسكرية كاملة ويقيم اىل جا  نألواالستقرار باألمن

،وكان هلا وظيفة املشيخة على احلرمني  وأضيفتجدة،وزير هايل ويسمونه مارة يف مكة ،يتوىل دعم األأل

�ا  متهتاهم املناطق اليت أن من جدة إن العاصمة الرتكية مباشرة ومنه فوامره مأالسنجق يتلقى 

سنجق وتويل  بإقامةوضاع،حيث كان هلا دور مهم وذلك أمبا يدور فيها من  واعتنتالدولة العثمانية 

باجلنود العثمانيني هذا ما جعلها تكون مصدر قلق لعاصمة احلجاز مكة املكرمة  وإحاطتهاوايل عليه 

  .جازؤون احليف مجيع ش أمورهامكة خاصة من تويل العثمانيني  أوأمريعامة والشريف 

سوء أإلىوضاع تسري من سيء اجلزيرة العربية يف وقته كانت األويرى الورتالين أن النظام السياسي يف 

وىل دى فريضة احلج األأد بن سعيد مري مسعو ففي عهد األه ن احلج كان سيسقط يف نظر أحبيث 

مري مساعد بن سعيد ويرى ية والثالثة فقد كانتا يف عهد األحجتاه الثانأما، 1165والذي تويف عام 

والثالثة حبيث انتشر الظلم واالعتداء حبيث  األوىلالورتالين أن األمور قد ساءت كثريا بني احلجة 

حبيث قارن 3صبح يصدر عن الوالة أيضاأى نفسه يف احلجاز وحىت ان الظلم املرء غري آمن عل أصبح

                                                           
  05السابق ،ص  البتوين ،املصدر-1
دارية في ضوء المصادر والوثائق مجال العربي دراسة تاريخية في األوضاع اإل،الدولة العثمانية في الفاضل بيات -2

  .479،ص1،2007،ط19القرن أواسط العثمانية حصرا مطالع العهد
  .189،ص ،املرجع السابق......راءوآ أبحاث،سعد اهللا  -3
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ظلم والتعدي حبيث الزمان قد زاد يف ال إنالورتالين بني العهدين األمري مسعود واألمري مساعد قال 

  ن يكون ساقط من ظلم الوالة وأصحا�مأن احلج كاد أيرى 

  :ةاالقتصادي األوضاع: ثالثا

 وصناعتها باإلضافةإىل متنوعة منها الصاحلة للزراعة والغري الصاحلة ومتعددة جتار�ا أراضيللحجاز 

  .قتصادهاامنها  وتبينتستمد منها قو�ا  مدا خيلعدة 

  :الزراعة  - أ

لفئة كبرية من السكان،وهذا من خالل املياه اجلوفية  قتصاديااالزراعة يف منطقة احلجاز جانبا  مثلث

عتناء�ا،ومن إلاو إصالحهاتربتها الرملية اليت وجب  باإلضافةإىل�ار،أبوجود  ضَ مل حتَْ أل�ا،أواألمطار

 املنتجاتوغريها من . الدوم ،والفاكهة مثل الرمان وأشجارالزراعات املنتشرة يف احلجاز النخيل 

 1.الزراعية

  :الصناعة-ب

،ومنها عانت احلجاز وجدت بعض  يدي عاملة ومواد خامأللصناعة ترتبط بتوفر مقومتها من بالنسبة 

ة حدادة،حنت تذهيب وهناك النسيب ،فازدهرت �ا العديد من الصناعات اليدوية وجنار  ستقراراال

حتياجات اإل،تعددت على حسبواملناجل احملاريثبالزراعة والتجارة،مثل صناعة  رتبطتاصناعات 

  2.ووجود املواد

  :التجارة -ج

حجاز استخدام التجارة طريقني لنقل جتار�م،الطريق للو  ،يف املنطقةاالقتصاد  تعترب التجارة هي ركيزة

حبيث كان التجار يبيعون فريضة احلج  ألداءالربي الذي يسلكه احلجيج القادم من خمتلف البلدان 

جانب املالبس واحلطب ،وكانت هذه التجارة تنشط عند احلج،متارس يف الطريق  إىلكل ،خمتلف األ

الطريق  امأوهذا بالنسبة لطريق الربي،وكان هناك تنوع يف البضائع يف مكة املكرمة 3مبدن احلجاز 

                                                           

القاهرة حممد رشيد،م ه ت ث ط،ت /،داالرتسام اللطاف في خاطر الحاج التي أقدس مطافشكيب أرسالن،-1

  .25ص.م2012
  .363-248ص ص  ،،املرجع السابق...نواب،كتب الرحالت،-2
  .363-328ص ص ، نفسه-3
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 وأهليف نقل التجارة واملؤنة والتوسع على احلجاج  ستخدمتأ،متثلت يف املوانئ البحرية اليت البحري

  .سواقوهذه التجارة كانت على مستوى األ احلجاز

قتصادي ارتكزت على ثالث مصادر،وهي احلج الذي يعتربونه موردا هلم ن موارد احلجاز اإلفإومنه 

 ىلباإلضافةإ.... خاصة يف مكة واملدينة،من خالل جمرى اجلمال واملساكن للحجاج وغريها

مصدر الزراعة البدائية والتجارة  باإلضافةإىلاملساعدات املالية من طرف احلكومة العثمانية واملصرية،

  .والصناعات،و�ذا كانت احلجاز تقريبا معظم نفقتها من احلج

من اجلوانب اليت مل يتطرق إليها الرحالة اجلزائريني بصفة كبرية  ةاالقتصادي األوضاععد ت          

  .ذكرها بطريقة وجيزة وسطحية الذي ورتالنيماعدا ال

بعض العصابات من قطاع الطرق اليت تعمل خارج الوالية حاكم ترصد موكب  ن أيذكر الورتالين

بعض النصابني الذين يستغلون حسن نوايا  وأيضاعنوة و بقوة السالح  أمتعتهاعلى  وتأيتاحلج 

  1احلجاج فيسلبون ماهلم من مال بالغدر واخلديعة 

ن أبالقافلة واالعتداءات اليت وقعت عليها ،حبيث اللصوص الذين كانوا يرتبصون  إىلالورتالنيأشار كما 

منفردا  أور يف مجاعة و النهاأعلى نفسه يف الطريق ،سواء يف الليل  آمناخباره مل يكن أاحلاج حسب 

،وهذا كله على  طمئناناالو السرقة واخلوفوعدم عتداءاال إىلو وسط العمران،فهو معرض أيف اخلالء 

ثر على معنويات احلاج وجعل احلج نفسه يكاد يكون ساقط حسب تعبريه كما حتدث أرأيهحسب 

  2الورتالين  عن شيوع الرشوة والفساد بني الشيالني 

 األشرافب ،وزاد الفساد والظلم والتعدي من صاحملإلىاحلجاج ال ينزلون  أصبحومن خالل هذا 

 .3ماء مثال  كشربةتفه شيء أعلى  اإلنسانيقتلون  أضافأيضاأ�م،كما أصحا�موغريهم من 

 

  
                                                           

  .190،ص نفسه -1
املصدر  ،الورتالين:ينظر،والغدر واالحتيال على احلجاج بيت اهللاهم الذين حيملون متاع احلجاج ووصفهم باملكر : الشيالني-2

  .283السابق، ص 
  .283،ص نفسه -3
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  : األوضاع اإلجتماعية والثقافية: رابعا

تنوع الرتكيبة السكانية وهذا ملا هلما من مكانة دينية يف  إىلهذا  أدىبوجود املسجدين املكي واملدين،

  :مجيع بقاع العامل،ومن العناصر املوجودة يف منطقة احلجاز

  .مراء البلد ودعامة واملسيطرين على نظامهأهم :شرافاأل

و  اإلسالميباإلضافةإلىاألغواتثر موجات الفتح إم فئة قليلة بقيت فمعظمهم نزحوا وه: القريشيون

احلجاز  حتوتاحلرام واملسجد النبوي فيها،ومنه هلا،وكان هذا التنوع بسبب وجود املسجد اا�اورون 

حركتها العلمية  زدهارإعلى و منهم من عمل  قتصادهاابشرية خمتلفة،فمنهم من ساهم يف  بعناصر

ما بالنسبة أ�ا احلجاز عن غريه  تنفردافرزت بعض العادات والتقاليد أاالمتزاج ومن خالل هذا 

للجانب العلمي فكانت كل من مكة واملدينة منتدى يلتقي فيه طلبة العلم والعلماء ،وكانت قوافل 

التدريس والفتوى وكانت الدولة العثمانية تساعد يف جذب العلماء  ااحلج كل عام حتمل عالء مارسو 

الدولة  أناحلركة  سريورةوما زاد يف تبات مسامهة يف دفع حركة العلميةحبيث كانت وفرة الكتب واملك

  .1العثمانية كانت ختصص رواتب للعلماء املقيمني يف احلرمني الشريفني

  :والتقاليدالعادات -أ

لرحالت السابقة الكثري من والثقايف من خالل الرحالة الورتالين ونقال عن ا جتماعياالما الوضع أ

د النبوي املوايل روقة املسجأجيتمع الناس ليلة اجلمعة بعد صالة العشاء يف آخر هل املدينة أعادات 

و قصيدتني بصوت رخيم،وتطريب أيت مجاعة من املنشدين،فينشد واحد قصيدة ألصحن املسجد فت

يكنس يف يوم اجلمعة املسجد النبوي كله ويؤتى  وي الورتالينوتقسيم والناس حمدقون ،كذلك ير 

من  سوداوينبواب املسجد ويؤتى برايتني أبالذهب فتعلق على  خمصوصسود أمن ديباج  بأغطية

الورتالين تعطل الدراسة يف يضا فريكزان على ميني املنرب ومشاله،كما يقول خمصوص أديباج 

يومي الثالثاء واجلمعة على خالف احلال يف املغرب حيث التعطيل يومي اخلميس ) املدارس(املكاتب

 باألعيادواجلمعة،كذلك التهنئة حبلول كل شهر على خالف املعتاد لدينا يف املغرب فان التهنئة تكون 

وكذلك يقول  ذاهب وقتالوالصالة قد يسع  ذانليس بعد األ ،إذذانمباشرة تقريب بعد األ والصالة

                                                           
  .491-401،املرجع السابق ص ص ........كتب،نواب-1
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احلرم الشريف فيصلى عليها يف املسجدمث مير �ا  إىلاجلنازة  بإدخالعلى اجلنائز ن الصالةالورتالين أ

  .و يوقف �ا وقفا الوجه الشريف  أمام

 باستعمالعمار طريقة االحتفال باملولد النبوي الشريف عند أهل أحلجاز، إذ يقومون فيه  ابنذكر 

أنّ ذلك من تعظيم النيب صلى اهللا عليه وسلموهو  املشامع وا�اهر املصنوعة من الفضة معتقدين

  .          1جهل عظيم

املشامع وا�اهر  ستعمالات مرفوضة يف بالد املسلمني وليس ن هذه العاداأعمار  ابنيعين يرى 

هو يف حقيقة لكنللنيب صلى اهللا عليه وسلمتعظيما املوضوعة من الفضة ،حبيث يعتقدون ان يف ذلك 

جهل عظيم ،فمن يريد االحتفال باملولد النبوي الشريف يكون بتعظيم شرعه القومي وقراءة  األمر

 األزمنةهلم الوعاظ يف هذه  ألفهومنهم من يأتون مبن يقرأ هلم املولد على ما :القران ،قال ابن حجر

ضرورة لذلك ا اء مفارقة ا�لس إن أمكن أل�لى العلمكذب و�تان وجيب ع  أكثرهوهذا منكر الن 

ن والذاكرين فيطعموهم آالصالح والقر  أهلفإظهار حبهم لرسول صلى اهللا عليه وسلم يكون جبمع 

  2.ويتصدقوا عليهم

الشريف وهو وي باملولد النب احتفاهلمخالل  عمار يف خمطوطه من االنسياق يف اخلطأ بنالقد حذر 

الرجال بالنساء ورفع الشارات والغناء والرقص واألكل  ختالطاعن البدع واليت مثلها يف  االبتعاد

والشرب وهي تعد من املنكرات اليت دخلت بالد املسلمني واليت ال عالقة هلا باملولد النيب 

فأما االجتماع يف عمل املولد على غناء :"ابن تيمية يف  فتوى له  اإلسالمالشريف،كما قال الشيخ 

ورقص وحنو ذلك واختاذه عبادة فال يرتاب احد من أهل العلم واإلميان يف هذا من املنكرات اليت ينهى 

 3"عنها وال يستحب ذلك إال جاهل أو زنديق

  

  :الزواج  - ب

                                                           
  .18ص ،عجناك ، املرجع السابق-1
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة تلمسان،  نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيبعبد اجلليل شقرون ،-2

  .301،ص2016
  .302شقرون ،املرجع السابق ،ص-3
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رباب املراتب واملناصب أدينة من امل فيأتيأكابرعقد النكاح باملسجد احلرام  أن:ويقول الورتالين

وطباق من اللوز  الرياحني بأطباقاخلطيب املتعاقدان فيشرع يف اخلطبة مث يؤيت  واخلطيب وبإزاء

  .1النيب صلى اهللا عليه وسلمويقوم املنشد ينشد قصيدة يف مدح والسكر ويفرق ذلك على احلاضرين

  :وصف العمران -ج

بالد احلجاز  أ�اأولقال ) راتفسبع (فعن  اآلبارو كما تكلم الورتالين عن وصف املدن والقرى 

موضع وصله الرسول صلى اهللا عليه وسلم حبيث وصفها  أل�اآخربالعمارة واستبشر احلجاج لوصوهلم 

رتق وفيها مرسى هام ميثل مف) روضة من رياض اهللا تعاىل تصلح للمنطقة وللغرباء واملساكني( بأ�ا

 ورابعكما حتدث عن بدر ،2وفيها قرى كثرية مزارع وخنل وعيون جارية الطرق بني املشرق واملغرب 

  3اخل....قرية عظيمة طيبة روضة من رياض البلدان  إ�اوقال 

  :وصف مكة-د

اهللا  إالمكة وكأن النفوس يف وليمة عظيمة ال يعلمها وما فيها من الفرح  دخلواويقول الورتالين عندما 

كلها مبشاهدة   األكوانعن ويف غيبهامغشية عليها  فخرت صعقةقد جتلى عليها ر�ا  األرواحبل 

  .مكو�ا

مبىن قرب  أنزلواعلى النحو التايل، آنذاككما حتدث عن مناسك احلج واجلو السائد يف تلك البقاع 

فيه املغرب والعشاء  اوهذا املسجد الدعاء فيه مقبول مستجاب وورد فيه فضل عظيم فصلو  ..مسجد 

من مزدلفة خرجواعرفة وملا  إىل... حلوا من املصري  والشامي والعراقي واملغريب ر  كابر األوبعض 

  .4وصلوا ضحى مسجد منرة الذي ينبغي اجلمع بني الظهرين فيه بالقصر،بينها وبني عرفة ووصلوا

 أبوحد رفقائه احلاجأمربع بيت الكعبة رغم استحيائه وحثه  إىلنه متكن من الدخول أويروي الورتالني

ة الباب فدخلت البيت وعالين من اهليبة ما اهللا به عامل فركعت به ركعتني لناحي ويقول الورتالين ،عزة

والوجل ويقول  والدهشةظهري ملا عالين من اخلجل ف ن اجعله خلأمواجهة غافال عن السنة ب
                                                           

  .589- 585ص ص ،الورتالين،املصدر السابق-1
  .374ص الورتالين،املصدر السابق،  -2
  . 356نفسه، ص  -3
  .456،ص نفسه-4
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فتحوه هذا اليوم  وإمنافتحه  1ومل تطل مدة والقرابةاحملبة  أهلين معهما وخمصصا نمكأودعوت مبا 

 .العتيقة   وإزالةلتعليق الكسوة اجلديدة 

  :العلماء-ه

خبارها وبنفس ألكنه مل يسجل  أيضا�ا الورتالني هتماالناحية العلمية فقد  من ما أ           

عن ذلك القليل بل ال نكاد جند له شيء إالاجلزيرة العربية مل يذكر من ذلك  إىلما بالنسبة أ ،التفصيل

عرفات وروى ما دار بينهما فقال ان  إىلثناء ذهابه أعلماء البحرين  بأحدنه التقى أفيقول الورتالني

  .احلفظ لشراح  الرجل كان ضريرا وانه كان من فقهاء املالكية وكان كثري

 مالكي املذهب ديين النسب حسب كأرجلكما كان الورتالين مهتما باملذاهب وامللل فهو  

 كانالكرامات وعندما   وأصحاب... دعواه،طريف السلوك كان ال ينفك يبحث عن رجال الصالح

واعين ديةيالز ،وكذلك السنة  أهل�ا من قدمي الزمان وفيها  األشرافونزلواقد توطنها "ببدر قال عنها 

 .2"اخلوارج،الظاهرية وهم يف االعتقاد قدرية

 

 

  

ما يف املدينة فقط ربط عالقة ودية وعلمية مع احد العلماء وهو الشيخ السمان القرشي فقد دخل أ

طعاما شهيا قال عنه انه مل يذق مثله من قبل،وكان  وأطعمهعليه الورتالين يف داره اليت كانت بالبقيع 

لشرحها  أهالس نه ليللشيخ صالة عظيمة وطلب من الورتالين وضع شرح هلا فتواضع الورتالين وقاأل

  3.وقال ان اهللا وفقه يف ذلك... القبول إاللكن عندما الحظ الشيخ مل يسعه 

 متأثركان " نته يف التحدث بفضل ريب ونعمته وم اإللهفتح "راس الناصر يف كتابه  أبوكان 

من اهتمامه باملعاهد واملشاهدات  أكثربالعياشي،وكان مهتما بالعلماء  تأثرهمن  أكثرلسيوطيبا
                                                           

  .376،ص نفسه -1
  .195ص ،املرجع السابق،أبحاث و آراء،سعد اهللا-2
  .196،ص نفسه-3
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على الشيوخ إمناو راس ال تتحدث عن البلدان أبورحلة  أننرى ولذلك  ،ينواألخبار كما فعل الورتال

  1.والعلماء

اه باملدينة املشرفة على ومن بني الشيوخ املشارقة الذين ذكرهم الشيخ عصمان الشامي،قال لقين

كان الشافعية مبكة ،فيت كى التحية والسالم،وكذلك الشيخ عبد الغين و ضل الصالة وأز فصاحبها أ

شيخنا الشيخ عبد امللك الشامي مث  أيضانباهة،ومنهم  وأكملونزاهة  رعاعلى قدم عظيم علما و 

احلنفي مفيت مكة املشرفة والدوحة ذات  واإلمامالقلعي ذو اجلانب املرعي الذي ليس فضله خيفى 

ومفيت مكة السيد احلسني احلنبلي املفيت وكذلك " عرفة" "مىن" "طيبة"بني  الناشئالظل املورفة 

  .2املغريب

دون ذكر واحد منهم وقاالنه تناظر معهم  مكة بالعلماء الوهابني إىلراس يف رحلته أبو كما التقى 

  .3" حنابلة املذهب أ�مظين "وعقب على ذلك بقوله 

أما إذا جئنا للحديث عن األوضاع الدينية فنجد أن من بني ما ذكر الرحالة يف كتابا�م على املساجد 

 :اليت تنوعت باحلجاز و سنذكرها كاآليت 

  

يزوها،الدار اليت ولد فيها الرسول صلي اهللا عليه وسلم أنيذكر الورتالين من املشاهد اليت ينبغي للحاج 

الصديق رضي اهللا عنه ومسجد العقبة الذي بايع فيه، الرسول صلي اهللا بكر  أيبمبنطقة الشعيب، ودار 

بعرفة ، ومسجد الكبش مبين الذي نزل فداء امساعيل عليه  إبراهيمعليه وسلم ومسجد 

الثور الذي اختفي فيه   وغار جبلرسول اهللا اتكئ هناك،  أنالسالم،ومسجد متكئ باجياد قيل 

ث فيه النبوة وفيه ا وغار حراء الذي كان الرسول يتحديف هجر�مبكر رضي اهللا عنه، وأيبرسول اهللا 

سكنة رسول اهللا مع السيدة خدجية ،ذ منها كانت عمرة النيب،إنزل الوحي واجلعرانة بني مكة والطائف 

  .4رضي اهللا عنها 

                                                           
  .186ص ،نفسه-1
  .65- 64املصدر السابق ،ص ص  ،......، فتح اهللالناصري-2
  .187ص  ،، املرجع السابق......سعد اهللا، أحباث و آراء-3
  .473،املصدر السابق، ص  2ج ،........نزهة األنظارالورتالين ،-4
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مر فان هذه بعض هذه املعامل القيمة ليس هناك من يعتين حبفظها ،ومهما كان األ أنأيضا ويذكر 

البالد املقدسة بعد خروجه من مكة  ودخوله  إىلالنية ، ويتكرر شوق الورتالنياملناطق تزار حبسن 

غشينا (الصالة  والسالم  أفضلعلي املدينة املشرفة  علي سكا�ا   أشرفنايقول ملا  إذاملدينة املنورة ، 

  )...الذوق ،السليم والطبع املستقيم  أهلعلي   ليخفىنور عظيم و�اء قوي 

الصالة والسالم  أفضلدخلنا من باب السالم علي صاحبه (ويضيف عند دخوله املسجد النبوي 

ولقد تاه القلب يف اجلالل والبهاء،والكمال وانبسط علينا النور يف احلال، وكنا يف التنقل يف مراتب  

روضة املتعال فبلغ القلب  إىلالتجلي اعز انتقال  فاطمأن الفؤاد ، وطاب احلمد والثناء  علي الوصول 

  1ن سواهبكامل البدور وقمر العز فتنزه ع األكوانمناه فغاب عن 

ويروي مآثرها ،واملدينة  ،أن الورتالين على علم واسع،باألماكناملقدسة مبكةويتضح يف الرحلة 

العلم والفقهاءويف   أهل، مثلما يروي عن مقربة البقاع ومن دفن فيها، ومارواه بالتفصيل

ومسجد مشربةومسجد  الفصيحومسجد اجلمعة ، ومسجد ، ومسجدالضرار ءذلك،ومسجد قبا

حد ، وقرب الصحابة ومنهم سيد الشهداء محزة رضي اهللا عنه  الفسيح، وجبل أومسجد  ،الفتح 

فاكتست بذلك فضال علي <لرسول صلي اهللا عليه وسلم  وتوضأ فيها ،اليت شرب منها ا واآلبار

  2بالزيارةواالستشفاء مبائهاغريها فصارت مقصودة 

مواطن ظن ،اليت ينبغي جتنبها يف الت من بالدف واملزمار وغريه من اآلالسماع  أنويري الورتالني

ومجوحا   القوةنفس العامة عند السماع  لتزادقد  إذواسط العامة المتالك ذلك لصفة املالهي،األ

عمت البلوى،والعياذ  هذا وقدحيث يقول يف 3،والشيطان يكتفي منه بذلك وتفوحاكلبا   إالوشهوته 

ذلك  واختذوا،اآلالتواألشعارواألحلانسائر واملزامري و  بالدفوفالطوائف علي السماع  باألبناءبالله

السنة  وراء ظهورهم،وزالت هيبة الشريعة من  نبذواصراط مستقيما واتبعوا فيه شيطانا رجيما، 

بعض  أنويري الورتالني،4مسخرة للشيطان األزمانفصارواصدورهم وكان هلم ذلك ديدانا يف سائر 

والدخان، ويري  بالشطرنجمسألة شرب القهوة واللعب  أيضااء املواضيع، اليت شغلت بال بعض الفقه

                                                           
  .530ص ، نفسه-1
  .568ص،املصدر السابق ،الورتالين-2
  .230ص نفسه ،-3
  .230ص ،نفسه-4
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موجبة وسالبة ،  األفعالعند ذاته  لكن مبا يقارنه من  ليتوقفالشيءالنظر يف  أنالورتالين يف ذلك 

ذا إما،أالليلية، علي السهر يف العبادة او املطالعة وة بذاته مباح خاصة إذا اقرتن باإلعانةفشرب القه

ؤالء حمرمة، وينطبق نفس له من اجلواري  فهي يف حق ه ماال حيلوحضور األهواء شر�ا بأتباع  قرتنإ

هلاء عن العبادة مثل صالة  اجلماعة إمصدر  إىلخريةذ قد تتحول هذه األ،إرنج لعبة شط ىالشئ  عل

  .صالأيف نظره التحرمي ملا يشتمل من مفاسد  وال منفعة فيه  فالصحيحالتدخني  أما

اهللا يف الوطن،بقوله ولعل اهللا بذكرهم يزيل احلجاب عنا ، ويرزقنا  أولياءذكر  إلىأمهيةالورتالنيشار أكما 

تكون مهتك كهمتهم،فأن الرمحة تنزل  أنهل وده ويضيف لتزداد النفس رغبة فيهم ورجاء أرزق به ما

كما يضيف الورتالين .وأوليائهاتقدير الورتالين لعلماء تلك الفرتة  أنومن هنا يتضح 1عند ذكرهم

ى به احلاج، من عقد النية وابتغاء مرضاة اهللا يف ذلك واالبتعاد يتحل أنبدقة اجلو الروحي الذي ينبغي 

ينوي بسفره رضى اهللا  أنالسفر وغريها ، ويصف هذا البعد بقوله فينبغي  وإتقانآدابعن الرياء، 

، بأن شفاعتهماهللا وان ينتظر  وأنبياءبيه اهللا تعايل ومواجهة ن بالتوجهإىلتعايل ، وان يشغل نفسه 

لمحمودة،ومن طبائعه الردية األوصافىلإوصافه املذمومة  أتعلق �م حبيث ينوي االنتقال من ي

 ألحبابهل العلم وينوي الزيارة أن كان من إ، ويعلم اجلاهل إغاثةاملضطرالسجايا السنية ، وينوي إلى

  2. واألمواتمنهم  األحياءاهللا 

سواق ومن ذلك وصفه املشوق ناسك احلج ،وازدحام احلجاج يف األكما حتدث الورتالين عن م

هل مصر أ ليلة الثانية من ليايل مىن بالغالليايل مبىن وهي الليلة الثانية ،ملا كانت ال ألحد،والبهيج 

والبنادق  باملدافعالرمي  األشجاروإكثاراملصابيح ، واختاذ املصانع منها وصور  إيقانالشام يف  وأهل

 واإلبكاروالقبول وألذكار وجمال لالتعاظ  لألفكاروتسلية  لألبصاريف ذلك نزهة  باجلوواحملارق، املرتفعة 

ن يوصف ،فلو أكما ذكر الورتالين الوقوف بعرفة  جليل واكرب من 3العباد  أصناف،فنزل مجيع 

هلالك ذلك املشهد الذي  تالعرساالناس يف جبل عرفات ووقوفهم بتلك  وما عليهشاهدت تلك احلال

ترى امللوك يف مقام االفتقار  والذلة ،والفقراء يف حمل  ،إذعمرهزيدا لبيان مره وعجز عن وصفه أهال 

                                                           
  .104ص،نفسه -1
  .46ص ،الورتالين، املصدر السابق -2
  .468ص ،نفسه -3
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االضطرار والقلة ،واجلميع يرغبون يف املغفرة من الرمحان ويطلبون الرمحة  والعفو من الرحيم  العفو 

 :بيتا نذكر منها 42الورتالين قصيدة من وقد انشد يف هذا 1احلنان املنان 

  وكم سائل مدت ايل اهللا كفاه ****    وكم خاضع كم خاشع متذلل  

  خضعناهوطول خشوع من خضوع   ****وملا رأى تلك الدموع اليت جرت

  حني وقفناه  األمالكوباهى بنا **** باملثابوالرضىجتلي علينا 

  لذنب مغفور وفيه حموناهبه ا        ****علي عرفات قد وقفنا مبوقف

غلبها عن احلج والرسول صلى اهللا أعن القضايا الدينية واليت كانت  ن عمار يف مقدمتهباكما حتدث 

ستشهد ابن عمار بالقران الكرمي يف وجوب إني فيها وجوب القيام باحلج حبيث عليه وسلم اليت يب

بيت وضع للناس للذي مبكة مباركا وهدى للعاملني ،فيه  أولن إ"يام باحلج واستهل مقدمته بقوله الق

سبيال ومن   إليهوهللا علم الناس حج البيت من استطاع  آمناآيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان 

  "كفر فان اهللا غين عن العاملني

  .مث يعمل على شرحها ويدعمها بأقوال الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة

وخلقه ومكانته بني اخللق  أخالقهر بوصف الرسول صلى اهللا عليه وسلم مادحا كما قام ابن عما

اليت حدثت له يف مكة واملدينة وتاريخ األمة اإلسالمية   األحداثوفضله عليهم ،وقال يف وصفه 

  .كحادثة اإلسراء واملعراج

  

  

  

  

  

                                                           
  .460صنفسه،-1
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  :خالصة

من مصادر تاريخ بعضها تعترب مصدرا هاماها وضياع ومما سبق نستنتج ان الرحالت احلجازية،على قلت

ىل ،ومعظم اجلزائريني الذين توجهوا إاجلزيرة العربية والبحث عن الضائع منها وتقييمه واجب علمي

و لطلب العلم كما الحظنا يف رحلة و يزورون احلرم أ اجلزيرة العربية حجاجا يؤدون الفريضة

الثامن عشر امليالدي – عشر كانت خالل القرن الثاينغلب الكتابات  ، وأراسوأبو الورتالين،ابن عمار 

 احلننياعتمدوا على الوصف للقرى ،املدن،الطبيعة والتعبريعن الشوق و معظمهم رحالة الء و هؤال

ء راس الناصري اليت كانت علمية حبيث حتدث عن العلماأبو للبقاع املقدسة على خالف رحلة 

  .والسجع والفقهاء وابتعد عن االستطراد
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دراستنا للحجاز من خالل الرحالة اجلزائريني يف الدولة العثمانية،واليت خصت احلجاز كشفت لنا عدة 

  :نتائج واستنتاجات ولعل اهم ما توصلنا اليه من نتائج هي علي النحو التايل 

ملنطقة احلجاز خواص كثرية ميز�ا عن باقي الدول اوهلا وجود بيت اهللا ومسجد الرسول صلى اهللا  -

عليه وسلم، وموقعها املتميز الذي مكنها من أن تكون حلقة وصل بني البحر األمحر واخلليج 

ألداء  العريب،فلها حدود معلميه مهمة ، باإلضافة إىل استقبال العديد من الزائرين للبقاع املقدسة

  .فرض اهللا سبحانه وتعايل ، وهذا ماجعل هلا مكانة دينية خاصة ومكانة حدودية مميزة 

أن احلجاز هلا وضعها اخلاص �ا اختلف اختالفا تاما عن باقي الدول العربية ،حيث أن نظامها   -

طابعها كان بني الوراثي واالنتخايب أي أن القوي هو الذي ميتلك الشرافة أو احلكم ، وقد ميزها 

  .الديين بسياسة خاصة 

إال أن نظام والية احلجاز مل يتغري   1517رغم انضمام احلجاز ايل السلطنة العثمانية سنة  -

وأشرافها مل يهتز حكمهم ومل تتدخل السلطنة العثمانية يف امورالوالية،فقد ظلت احلجاز  حمافظة على 

ن هذه الوالية جنبا اىل جنب مع االشراف نظامها اإلشرايف وسياستها وأوضاعها ،وحكم العثمانيو 

  .دون تدخلهم الفعلي 

أن انضمام احلجاز إىل السلطنة العثمانية جعلها تقوم ببعض التنظيمات االدراية فقامت  بتقسيم  -

  .مناطق احلجاز، إىل نقاط نفوذ تابعة  للعاصمة مكة املكرمة والكل يتبع شريف مكة

تاريخ احلجاز والتأريخ هلذا البلد العظيم، فكانت هذه أن كتب الرحالت سامهت يف تدوين  -

الرحالت مصادر مهمة نشطت احلدث وأرخت له، ونذكر من بني الرحالة اجلزائريني احلسني 

الورتالين، الذي دون كل مايتعلق مبنطقة احلجاز من أحداث سياسية  وبعض منها اقتصادية وأخرى 

  .اجتماعية وثقافية وخاصة دينية 

توجه إىل احلج من اجلزائر آنذاك يسلك الطريق الربي حيث خيرج من قسنطينة ،حبيث يعرب أن امل -

احلاج مناطق خمتلفة وقبائل متنوعة تعدد بطول الطريق،وامتاز الطريق بصعوبته ووعورته وكثرة اللصوص 

  .به
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مةمن الناحية أن احلسني الورتالين هو رحالة جزائري ،ارحتل إىل احلجاز ألداء احلج وهي رحلة عظي -

االجتماعية والثقافية او الدينية واحلضارية،فوثقماجاء به علمه ونطقت �ا قرحيته مبنهج قومي وأسلوب 

م 18رزين اقرب إىل الطرح العلمي واملوضوعية الدقيقة،حبيث وصف املعارف السائدة يف تلك القرن 

  .الرتاثية واالجتماعيةمن تاريخ وأدب ورحالت فقه ونقد أحوال العباد والبالد والعادات 

أن اقتصاد احلجاز كان مبين على االموال والغالل اليت تأتيها من السلطنة العثمانيةوأيضا من  -

إتاوات احلج على الدول الباعثة للحجاج،كذلك كان كان هلا زراعة معيشية متعددة وأشتهر بأجود 

  .عات متعددة منها اجللود واحلليالتمور وأنفعها، وموجودة �ا جل اخلضر والفواكه،أيضا �ا صنا

أن احلجاز يقطن �ا العديد من الفئات االجتماعية اليت اختلفت نظرا للوفود اآلتية اليهامن أجل  -

  .زيارة البقاع املقدسة فيها فئات خمتلفة من السكان،ومنهماالصليني والعثمانيون
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( نسخة من كتاب حسین الورثیالني) 01(الملحق رقم 

https://3.bp.blogspot.com/-

5Zz9nhAYMNM/TWkIDDxn_eI/AAAAAAAABOI/qOTnNCiGMvY

/s1600/NUZHAT%2BEL-ANDHAR.gif 

  .16:27، الساعة  21/06/2019تاریخ االطالع على الموقع 

الملحق رقم 

5Zz9nhAYMNM/TWkIDDxn_eI/AAAAAAAABOI/qOTnNCiGMvY

تاریخ االطالع على الموقع 
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  ابنعمارنحلةاللبیببأخبارالرحلةال�الحبیبنسخة من كتاب ) 02(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://2.bp.blogspot.com/_gbHsX9ptM5E/TTb7Cyf-

jxI/AAAAAAAABGY/fAYASHFssXM/s1600/1.jpg 

  .16:33، الساعة  21/06/2019تاریخ االطالع على الموقع 
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نسخة من كتاب محمد أبو راس الناصري فتح اإللھ ومنتھ في التحدث )03(الملحق رقم 

  بفضل ربي ونعمتھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://4.bp.blogspot.com/-

13x4N_6PBW8/TrCFid1UmMI/AAAAAAAABek/RAWI4-

bAV2M/s1600/02.png 

  .16:30، الساعة  21/06/2019تاریخ االطالع على الموقع 
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  نسخة من كتاب أبو راس الناصري لقطة العجالن) 04(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://i2.wp.com/diae.net/wp-

content/uploads/2011/07/lokta.jpg?resize=119%2C174 

 

  .16:31، الساعة  21/06/2019تاریخ االطالع على الموقع 
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  .موقع احلجاز يف اجلزيرة العربيةتوضح  خريطة:05

مدحية درويش، تاريخ الدولة السعودية حىت الربع األول من القرن العشرين، ط

 221م، ص1980

  

05الملحق رقم

مدحية درويش، تاريخ الدولة السعودية حىت الربع األول من القرن العشرين، ط :المرجع

1980الشروق، جدة، 

 



 

  .خريطة توضح مكة املكرمة واألبواب املؤدية إليها
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خريطة توضح مكة املكرمة واألبواب املؤدية إليها :06

  .99االلبتوين، املصدر السابق، ص

06رقمالملحق 

  

االلبتوين، املصدر السابق، ص:المرجع

  



 

.  

  

، دار 01مدحية درويش، تاريخ الدولة السعودية حىت الربع األول من القرن العشرين، ط

72 

.موقع احلجاز يف اجلزيرة العربيةخريطة توضح  :05

مدحية درويش، تاريخ الدولة السعودية حىت الربع األول من القرن العشرين، ط

 221م، ص1980

05الملحق رقم

مدحية درويش، تاريخ الدولة السعودية حىت الربع األول من القرن العشرين، ط :المرجع

1980الشروق، جدة، 



 

  .توضح مكة املكرمة واألبواب املؤدية إليها
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توضح مكة املكرمة واألبواب املؤدية إليها خريطة :06

  .99االلبتوين، املصدر السابق، ص

06رقمالملحق 

  

االلبتوين، املصدر السابق، ص :المرجع
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  القرآن الكريم

  الحديث النبوي الشريف

  .1البخاري ،صحيح البخاري ،حباشية السندي ،ج .1

 .17مسلم، صحيح املسلم، بشرح النووي، ج  .2

  :المصادر

،املؤسسـة  الحـاللسان المقال فـي النبـأ عـن النسـب و الحسـب و ابن محاد وش اجلزائري ،  .1

  .م1983الوطنية للكتاب،دط اجلزائر 

، تــح ،ابــن أيب نحلــة اللبيــب بأخبــار الرحلــة إلــى الحبيــبأيب العبــاس ســيدي امحــد بــن عمــار، .2

  1903شنب مطبعة بوفتانة،اجلزائر ،

ــــــــــةأوليــــــــــا جلــــــــــيب، .3 ،تــــــــــق، الــــــــــدكتور الصفصــــــــــايف أمحــــــــــد املرســــــــــي،دار اآلفــــــــــاق الرحلةالحجازي

  .م1999العربية،دط،القاهرة،

،طبـع مبطبعـة بيـري فرنانـة الشـرقية  2،اجلـزء  تعريف الخلف برجال السـلفحلفناوي أبو قاسم، ا .4

  يف اجلزائر ، د ط ،د ت 

ســــعيد الفاضــــلي وســــليمان : تــــح م،1663ه1661الرحلــــة العياشــــية العياشــــي، أبــــو ســــامل ، .5

  .م 2006،دار السويدي للنشر،ابو ظيب االمارات العربية املتحدة 1،ط1القريشي م

 1،دار الكتــب العلميــة،بريوت ط 2ج إحيــاء علــوم الــدين،يل، أيب حامــد أمحــد بــن حممــد،الغــزا .6

  .م1983

  .ه1329،مطبعة اجلمالية ،مصر،1،طالرحلة الحجازيةحممد لبيب البتوين، .7

لقطة العجالن في شرف الشيخ عبد القادر بن زيان وأنـه مـن بنـي زيـان الناصري أبو الراس،  .8

ر، وزارة الشـــــــــؤون الدينيـــــــــة و األوقـــــــــاف، دط، ، تـــــــــح محـــــــــدا دو بـــــــــن عمـــــــــملـــــــــوك تلمســـــــــان

، فتح اإلله و منته في التحدث بفضل ربي و نعمتـه الناصري أبو الرأس، م  2011تلمسان،

 .تح، حممد عبد الكرمي  املؤسسة الوطنية للكتاب، دط ، دت

نزهة األنظار في فضل علـم التـاريخو : املوسومةالرحلةالورتالنية، الورتالين، احلسني بن حممد، .9

 .م 2006، القاهرة 1، مكتبة الثقافة الدينية ، ط 1م األخبار ،
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  :المراجع

  .، دار املريخ للنشر الدولة العثمانية و الوطن العربي الكبيرأبو علية عبد الفتاح حسن،  .1

 .دار البيان العريب، جدة، د ط، د ت  الرحلة و الرحالة المسلمون،أمحد رمضان أمحد،  .2

تــح، حممــد  ط/،داالرتســام اللطــاف فــي خــاطر الحــاج إلــى أقــدس مطــافأرســالن شــكيب،  .3

  .م 2012القاهرة 

  م 1964األزهري حممد بن امحد ،�ذيب اللغة،حتقيق هارون وآخرون ، ، القاهرة ،  .4

" النشــأة و التطــور و البحثيــةدراســة يف "أنســاعد مسرية،الرحلــة إىل املشــرق يف األدب اجلزائــري ، .5

 .م 2009دار اهلدى، د ط ،

ج الجزائر في عهدالـدايات دراسـة للحيـاة االجتماعيـة إبـان الحقبـة العثمانيـة،حبري أمحد،  .6

 .م  1977.  دار الكفاية،بابالزوار،اجلزائر، دط  3

، دار كــرداء 1اجلــزء أعــالم الفكــر الجزائــري مــن خــالل أثــارهم المخطوطــة ،بســكر حممــد ، .7

  .م1906،بوسعادة  

الدولة العثمانية في المجال العربي دراسة تاريخية في األوضاع اإلداريـة فـي  بيات فاضل، .8

  19، أواسط القرن ضوءالمصادر والوثائق العثمانية حصرا مطالع العهد

الثـامن عشـر / المغاربة في المدينة المنورة إبان القرن الثـاني عشـر بيومي أمحد علي فهـيم، .9

  .م 2006، 1ن ،طدد الميالدي

،تــج، خليــل علــي مــراد أشــراف مكــة وأمراءهــا فــي العهــد العثمــانيجارشــلي إمساعيــل حقــي، .10

  .م 2003/ه1423،الدار العربية للموسوعات بريوت لبنان،1ط

، ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة، بــن عكنــون 2، ج تــاريخ الجزائــر العــاماجلــاليل عبــد الرمحــان،  .11

 .م 1994اجلزائر 

،مكتبـة امللـك  الرحالت العربية مصدر من مصادر التاريخاجلوهرة بنت عبد الرمحان املنيع ، .12

 .م2010فهد الوطنية الرياض د ط، 

، دار الرائـــد العـــريب، بـــريوت، د ط، المســـلمون فـــي العصـــور الوســـطىحســـني زكـــي حممـــد،  .13

  م1981

 . م  2002مكتبة األدب املغريب ،د ط ، الرحلة في األدب العربي،خليفي شعيب،  .14
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ـــةزوهـــري وليـــد ، .15 ـــة ،دراســـة وصـــفية تحليلي ـــى مكـــة و المدين ـــريين إل ـــة الجزائ  أدب الرحال

  .د ط دت .،الدراسات اللغوية و األدبية 

،املؤسســــة الوطنيـــة للكتــــاب ،اجلزائــــر  تجــــارب فــــي األدب و الرحلـــةســـعد اهللا أبــــو قاســـم ، .16

  .م  2008،  1مان ط  1983

، دار البصـائر ،اجلزائــر ،د س 1،ج تــاريخ الجزائــرأبحــاث و آراء فـي سـعد اهللا أبـو قاســم،  .17

 .ن 

، عـــــامل املعرفة،طبعـــــة الطبيـــــب الرحالـــــة ابـــــن حمـــــادوش الجزائـــــريســـــعد اهللا أبـــــو قاســـــم،  .18

،دار الغـرب اإلسـالمي،  2، ج تاريخ الجزائر الثقافيسعد اهللا أبو قاسم، . م2011خاصة،

  م1998، 1ط 

، منشـأة املعـارف، اإلســكندرية ،ط صــرةالرحلــة عـين الجغرافيـا المبالشـامي صـالح الـدين،  .19

 .م 1999 2

دار سفيان، ط الرحلة إلى المغرب و المشرق ألبي العباس المقري، شرشار عبد القادر،  .20

 .م 2014اجلزائر،  1

المختـار مـن الـرحالت الحجازيـة إلـى مكـة          الشريف حممد بن حسن بن عقيـل بـن موسـى، .21

  -م2000ضراء ،دار األندلس اخل 1،ط  1مو المدينة، 

ـــة القـــرن الشـــوابكة نـــوال عبـــد الرمحـــان،  .22 ـــى نهاي ـــة حت ـــرحالت األندلســـية و المغربي أدب ال

   .م 2008، 1دار املأمون للنشر و التوزيع عمان، ط التاسعالهجري، 

  .2005،دار الفكر ،دمشق،12،ط أطلس التاريخ العربي اإلسالميشوقي أبو خليل، .23

مكتبـة الـدار العربيـة  اإلسالم أنواعها و آدابهـا، الرحلة فيالصعيدي عبد احلكيم اللطيف،  .24

 .م 1994، 1للكتاب، القاهرة ،ط 

  ).1916-1288(،دراسات فيتاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربيالغايل غريب ، .25

) .                                        1916_  1288( تـــــــاريخ الدولـــــــة العثمانيـــــــة و المشـــــــرق العربـــــــيالغــــــايل غـــــــريب، .26

د ط، مكتبة طرابلس العامليـة،  ، 1516_  1918تاريخ العرب الحديث علي السلطان ، 

  .                            دت
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ــــم ،، أدب الــــرحالتفهــــيم حســــني حممــــد .27 الكويــــت، د ط، 138، سلســــلة عــــامل املعرفــــة رق

  . م1989

-1908(   والعثمــانيينالمرســالت المتبادلــة بــين الشــريف حســين كليــب ســعيد،الفــواز   .28

  .م1989مكتبة اإلسكندرية ،،)1918

،القـاهرة  2، مكتبـة الـدار العربيـة للكتـاب، ط أدب الرحلة فـي التـراث العربـي ،قنديل فـؤاد .29

  .م 2002،

ســـلوة األنفـــاس و محادثـــة األكيـــاس مـــن اقبـــر مـــن العلمـــاء و الصـــلحاء الكتـــاين حممـــد،  .30

  .الدار البيضاء املغرب األقصى  1الثقافة ط ، دار 1، حتقيق عبد اهللا و آخرون، ج بفاس

 2013وزارة الثقافـة العامـة، دمشـق  الرحل فـي المغـرب و األنـدلس،كردي علي إبراهيم،  .31

 .م

،دار اخلرجيـي للنشـر  الجغرافيـا و الجغرافيـون بـين الزمـان و المكـانحممد حممود، حممدين  .32

 .م1996، 2الرياض ط 

،مكتبـة الوفـاء  األدب العربي حتـى نهايـة القـرن الرابـع الرحلة فياملوايف ناصر عبد الرزاق،  .33

  .1995 1للطباعة و النشر و التوزيع ،القاهرة ط 

          1، الــــدار العربيــــة للطباعــــة و النشــــر، ط ابــــن بطوطــــة أميــــر الرحالــــةالنــــازي عبــــد اهلــــادي،  .34

 .م 2002

قـاهرة، د ط          مكتبـة غريـب، ال"قـديما و حـديثا،" مشـوار كتـب الرحلـة النساج سيد حامـد،  .35

 .د ت

 1الشـــــركة املصـــــرية العامليـــــة للنشـــــر مصـــــر،ط+ ، مكتبـــــة لبنـــــان أدب الرحلـــــةنصــــار حســـــني، .36

 .  .م1991،

كتـــب الـــرحالت فـــي المغـــرب األقصى،مصـــدر مـــن   نـــواب عواطـــف بنـــت حممـــد يوســـف، .37

  .م 2008،دار امللك عبد العزيز،1،طه11/12مصادر التاريخ الحجاز في القرنين 

الـرحالت المغربيـة و األندلسـية ،مصـدر مـن مصـادر تـاريخ مـد يوسـف، عواطف حمنواب  .38

مكتبـة امللــك فهــد  دراســة تحليليــة مقارنــة،، الحجـازفي القــرنين الســابع و الثــامن الهجــريين

 .م   1996الوطنية الرياض، دط ،
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  .م1983ب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ، دار الغر 2، ط 2الوزان حممد، وصف افريقيا، ج  .39

ــــــل أمحــــــد،  .40 ــــــة العبيكــــــة 1،طالعــــــالم العربــــــي فــــــي التــــــاريخ الحــــــديثيــــــاغي إمساعي ،مكتب

  .م1997،الرياض،

  

 :المجالت 

الســنة 357،العــدد  مجلــة دعــوة الحــق، "أدبيــات الشــوق إىل البقــاع املقدســة"،حســنجــالب  .1

  2001فيفري  –ه ،جانفي 1424ذو احلجة ،–الثانية و األربعون ،شوال 

ــــــــــو  اجلزائريــــــــــون"،حنيفــــــــــيهاليلي .2 ــــــــــيت الــــــــــورتالين و أب ــــــــــى ضــــــــــوء رحل ــــــــــة إىل احلجــــــــــاز عل والرحل

العـدد ،تصـدرها دوريـا مؤسسـة الشـيخ عبـد احلميـد ابـن باديس،مجلة فكرية شاملة"رأسالناصـري

، العـــدد مجلــة البحـــث العلمــي ،"مـــن مالمــح الرحلــة املغربيـــة"خليــل فاطمــة،  .م 2008،  7

  19الرابع 

  :المعاجم

 .،د ت  2،دار اجلبل ،بريوت ،ج  المحيط، القاموس آبادي يعقوب الفريوز .1

لســــــان العــــــرب                 أيب الفضــــــل مجــــــال الــــــدين حممــــــد ابــــــن كــــــرم ابــــــن منظــــــور اإلفريقــــــي املصــــــري،  .2

 6دار صادر،ا�لد

  .د ط ،دت.الزياتابراهيم مصطفى أمحد، املعجم الوسيط ،دار الدعوة  .3

، بــــــريوت  1الكتــــــب العلميــــــة ،ج، دار المصــــــباح المنيــــــرالفيـــــومي أمحــــــد بــــــن علــــــي املقــــــري،  .4

  .ه1398،

 .ط ،دار الكتب الندوية ،القاهرة،دت/،د04،جصبح األعشىالقلقشندي ايب العباس امحد،  .5

،دار األحبـاث  معجم أعالمالجزائر من صدور اإلسالم حتـى العصـر الحاضـرنويهض عادل،  .6

 .م 2013دط،اجلزائر 
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 :الرسائل الجامعية

،رســـالة ماجســــتري  األدبيــــة فــــي شـــعر ابــــن عمـــار مخطوطــــةمنــــابع الصـــورة بـــوزوادة حبيـــب،  .1

  .م2004،

الـرحالت المغاربيـة إلـى الحجـاز إبـان القـرن التاسـع عشـر مـيالدي  و أثرهـا احلاج صـدوق،  .2

 .م 2011مذكرة لنيل شهادة املاجستري، تاريخ حديث ومعاصر،  على البيئة الحجازية،

و  3لـة المشـارقة خـالل القـرنين الحجاز من خالل كتب الرحاالدهاس مشعل باين عايض،  .3

  .مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية جامعة  ام القرى ه، 4

نحلةاللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب البـن عمـار أبـي العبـاس سـيدي شقرون عبد اجلليل،  .4

 .، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه احمد

  :المواقع اإللكترونية

 

1-https://3.bp.blogspot.com/-

5Zz9nhAYMNM/TWkIDDxn_eI/AAAAAAAABOI/qOTnNCiGM

vY/s1600/NUZHAT%2BEL-ANDHAR.gif 

  16:27، الساعة  21/06/2019تاریخ االطالع على الموقع 

https://3.bp.blogspot.com/-5Zz9nhAYMNM/TWkIDDxn_eI/AAAAAAAABOI/qOTnNCiGMvY/s1600/NUZHAT%2BEL-ANDHAR.gif
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