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Abstract
The research focused on the traveler Abdri, one of the travelers of Morocco, which
gained wide fame in the field of travelers and trip and is hardly an author only came
to mention and was at the forefront, and the importance that produced a huge book
signed under the name of the trip author Abdri focused researcher on the most
important urban and cultural manifestations in the journey Because of the problem
of important aspects during the trip and to show what was the status of cities and
countries from the geographical and architectural, which is one of the research and
based on the study, which demonstrates the growth and development of those
countries and the growing cultural ideology, with a full explanation of aspects of
intervention in the military framework and Al - Harbi represented by forts and
castles, which Al - Abdri paid attention to studying showed effort and perseverance
towards the study and God Almighty behind the intent. It gives an indication of the
measures of rulers and princes of those countries in strengthening fortresses and
castles and the strength and durability, and these criteria accompanied the study to
be listed in some pages, the study adopted a plan based on the research and
included two subjects, the first on the life of Abdri, and the second on the most
important urban and cultural manifestations, and the conclusion of the results The
list of sources is another than what we see the pages of research, and finally may be
that the research on the level of methodology and scientific advancement There may
be inadequate inadvertent, but the research broadcasts in the spirit of the
researcher reassurance and Alda including.
Key Words: Abdri, Urban, cultural ideology.

1

 Directorate for Education of Salah Al _Din , zrmahmood07@gmail.com

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 312-331

313

THE URBAN AND CULTURAL ASPECTS OF THE JOURNEY OF AL-ABDRI IN
THE SEVENTH CENTURY AH-THIRTEENTH CENTURY AD

ادلظاهر العمرانية والثقافية يف رحلة العبدري القرن
السابع اذلجري  /الثالث عشر ادليالدي
م .عبد اذلادي جنم عبد هللا احلسيين
وزارة الرتبية العراقية -ادلدرررة العامة لرتبية صالح الدرن
ادللص
متحور البحث نث الرحالث (العبثرري) احثر رحالث ادلبثرب الثكي ا شهثة وثسرة وامثعو لرثاار الرحالث
والرحل وال يكاد ؼللو لؤلف اال وجاء نلى ذ ره و ان صرارهتم ,ولقياشسا افرزت لشلك الرحلث شثاب
ض ث م و ث س ث امثثم (الرحل ث دلؤل ثثو) (العبثثرري) ور ثثا الباح ث نلثثى اىثثم ادلمثثاىر العارافي ث وال قافي ث
رحلشثثو دلثثا شثثكلو لث جوافثثة لساث لللشسثثا لثثك الرحلث و بيثثان لثثا افث نلي ث حالث ادلثثرن والبلثثران ل ث
الناحيث اربرافيث وادلعااريث وىثثو احثثرى ثوا م البحث الث ار كثثات /الررامث نليسثثا والث ثثرل نلثثى ظلثثو
االط ثثار العه ثثكري
ور ثثل ل ثثك البل ثثران و ن ثثالل االيرلوجي ث ال قافي ث ذل ثثا ل ث وثثرح وا رواف ثثة ثثر
واحل ثثرمل ادلشا لث ث وحلل ثثون والق ثثعع الث ث اوا العب ثثرري اىشاال ثثا ملررام ثثشسا لب ثثر ارس ثثر وادل ث ثاملرة حي ثثا
الررام  .و عطل لؤور نلى راملري حكام والراء لك البلران عايا احللون والقعع و وهتثا ولشافشسثا,
وىثثكه لعثثايري وا ب ث الررام ث نلثثى مثثردىا ملع ث الل ث حات ,انشاثثرت الررام ث ط ث يق ثثوم نليس ثثا
البحث ث واو ثثشا نل ثثى لبح ثثا االو ثثاص ي ثثاة العب ثثرري ,وال ثثا ض ثثم ن ث ث اى ثثم ادلم ثثاىر العارافي ث ث
وال قافي  ,و كون اخلامت ملنشا جسا و ا ا للادرىا ا ر لا طالعنا صث حات البحث ملثو ,وا ثريا نهثى ان
يكون البح نلى لهشوى ل ادلنسجي والر ل العلاثل راثا ىنثاص لثور تثري لشعاثر ينشاملثو ,لكث البحث
روح الباح الطاأفين والرضا اا رلو.
يب
الكلمات ادلفتاحية 8ادلماىرة العارافي  ،وال قافي  ،رحل العبرري
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ادلدخل:
اا ان شة الرحال تنيو وزا رة اعلولات لشنونو ملا اترؼليو وجبرافي ولا ر ل ل لعلح ا شلاديو
اثراء ال كر العلال واالمسام

واجشااني وهنا هسم

امششارة ذوي الشأن ول لو وع

نوع ثقاف العلوم ادل شل وولعودة اا

ربة البحوث ونناوينسا ادلهجل وادلرروم ول يكون لو فلية

الهبق

لوضوع الررام القادل و اال شيار نلى رحال العبرري الكي وق امسو ولكاف الهالل

ووسر و

مجي االصقاع وملروز فعشو ومسشو ملا دفات الكشة الادرىا ولراجعسا ليكون االوفر فليبا

لوضوع درامشنا واال شيار يكون س ننوان ((ادلماىر العارافي وال قافي

رحل العبرري القرن الهامل

اذلجري /ال ال نشر ادليعدي)) وملعر و وع اال شيار لشرت ة نليسا ملناء ط لشكالل كون اماس
ملناء ادلعلولات ولنمول درامي
يع م ننواهنا البارز ورمس

اضع للاعايري وارودة ل ىنا جاءت اخلط اا رمسسا الباح

ووضع

ديباجشسا

واا

اطار ادلقرل ملطليعشسا و لشسا اعلي الررام  ,مث أييت

نرض الىم نن اوي اخلط وال مت ملناؤىا نلى لبح ان ال اثل

ذلاا را ادلبح

االو ننو هرية

حياة ل امسو ولقبو ,وللرر ثقافشو ولؤل ا و ,ورحلشو ,ووفا و اف ا ر ادلبح  ،مث يبرا ادلبح ال ا
والكي جاء نلى فقرات نريرة لنسا ادلماىر العارافي وال قافي للارن ,والقلور وادلهاجر وادلرارس
وادلاارات والقبور ,وال أتيت

اطار العاران وال قاف  ،لنشقع ملعرىا رافة ا ر ل لك ادلماىر

اجملا احلرمل والعهكري .لشكون اخلامت ولا ران

ل فشا ج اىم زلاورىا ،يعقبسا ادلل ص وللبشا

العرمل واالفكلياي ،و ا ا ادللادر وادلراج كون لهك شام البح
و شاملو ادلوموم اتريخ االدب اربرا العرمل

أييت الكا ة را شكو فهكل

لقرل اىم لك الررامات ،ليهري نلى طاه الر شور

حها لؤفس و شاملو اتريخ اربرافيا والكي ؼللص الباح اليو ل

ع الررام ولا يلبوا لو ان كون

نلى رر ادلن ع العلاي وينا القب و والرضا ,الن الباح ولا لشلج الن س لو ر نىن الطاوح العلال
اعلي ادلنسج و يا الررام لينا ادلنا  ,وفرجو ل هللا مبحافو و عاا ان كون لن ع العلم ىل
العا اللاحل ،و رل لك طالة ووتل يروم ذاص ،وهللا عاا ل وراء القلر.
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ادلبحث األول
أولا -أمسه ولقبه

أتيت رمجشو س امم املو نبر هللا دمحم مل دمحم مل نلل مل امحر امل لهعود العبرري( ,)1ولنو يشرح

فهبو اا نبر الرار مل لل مل عب وإليو ينهة( )2وو ع رمجشو ايرا( )3دمحم مل نلل مل امحر
مل لهعود العبرري احلجل( .)4وادللادر ىكا اجملا ال هعف حو والد و ،و لا لرينا رحلشو
البريع اخلالس والعشري ل ذي القعرة نام مثافي ومثافا وم لا و .)5(,واص امرة العبر ري
ل مللنهي  ,ولك لكان ا الشسا ودلبرب ع ط ولشو او صباه الا مري و ال يعرف ننسا ويئا( )6لكن
الثابت انه كان على مقربة من الصوررة مغادور  Mogadorادلغرب القصى حني سافر لتأدرة
فررضة احلج سنة 866ه9861/م)(.)7
اثنيا :مصدر ثقافته

مل يشطثثرا العبثثرري لررامثثشو االوا ،ومل نجثثرا ادللثثادر

ملراي ث كوينثثو ال قثثا  ،و لاك ثثو نلثثى يثثر والثثره

تثثري لهثثشبعر ,واد الثثو الكشثثاب اثثا جثثرت العثثادة ،فح ث القثران الكثثر  ،و ثثررج

ح ث ادلشثثون ،و علثثم

العاليثثات احله ثاملي  ،لري قثثل ويلثثبح طالبثثا ،لينشق ث ملعثثرىا اا ل ثرا

ذات ادلر ثثا العلاثثل الرا ثثل ،ثثكا

العلثثم ل ث ج ث نلاا سثثا ال ثثا ادلرا شثثل( ،)8وافثثاد العبثثر ري ل ث

ثثرة وثثيو و و نثثوع ثقثثافشسم وا قافثثو

( )1العبددي  :دمحم بددن دمحم بددن مددة عم د العبددي  ،عققه د

مددة اب د اديم ط د ي

(يم ق  )20006ص7؛ عسلن مؤ س ت يخ الجغ افي والجغ افللن فة اال يلس
ص.518

 2يا سددعي الدديلن لمة د وال د

 2مطت د مديبولة (القد د ة )1986

( )2ط ا ت طو فسطة ت يخ االيب الجغ افة الع بة قمه الى الع بي  :صالح اليلن ثم ن د م االيا ة الثق في ج مع

الديول الع بيد (القد د ة  )1963ج 1ص367؛ اعمدي ماد ن ال عمد وال ع لد المسدممون يا البيد ن الع بدة (بلد وت

 )1983ص . 347

( ) Cherhonneaui Notice et Extraits dee sqq. Voyagea d'El-Bderyi IV. 144
3

( )4العبي

dans Jour. AS.5eme serie

عم ص . 7

( )5بي ال عمن عملية ا الم الجغ افللن الع ب ومقتةف ت من أث دم يا الفط
( )6آ جل د

ج ت لددث

ي.ت) ص.318

(يم ق ي.ت) ص .496

ل ثي د ت د يخ الفط د اال يلسددة قمدده الددى االس د ي عسددلن مددؤ س مطت د الثق ف د اليل ي د (مص د

( )7زطددة دمحم عسددن ال ع لد المسددممون فددة العصددو الوسددةى يا ال ا ددي الع بددة (بلد وت )1981،ص132؛ مددة بددي
هللا اليف ع واي مم الجغ افي فة العا ة الع بي االسالمي مطت التو

( )8دمحم بن مة بن يعلى .العبي

(جيه ي.ت ) ص .192

عم ص8؛ ل ظ  :اعمي ما ن ’ال عم وال ع ل ص.347
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لل نثثون ،وحثثر ولثثك ر ان ا ا ث الشثثيوخ الثثكي الشقثثاىم اثنثثاء الرحل ث وفقاوثثو العلاثثل لعسثثم دلي ث يثثنس
ملهع ثقا فش و عردىا ,وولشثا جث ىثؤالء الشثيوخ نثاللوه وجثع واحثرتام بثريي اثا يشنامثة ولكافشثو
ع ادلعالل الرا ي واحل اوة البالب  ,ون حواره ولناظرا ثو لعسثم ااثرت انجثا م

العلاي  ,وملرا ذلك ل

وزل ث قثثريرىم .وىنثثا الشثثيخ وثثرف الثثري الثثرلياطل (ت ،)1()1301 /507الثثكي شثثة لثثو والجثثازه
ثثر فثثرى الال ث ادللثثلا نثثاط اليثثو ل ث ب ث الشثثيخ املثثو

لهثثساا لعثثو املنا ثثو اللثثبار( ،)2و زل ث

القامثثم احلرثثرلل اللبيثثري( ،)3رتثثم ناثثره النثثاىا الشهثثعا ف ثراه يقثثرم العبثثرري اللالث اللثثعة( .)4ول ث
ول وفس ؼلرج ملرحلشو جبعبشو اجازة نال ل بث احثر وثيو سا املثو القامثم ملث زيشثون (ت.)5()170
(ت .)5()170ويهشار حلاد العبرري لعجازات العلاي وىثكه ادلثرة رثرة احلثرم النبثوي ولثا جثادت
جثثادت ملثثو ح يمشثثو لث االحاديث النبويث الشثري نلثثى لهثثا احثثر العلاثثاء الكبثثار نبثثر الهثثعم ملث دمحم
البل ثثري ال ا ثثار(ت171ه)( ،)6و ك ثثون االج ثثازة العالث ث حل ثثادىا( ، )7واا لك ثثان ت ثثري ملعي ثثر نل ثثى
ارافة ادلقامل ل لك اا االمكنرري احرى لرن للر شواا لقثاءات العبثر ري لث العلاثاء والشثيوخ
ويشواا لعسا ملرالج القراءة والهااع وملرفق احر رلوزىا الريني احله مل ادلنري (ت171ه) و ار الرفقث
ف اليلن اليمي ةة :بي المؤمن بن خمف بن ابة العسن بدن د ف ال دلخ العد لم العد فس ال سد

( )1ال لخ

التص لف مولية بتو ق ي من أ م ل ت يس فة

م ثالث

وستم

صد عب

ووف ته س خمس وس ع م  .ال وي  :ه ب

اليلن أعمي بي الود ب ه ي اال ب فة ف دون االيب ،تعقلدق :مدة دمحم د دم

بدي المجلدي ت عل دة ،يا الكتدب العمميد =

دمحم مة بياون (بل وت) ج 18-17ص5؛ الصفي  .صدالح الديلن خملد بدن أبيدك الدوافة لوفيد ت تعقلدق :اعمدي

اال ؤو

( )2العبي

ت طة مصةفى  28ج أز يا اعي ء الت اث (لب ن  )2000ج 16ص .48
عم ص.299

( )3بي ال عمن بن دمحم بن بي الد عمن ا لخاد مة المبلدي (ت440ه1040/م) الفقيده الصد ل ,لده تصد لف فدة الفقده
والفتددو  .ل ظد  :التجد ة :ابددو دمحم بددي هللا بددن دمحم بددن اعمددي (تددوفة اوا د القد ن الثد من الهجد  /ال ا ددع

د المدديالي )

عم د التج د ة قدديمه عسددن عس د ة بددي الود د ب الدديا الع بي د لمكت د ب (تددو س  )1981ص83؛ دمحم معفددو

المؤلفلن التو سللن

( )4العبي

 1يا الغ ب االسالمة (بل وت  )1985ج 4ص.209 -208

ت د اجم

عم . 496 -495

( )5ابو الق سم بن ابة ط اليم ة (ت691ه1292/م) االم م المجي المجتهي من اد تو س ع لمم ق م تلن له مدم
مم دًوول الفقده والعق دي الكالميد والفقده والخدالف والجديل والم ةدق العبدي

اعمددي (ت704ه1305 /م)
ال ط

الوة ي لم

دوان الي اي د فدديمن د ف مددن العمم د ء فددة الم د

عمد ص .519ل ظد  :الغب ي دة :أعمدي بدن
الس د ع ببج ي د تعقلددق  :ا دد ,بددو د

التوزيع  1970ص 97ابدن مخمدوف دمحم بدن دمحم بدن مد بدن ق سدم ة قد ت الم لكيد

الكتب العممي (بل وت  )2003ج 2ص.682

 1يا

( )6ابو دمحم بن بي السالم ال ص  ،الفقيه الع بمة ،المعديث العد فس ،زيد الميل د ال بويد  .ابدن العمد ي :ابدة الفدالح بدي
العة بن أعمي بن دمحم الع بمة

يا ابن طثل

ذ ات الذدب فة اخ

(يم ق  )1991ج 7ص.760

من ذدب ،عققه :بي الق ي اال ؤو  ،معموي اال ؤو

( )7العبي  ،عم  ،ص.426
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جبلهث نلايث شنثثوع ادلواضثثي لث عثثردىا لنسثثا وثثرح الب ثثاري ،لث االرملعثثا حثثري ا البلرافي ث لعلثثام امل
الط ثثاىر اله ثثل ل (ت751ه) وسلشل ثثر امل ث احلاج ثثة
ظلاذج للعرير ل العلااء والشيوخ فراىا

ال ق ثثو نل ثثى ل ثثكىة االل ثثام لال ثثك( .)1ول ثثرينا

صرر رحلشو ال رلا لك رىا

اثلثا:مؤلفاته

ال يعرف حىت اآلن للعبرري تري للنف الرحلث الث ملثا ايثرينا تثري افنثا ال فثر وفهثلم ملثكلك الن المث
يبلة نلى نلم الرج ونقاو ن

شاب ا ر وىو ل ىو

نلاو ولكافشو( .)2ويبثرو ان توا ث الثرىر

ثثر ا ث نلثثى لثثا افشجثثو العبثثرري ،ومل يهثثلم لنثثا مثثوى لؤلثثف الرحلث  ،وشلثثا يعنينثثا نلثثى لثثا فثثكىة اليثثو ان
البلثثوي( ،)3اورد

رحلشثثو لثثيرة العبثثرري الشا يث ( .)4و ثثكلك اوثثار الكشثثا صثثاحة شثثاب ((فسثثرس

((فس ثثرس ال س ثثارس)) ,اف ثثو ي ثثروي فسرم ث العب ثثرري ل ث ط ثريقا سلشل ثثا( ،)5ال فم ث اف ثثو ن ث ول سرم ث
الرحل  ,ال فو ضرب ل الشثأليف ؼلشلثف ا شعفثا ملينثا نث الشثأليف
نلثثى الرحل ث

الثرحعت( .)6مل يقشلثر االلثر نلثى

الشثثأليف مل ث ىنثثاص اوثثارات نمسثثاء لؤل ثثات ا ثثرى لنسثثا ((لثثر

ادلثثكاىة االرملع ث )) و((مشثثوس االف ثوار و نثثوز االم ثرار
شاب الرحل للرر لسم

الشثثرع الش ثريف نلثثى

نلثثم احلثثروف وروحافيشثثو))( .)7فبالثثة الم ث ان

ل رمجوا لو ،ولواله الفرثر امسو واصبح ل الرتاث الرا .

رابع ا :رحلته

لا دام و نا ل العبرري ان آلملر ان فعرج نلى رحلشو الث

زود نثا ولك ثري لث ادلعلولثات اخلاصث ملبيثان

ادلوا ث اربرافيث  ،ودرامث طبثثا وثثعوب البلثثران الث لثثر ثثا ,لث س ث لث العلاثثاء وال قسثثاء ادلهثثلاا
ىكا ادلوض يقشلر نلى ذ ر الطرا وادلهالك وا ش اء ث لهثار الرحلث ذىثاو

نسره ,ودور الباح

وا و وحثثا انل ث ن ث لونثثر افطثثعا افلث احلثثج يثثوم ( 27ل ث ذي احلجث مثثن 166ه1267/م) ل ث
( )1المصي

فسه ص. 229-228

( )2العبي  ،عم  ،ص.9

( )3الق اة ابو ال ق ء خ لي بن يسى البمدو لممزيدي :ل ظد
ال ع ل المسممون ،ص .135

( )4العبي  ،عم  ،ص .9

( )5الكت د ة :بددي العددة بددن بددي الكبل د
ص.809

أ جد

فه د س الفه د س واالث د ت

ل ثيد  ،تد يخ الفطد اال يلسدة ،ص319؛ زطدة عسدن

 2يا الغ د ب االسددالمة( ،بل د وت .)1982ج2

( )6العبي  ،عم ص. 9
( )7فؤاي ق يل

ايب ال عم فة الت اث الع بة ،مطت اليا الع بي لمت اث (الق د ة  )2002ص .465
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حاجث

الهثوس اال لثى نثاملرا مشثا افريقيثا لثثارا ولهثوس االومث ليلث ادلبثرب االومث ليشجثو جنثثوو

ضلثثو لرين ث افثثس ليقثثف نلثثى وفثثرة ادلرانثثل و ثثرة ادلاوثثي وارضثثسا اخللثثب ولياىسثثا الثثوفرية ,ويهثثشار الرج ث
ولهري نرب افس اا ادلنطق الومطى ،ال ران صاحبنا و ش اء العلثم فيسثا ،ومل يلحث اهثاجرىا ثراءة
للقران اال لا فرر ومل ينهى صثاحبنا اا قييثر ملعث
ارار والرفاع ننو ,وير

ادلنا ثة ارايلث آلىلسثا ا ثرالسم لرجثا الثري ومحايث

لاهان ادلرين الكبرية فل سا الهس والنلف اال ر لنعثرج لث اربث  ،ويقث

فمثثره نلثثى جالعسثثا ال ثثم الوام ث  ،وام ثوا سا العثثالرة ,ومجثثا لاه ثثان يكا ث
احملثثي

ر ثثرة البهثثا ا والك ثثروم

ثثا ،ويقثثيم لليثثا فيسثثا حثثىت ينطلثثق لشجسثثا صثثوب لرينث لليثثا فثثو ،لين ثثك ل ث

عذلثثا اا اراا ثثر الث

محرت لبو ،وؼلرج لنسا اا جباي ويرانو لينا سثا الكبثري ,لشكثون زلطشثو الشاليث هثنطين و لوىثا لث رجثا
العلثثم اال لثثا لثثى الشثثيخ املثثو نلثثل حهث ملث مللقامثثم ملث وديثثس( .)1وينعطثثف ملرحلشثثو اا ثثوفس الثثكي
افاض نليسا ولهثرد لطثوال لمثلوب نثكب ور يثق لشايثا ,و هثشو و ثوفس ليهثسة وحلثري نث لثرهنا
ولبافيسثثا ولهثثاجرىا والعلثثم الثثكي نثثم فيسثثا اضثثاف اا مثثجا و لثثا اىلسثثا الثثكي ال فمثثري ذل ثم وثثر ا
وترو ،ول وفس اا ليبيا الث مل غلثر فيسثا لثا شثر الثن س اليسثا ليهثارع وجشيازىثا اا االمثكنرري ثربى
لرن للر ول مث القاىرة ملرا

طريقثو اا لكث نث طريثق العقبث فاحلجثاز ،مث ريث الوجثو نلثى الهثاح

البحثر االمحثر ولنسثثا اا وادي ثرا ويطلثثق نليثو فثثم الرثي مث يثثرد لثاءه وىثثل ج ثار فبثثاع
ادلنشس ثثى ،ويرحث ث اا احل ثثوراء وؽلر ثثل

مثي واد ملعيثثر

طريقث ث ح ثثىت يلث ث ينبث ث لث ث م ثثب شسا واج ثثر فيس ثثا الن ث ث وادل ثثاء

ادلعثثا( .)2وىنثا يشعالث العبثثرري لث الطثثرا وادلهثثالك ثثس الرحالث ننثثرلا نثثرج ولوصثثف نلثثى صثثحراء
البثاواء وهنثا للهثاء رلسث لث انمثم اجملاىث فكثراء يمث الثثرلي لنكارهتثا( .)3ويكاث العبثرري طريقثو ضلثثو
واد راملخ اذا لطثر ثان ملثو تثرران نمياث بقثى زلثاا وان ث فرثب وتثار ادلثاء لث وجثود العثرون وىنثاص
الهثثوا الثثكي غللثثة الشاثثر والبثثنم اليسثثا( .)4ويقثثيم العبثثرري نالثثا

رحلشثثو احلجازي ث نا ثثرا ادراجثثو مثثن

(167ه )1270/ملرفق الر ة ادللري لرورا مل لهثطا اا القثاىرة ملثرا ولنسثا اا لرينث ثاملس فهومث مث
وفس ،فادلبرب اال لى

هناي ادلطاف(.)5

( )1عسلن مؤ س وت يخ الجغ افي والجغ افللن ص521؛ قوال زي ي عالت الع ب ص.118
( )2ل ظ فؤاي ق يل  ،ال عم  ،ص496؛ اعمي ما ن ال عم وال ع ل ص 348وم عيه.
( )3اعمي ما ن ال عم وال ع ل ص .353- 352
( )4اعمي ما ن ،الم جع فسه ،ص.353

( )5لممزيي ،ل ظ  :العبي  ،عم ص9؛ فؤاي ق يل

ايب ال عم ص.456
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خامس ا :وفاته

ل البريسل رج اكان العبرري الكي ان زل اىشاام ودرام ل ب الباح ا ورحلشو ال وبل
حياا ل الو  ،وافشب الناس ا ملير ان و
وفا و

وفا و مل هلم ل اال شعف ،فقر و ننر البع

مجادي االوا ل من 535ه 1237م

جاوزىا ملقلي  ،و ر ف مللره وا عر

ان

القاىرة ملعر مللوتو ال اافا ل ناره او راا ر
اآل ر فلم يهشبعر ان كون وفا و

وا ر ناره( .)1الا البع

من (527ه1327 -م)(. )2

ادلبحث الثاين
لماىر العاران ارافة الري وال قا
ولنهثثب اروافثثة العارافي ث اف ث ل ث اوليثثات العبثثرري ,ومثثج العريثثر ل ث ادلمثثاىر العا ثرا لعلثثا
والبلثثران وال ث لثثورا اا اي لثثرى وصثثل

اروافثثة الريني ث وال قافي ث اليسثثا ل ث الر ثثل واالزدىثثار ,وال ث

منشناوذلا ولررام .
أولا :ادل ــدن

حر ولك ر ان رحل العبر ري ران العرير ل ادلرن والبلران ال لر ا و ريا لا امشو شو وجا
ولقلم نلى وص سا ,وىكا ملريسل فمرا خلرب ِو الوامع اوضوع البلران و ي ي وضعسا وصياتشسا و رع
لشلك اخلربة اا يع م طبيع ادلكان وفق رؤيو د يق و لي ا ر وضوحا وفو جبرا ورحالو ل
الطراز ال رير الكي لاا صلر فمرياً لو ,وفمرا لشااحم ادلرن وادلوا
ىكه احلال الباح

موف يعار ع الررام

و رت لا دون ولوصف نليسا ،و

لر ليرا آلىم ادلرن وااللا

ال جاء نلى

ذ رىا ,ف ل اراا ر ونلى انشا ا يهرتم ولوصف نليسا ملشك را  ,لهشو ا هنسا الناظر ومجاذلا
اال اذ وخلاطر ،ل حيازهتا دليايت الرب والبحر وفر الهس وادلرنى ،ل لنمر نجية فا ق ،ومور
افيق ،واملواب زلكا اللن ( ،)3وولقرب لنسا اا جباي ال
( )1الف سة :دمحم بن اعمي العسل ة ،ذل
(ج مع ام اق

 )1997ص .431

التقللي فة واة الس ن والمس لي تعقلق :دمحم ص ل ,بن بي العزيز

((2العبي  ،ال عم المغ بي تقييم :سعي بو فالقه

( )3العبي  ،عم  ،ص.83-82

رع

لوصف ملري ل ب العبرري

 1مؤسس بو لم

وال عوث (الج از  )2007،ص.8
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ادلرين الكبرية احللين الشسرية ولرب والبحر ،وثيق البنيان ،نجيب اال قان ,رفيع ادلبا  ،تريب ادلعا ،
ق نلى م ح جب يقطعسا هنر و ر ,ولشحلن

اا( .)1الا وفس لك ادلرين ال ون نشق

العبرري ذلا واحبسا حبا ل رطا ال يقارن ملبريىا ,يطي الو وف نليسا وؽلر ملكلاات ال ر واالنجاب
لطلقا العنان للهافو  ,ويعاسا ملبري الكعم حوذلا جانع ص حات نرة ل للن و س روفقسا ،ىا اا
ا فعلى حر وص و لطاح اآللا وللاب

ملرا ,وزل الرحا ل البرب والشرا ،وللشقى الر اب

اا اوصاف ا رى يطو ذ رىا( .)2ويشطرا العبر ري دلعامل ادلرين وفس ،لوضحا اهنا نلى فهق
ادلرن العجيب  ،ومللغ اال هاع فيسا تايشو ,وفنون اال قان لنشساه ،لعلقا نلى ان الر ام فيسا ري ,وا ر
املواب د رىا لعاو ملو نرا ر ونشبا ،وج لبافيسا حجر لنحوت زلكم العا  ،وذلا املواب نريره,
وننر

وب رمل

لشه نلى رر البلر ادلهشق  ،لشريا اا ل ادلاء فيسا وانشاادىا نلى لاء ادلطر،

ويلرح العبر ري لو هىن ادلاء اراري لروضسا الفعرم فمريىا ور ا وترو( .)3و قوده احرى اروالت
ادليرافي ل الام لر الهلطان()4

وفس اثناء لرور العبرري ل سشو ؽلع النمر اا ما ي ادلاء ال

امشأثر فيسا لر الهلطان وملها ينو ،ويشحقق

ي ي وافر ادلياه فيو ,ليشوص ملنساي االلر اا اضلرار

ادلاء اليسا ل جبا زتوان( .)5واا ملعد الشام وننر لرين نهقعن صاحب

االرث الشارؼلل ،فاس

ذرانيسا للعبرري لير لسا ويرتج لرضسا ويواط ال وى ا خلاه ا م ،لطع اظر لشعجبا حلهنسا،
لشحريا للنعسا وا قاهنا ووضعسا ولكاهنا ملراً و راً ,نالرا و را ،ويوضح العبرري لعلول لسا ولنهب

دلرين نهقعن والشراد طرفسا نلى الرب والبحر ,وحكم لاض ال ير ر( .)6وىناص تري ملعير اا

االمكنرري ال ال ثناء العبرري وا ر و لعادلسا ،وامرع ولكلاات

ومسسا ،وسر

االلو ولشقيير

ننسا ,راضيا افعا اا جا القلم نليسا ،ليرتص الوصف يرتفح مللرر شاملو ,ول مجي لا وه ملو ,واطرب
الهااع واالفمار ملشجوه ((ثبر االمكنرري ( ،)7لرين احللاف والواث  ،ومللر االوراا العل
( )1لممزيي :ل ظ العبي  ،عم  ،ص 83-82؛ فؤاي ق يل  ،أيب ال عم ص.468

( )2العبي  ،عم ص 108؛ ل ظ  :عسلن مؤ س وت يخ الجغ افي والجغ افللن ،ص.522
( )3ال عم المغ بي  ،ص69؛ فؤاي ق يل

أيب ال عم ص.469

( )4المقصددوي لسددمة ن ابددو عفددص م د بددن أبددة زط ي د العفصددة الددذ عطددم تددو س بددلن س د تة  683و694ه ل ظ د :
العبي  ،عم د مش ( )4ص110؛ فؤاي ق يل  ،ايب ال عم ص.469

( )5زغوان ،جب

لق ب من تو س لج ب القبمة م ه  .العمو ابو بيهللا ي قوت بدن بدي هللا ،معجدم البمديان 5 ،أجدزاء،

يا أعي ء الت اث الع بة( ،بل وت ي.ت) ج 3ص144؛ ال عم المغ بي ص.69،

( )6العبي  ،ال عم ص .475

( )7العبددي  ،عم د ص210؛ المق يددز اعمددي بددن مددة بددن بددي الق د ي  ،الم دوا س واال ت د

(بل وت ي.ت) ج ،1ص.144

بددذط الخةددا ،يا ص د ي ،
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والطع  ،وطعوة ادلنمر ,وحعوة ادلكا ,

ننسا ظ ر الالان واملو ,ول لنسا جي

واحااملو))( .)1والعبرري يعرف لهبقا ان االمكنرري

احلراثن

ا لا يهاى ناود الهواري الكا اللي ,

ونره ل ترا ة لا واىره وىو نبارة ن حجر واحر لهشرير نا جرا نلى رر اللولع ادلر ع ,
ويرى ل ملعير ورزا يشوم تامل طل لر عا ننسا ،و ر ا يم نلى حجارة لنحو  ،نلى رر الر ا ا
العمام ،نلوىا ا ر ل الشا( )2الا لنارة االمكنرري ادلشسورة فقلره العبرري ملا ر و ود لو راتبا
ولوصو انعه وملعر جسر جسير يل ويشأل لهشو ا ولعلو اظراً اا لا حولو ,ليجرون بعر ن
ادلرين ثعث اليا  ,ويطال ادلنار ن
ادلنار لر

ة ,ليعرف اهنا ق نلى

ن ارض ادلرن ملقرر ارمل

ػليطو البحر ور ا وترو ,لبينا وب

الات ،وا ش ى العبرري ملشأن ادلنارة اا ىكا ومل يشأ ان

ؼلوض وحلري ننسا نازو مبة ذلك ان لا شبو الناس ومطروا فيو ان افيا(.)3
وا رياً ب ان أنيت نلى شام لوضوع االمكنرري راى العبرري ان وص سا ولنارهتا ولا ذ ر ل
نجا ة االاثر لا فيو ل ا قان الوصف واجاد و ،لا يب ن الشكلف ل اناد و( .)4و كا كون
االمكنرري

ر لطاف يشو ف الباح ننره فياا ؼلص جافة ادلرن.

اثنيا :القصور

اىشم العبر ري كاي القلور ونناىا ولك ر ،فقلر ارم او لا يهاى لر الكاىن  ,غلره لهشرير
ولشه نا جرا ,لنحوت ل ص ور برية ,زلكا أهنا حجر واحر ,وينس

ولوصف اا افو مل يق

مللره ن املني انجة واترب لنو( .)5وننر ملر ال ااخ العبرري ملر ا ا ومل روا لو اال لرىا
ادلعروف ولل ا ن ادلشير لص ارب ونلى صورة دار را ق ( .)6ويشعقة العبرري القلور ولوصف
ولوصف ليسب ملرحلشو

القريوان وغلو ملنمرة صوب لر ادلنارة ادلنحوت ل الل ور ،و أفو نود

سلروط ورودت ا قافو ظسر حجر واحر(.)7
( )1العبي  ،عم  ،ص 211-210؛ عسلن مؤ س ،ت يخ الجغ افي والجغ افللن ص.525
( )2العبي  ،عم ص  211؛ ال عم المغ بي ص .140
( )3العبي

عم  ،ص 212؛ المق يز  ،خةا ج ،1ص .155

( )4العبي  ،عم  ،ص 214؛ ال عم المغ بي ص140

( )5لممزيي :ل ظ  :العبي  ،عم  ،ص 486؛ ال عم المغ بي ص.128
( )6لممزيي :ل ظ  :العبي  ،عم ص.205
( )7لممزيي ل ظ  :العبي  ،المصي

فسه.195 ،
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اثلث ا :ادلساجد

فمرا للرور ادلناط ودلهاجر وهنا للامليح يسشري ل يروم طريق اذلراي ولر ا اوعاع فكري وثقا
ولنسا لرج فطاح العلااء واالدوء وادل كري ل لنطلق ذاص لسا العبرري ملشل ل الك ر ،ف ل

ادلهجر احلرام الكي زاده هللا شري ا يق وم البلر الكي ا رعو العبر ري لررام د يق لبني نلى
صرر لؤل و وحهة قريرا و يكون ادلهجر طولو ا ر ل ارمل لئ ذراع،

اصي جاء نليسا

ووكلو رية ل الرتملي  ،زلكم العا نجية الل

ويريف ايرا لر

احليطان ضلو نشرون ذرانا،

ودوره لسا لهق و نلى انارة نالي ثعث ص وف ا ق لا يكون ل العا  ،و

جس املواب

نرهنا هع وثعثون( .)1ول ادلهاجر ال نناىا العبرري ولقو ادلهجر اال لى الكي نره ل
ادلهاجر الرا ق العجيب ال هيح  ,وىو لشه طوال ونرضا لهشنرا لقو (املو نبيرة البكري) ،طولو
مب لا واثنان ومخهون ذرانا ،ونرضو ارمل لئ ومخه وثعثون ،ولو املواب رية ونرة جسات ،والسا
مخهون( .)2وفمرا لقرمي ادلهجر النبوي ولكافشو الهالي

العامل االمعلل ،فا تري ادلاك

للعبر ري ان يرت و دون ادلرور نليو ولوصف لري ا افو نلى صورة ادلهجر احلرام لك ودلهاح دوفو,
ذ ر القيامات وحهة االجتاه ,فطولو ل ارنوب اا الشاا  ،ونرضو

و مسر للعبرري ملران فا ق

ل الشرا اا البرب ،الا لنمره العام ل حي الشك والبناء ،نا الهاك لبي

لرور الهقا ف,

نجية ادلنمر ,وومطو فراء ل روش ملرل امحر ،واماطينو لبير ول ر  ,نالي لشهعو لا ملينسا،
واوم مقا و احي ارنوب ,وفيسا احملراب( .)3ويشطرا العبرري اا الشومع ال طالشو لرارا ملعر
رمو هللا -ملسو هيلع هللا ىلص ويهشعرض صاحبنا

رم احلري

ن ادلهجر لشريا اا املواملو االرملع ل ذ ر

امسا سا ,لنوىا اا صوال ادلهجر ال عث ومليان لو عسا( .)4الا لهجر الايشوف الوا
ال مبق للعبرري ان زارىا وامسة احلري

لرين وفس

لطوال ملشأهنا ،وااثره فرو الشعليق نلى لهجرىا

ونشباره احه اروال وا قنسا وا رىا اورا ا ،لري ا ان مق و نلى وك دا رة ,وومطو فراء ا ا
شة نلى ار اع اررران ،لشرود با لشين  ,ول بش ملشك زلكم لق حرير

نلى انارة ل

ولهقف( )5وملعر وفس ينحرر ولرحل صوب جباي لك ادلرين ال زارىا العبر ري لشيرا اهجرىا,

( )1لممزيي  :ل ظ  :العبي  :المصي
( )2العبي  :عم

ص.470-469

( )3لممزيي :ل ظ  :العبي  :المصي
( )4لممزيي :ل ظ  :المصي
( )5العبي

فسه ص.367
فسه ص.424-423

فسه ص.425-424

عم  ،ص111 -110؛

بي ال عمن عملية ،أ الم الجغ افللن ص.498
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اهجرىا ,ننرلا ا ك يردد لاات ما و الوصف نلى ضلوا جال نجية ،لن رد وحله  ،وىو ل
اروال ادلشسوره وادلن رده ملشلك البقاع وفو يشرف نلى الرب والبحر فسو تاي ول رج واالفس ،وينشرح
اللرر لرؤيشو ،و راتح الن س ،وواىر العبرري لم نينيو ان الناس للشالون لداء اللعة ،وذلم

ذلك

علو ونناي  ،ولأىو نالر م(.)1
رابعا :ادلقابر وادلزارات

رصر العبرري للعرير ل ادلقاملر وادلاارات ال وطأهتا ا رالو ع الرحل  ،ف ل لاهان صاحب

ادلاارات الب رية ،ونرىا العبرري لرف اللاحلا ،و هىن لو ز رة احرىا والشربص ملو ويبلر الروط واخلرل
ادله رة حولو ذلكم لاار الشيخ اللاحل امل لري ( .)2وتري ملعير اا القريوان ال رتة وح ا ن
رلرىا ومل يره اال رمولا زلشسا ير الال  ,وااثر ي ننسا ،لك لااراهتا واىر نلى ف ال العلم والشاريخ،
وػلشر را ا رب اللحامل امل زلع البلوي (رض) ،والعامل ال قيو امل احله القاملهل ،وايرا الشيخ
امل دمحم نبر هللا مل امل زير( ،)3وىناص اا االمكنرري ال هتو الناظر لك رة ادلاارات و بور العلااء
واللاحلا لا ال يعر وػللى( .)4وفمرا لشعرد ادلاارات وادلقاملر ال وردت
راى الباح

ثنا شاب العبرري لكلك

رم الا م والكم اذلا ذلا ان يكون اال ش اء اا رر نليو ىو نا اللواب.

خامس ا :األسواق

عر االمواا ل ادلماىر العارافي ال س

ا البلران دلا شكلو ل وة دانا ال شلادىا وور ن

حيوي لرؽلول حياة الشعوب وااللم ولكلك العبرري مل يب لسا ونار اا قييرىا

ثنا للن و ,ف ل

نقب ايل يقيم العبر ري مللحب الر ة وىل نبارة ن االمواا الكبرية و ا غلشا ادللريا والشاليا،
وفواع ادلبيعات ,و لوصا الطعام ،الكي ياير ن معره ولشام وللر اا ملا العبرري( .)5ومل يشو ف
يشو ف العبر ري ودلعلولات حو االمواا مل طرا اا موا نميم غللة اليو البنم والشار واالدام

( )1المصي

فسه ص 83-82؛ بي ال عمن عملية أ الم الجغ افللن ،ص.105

( )2ددعلب بددن العسددن اال يلسددة ،مددن م د دل الصددوفي
ص55؛ العبي  ،عم  ،ص.49-48

( )3العبي

أصددمه مددن اال دديلس؛ لممزيددي ل ظ د  :الغب ي ددة،

عم  ،ص .162ال عم المغ بي ص.104

( )4العبي  :المصي
( )5العبي  :المصي

فسه ص .162

فسه ص.340-339
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يرنى ( ليص) لوض ملا لك وادلرين ( ،)1و ع جتوا العبرري حو ادلهجر احلرام وننر ملوامل مل
ويب وملقرملو ذاص الهوا ،وملنمره ملرلق وجود اتلة ادلبيعات وافوانسا ل ار اع االصوات واللب والاحام
ال صك اذافو فمرا لعمم معشو(.)2
سادسا :احلمامات
افششرت احلاالات

مجي حواضر ادلرن االمعلي وذيونسا بري حىت ان الناس ال ينقطعون ننسا

ويبشوهنا مل اتلة البروء يطلبوهنا الزال الررن الكي حلق م واحش م
الا

احلاالات اكافشسا وهنا

للطسارة ،ول ىنا جاء العبرري نلى ذ رىا و لسا وحلري فا ع ننر وصولو اا لرين رنى

امل النلر ومل ي لح ن مبة الشهاي ومل ر قل المم ادلرين مل وضعسا الاف البادي  ,اال افو اوار
اا رت احاط اخل لق فيسا ,لينطلق نربىا ضلو لوض يطلق نليو لرين احلاالات وىل صبريه لبير
الهور ,ق نلى البحر ومل يبري العبر ري الرتب ملر وذلا( ،)3ومل يكش ل العبرري وحلري

ن

احلاالات مل فراه يطالعنا لرة ا رى ننرلا افرد ملا ثنا لؤل  ,اص لرين لاهان ال ذ رىا دون
تريىا وال ز رت ولعرير ل احلاالات النمي لر ا نلى محام يرنى ولعالي نلى تريه وفو ل
احهنسا وافم سا واومعسا ,ل ذلك لشسور

فمريه (.)4

سابع ا :ادلدارس
وكل

ادلرارس احرى احملاور واآل لا ال لطادلا حلم ا العبرري واراد ان غلر ملو ضالشو ضلو العلم،

وىكا لا ؽلك ان فلاهو ننرلا ضا

ف هو لولو ملطرامللس اثناء رحلشو ,و ان يرجتل ل لررمشسا لا

يلبوا اليو رتم لا اف نليو ل حه اللورة وا قان اللنع اال ان نلى ولو (فاا يشة للعلم ط
رحاب لك ادلررم واعي العبرري الكي دفعو ال رو العلال اا

وال ػلج صرورة)( ،)5ولا افنا

حرور احرى حلقات الشرريس ل ب الشيخ والقاضل اخلطية امل دمحم نبر هللا مل نبر الهير ,لردفا
ملع

الل ات ننو ،لنسا ملي

ليرهتم ,و ب

شيبشسم ,ووامط عدهتم ,وافف ميادهتم وتريىا ,لك

يبرو ان العبرري ,ملرا ملشوجيو االمئل وفشح حوار ل الشيخ ولعلح نعلات الشنار والشكام
وارسال البادي نلى وجسو لقرلات دن
( )1العبي  :المصي
( )2العبي  :المصي
( )3العبي  :عم

العبرري اا الن ور لنو و رص حلق الشرريس( .)6ونلى

فسه ص.351
فسه ص.372

ص.488

( )4العبي  ،عم  ،ص49؛ عسلن مؤ س ،ت يخ الجغ افي والجغ افللن ،ص.524
( )5العبي  ،المصي
( )6العبي  :المصي

فسه ،ص.186

فسه ص.186
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ارافة اال ر ل القاىرة ال منح
الكاللي ( ،)1وينا فيسا ويقرل ملع

للعبرري فرص ز رهتا والشجوا فيسا ،ليقلر اىم لرارمسا
الو

فيسا لري ا اهنا ,نلى نلو لشرف نلى موا ال مل غلر

ا ملل او راح للياح البان وىم يبيعون طوا اللي ( .)2ونلى االرض ف هسا القاىرة ايرا فقي
ذلك يراه العبرري

لررم الماىري ( .)3رتم رت اخللق

زلرثسا امل دمحم نبر ادلؤل مل
العبرري لطلقا نليو ملع

ذاص ادلوض اال افو مل يل

افشباىو اال

لف مل امل احله الرلياطل( ،)4ل ثبوت اء و العلاي الام

العبارات ,الشيخ ال قيو الراوي احملرث اا تريىا ،ولا ن ينل

ويعر مسانو لررس الشيخ الرلياطل ويقرتب لنو حىت غلره ي ي

لا محيرة ,نكس فمريه مالف

الك ر ،فقر ومم فيو اذليئ احلهن  ,واخللق احله  ,والعبرري اا افو ضلي
ولنقب نلاي ل ىكا النوع ري الش ري فيسا تري وارد
رلا الشقيير وملرا و راج رطامو و لاو

روي لا يشل

العبرري

قييم العلم والعلااء

حهاو و ،وامشبعذلا ,د ل حيا الشن يك
ملو الرلياطل ل هويق ملع

االحادي

النبوي (.)5

ادلبحث الثالث -ادلظاهر العمرانية يف اجلانب العسكري واحلريب
احلصون والقالع
جاءت ري احللون والقعع وملنا سا نلى ير االفهان واىر نلى ري اللراع ملا مل االفهان ،و عر
ضرورة ل ضرورات احلياة نلى وجو االرض ننرلا ملرت حكاي ا الشسا ،واحلل ل ا رب ناا ر
االمشحكالات احلرملي  ،وحهة الشعريف
انشراء ل دا

ملناء ػلي اهاح ل االرض ليحايسا وػللنسا ضر اي

البلر او ارجو فان اموار ادلرن اف

عرف ولعلور الومطى ومم احللون ل

اموار ملبراد والقريوان ودلشق وادلرين ادلنورة ,وتريىا ل ادلرن واا اليوم ،و ر حرثنا القر ن الكر ن
( )1ب د الممك الك م  ،وتم اال ته ء م ه س  621ه المق يز  ،خةا ،ج 2ص .375السلوةة بي ال عمن بدن أبدة
ط  ،عسن المع ا ة فة ت يخ مص والق د ة ،تعقلق :دمحم ابو الفا اب اديم 1968 1 ،ج 2ص.262

( )2العبي  ،عم  ،ص.282-281

( )3أم بب ه بلب س س 660ه وا ته ء م ته س 662ه وبهد خ از د ال مهد ت الكتدب فدة العمدوم المختمفد ل ظد :
السلوةة ،عسن المع ا ة ،ج ،2ص ،271-264المق يز  ،خةا .379-387/2

( )4العبي  ،عم ص.289

( )5العبي  :عم ص.290-289
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روج مل النرري ل د رىم

ادلرين مث اا حلوهنم

حلوهنم ل هللا فأاتىم هللا ل حي
واحللون االمعلي

يرب ,ا هللا عاا ((وظنوا اهنم لافعشسم

مل ػلشهبوا))( .)1وىنا نرض العبرري رافة ل لك القعع

البعد وادلرن ال ح ملرحالو ا وال

لح ن اىم ال رتات ال وسرهتا,

وزلا ان ال يسشم العبرري ملررام اروافة العهكري لك .وشلا ذ ره العبرري
ر ملعد الهوس افها ننرلا راى احللون اجملاون

ىكا اخللوص ن

ا ر ملعدىم ل اهنار جاريو ول طريف لا رواه

ىكا ادلوض ان احلروب وال نت ال ن ك ننسم ،و لاا للوا اال م لنسا ,ويل االلر حياا اا سارب
نال النسار ،فاذا ادر سم اللي اووا اا مليوهتم ،وال ي ري احر لنسم صاحبو ,مل

ى ادلوض الواحر،

وصل احلا اا ان يشقا لون فوا الهقوف ,واذا فرتوا فالوا ننسا اا مليوهتم ،ويهشار العبرري

مياا

حري و ولا ااثر انجاملو ان اى احلل اذا نالوا نلى القشا  ،رجوا وفا نلى احللون ل ال هاد,
ولعسم االنعم والرا ت ورمم حرود ال ؽلك جتاوزىا ,ويشقا لون ملعيرا ننسا ،ويكا احلري
ادلبادئ ادلش ق نليسا ملا ادلشحارملا لنسا نرم امش رام احلجر

جافبا ل ملع

معل احللون ,ويشري

ىكا ادلوض اا سلل ادلشحارملا دا

داملوا نليسا اهنم ال يبررون وال ينقرون ,حىت لو اجشا
نلى وفسم ل فهاد حلوهنم ,الا

ا

ملعرض

القشا حرصا نلى

احلل اا ملوص و يم را ع وا عا
ايا ال يعرض لو ملشلء وىكا دلي

ارج احلل فاحلرب لهشعرة ملينسم( .)2ول فرط انجاب

العبرري ,لشلك القيم وادلعا ال سلى ا اى فها ال افو مل ؼل ل وجيو اللوم والنقر جراء احلرص
نلى نرم فهاد احللون ,لقامل امشباح لا حرم هللا ل ش الن س( .)3و كا العبرري
الرحل اا موميو ذات احلل اخلرب ادلشرف ادلر ادلط نلى لواج

رية حل

وي ارا العبر ري موميو لنطلقا ملرحلشو اا لع لنيع شرف نلى لر

لو ة

لاء ادلطر(.)4

رنى ( ليص) و ا طل

ولاء جار وصاحبسا ل الشرفاء لشو نليسا ولهشبرا فيسا ،ال افو نلى و العبرري رج صاحل لقررا
للحجاج لكرلا ذلم فاذا فا الر ة ملو امشقبلسم واحه ل واىم( ،)5ومل يكش ل العبرري كا القرر
ل ذ ر القعع مل احة ن يومم شاب الرحل ورفر الل حات ا وجتلى ذلك ننرلا لل احلري
ن جباي لرورا

( )1سو ة الع
( )2العبي

ا وغلربه طريق ملوف الهري اا طريق القعع ،ويرطر اا د وذلا لع لو لع وىل

 :أيه )2(،؛ بي الك يم السمك العصون والقالع مق الت متعمق .2003/7/25

عم ص43؛ ل ظ اعمي ما ن ،ال عم وال ع ل ص.349-348

( )3العبي  ،المصي

فسه ،ص.44

( )5العبي  ،المصي

فسه ،ص.351

( )4العبي  ،عم  ،ص 482؛ ال عم المغ بي ص .150
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 ومل ؼل ل العبر ري افاناجو حيا لك القعع ون ليس فيسا لا يك ر او يؤرخ ليبادرىا,ذوات نرد
.)1( لهرنا اا هنطين

.349 ال عم وال ع ل ص،؛ اعمي ما ن208 ؛ ال عم المغ بي ص558 ص،فسه
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اخلامتة
ان ادلعايش ال نشناىا ل رحل العبر ري رتم اهنا فرتة مل ك ولقلرية ان ذلا صرى نلال وام
واثرت درامشنا ودلعلولات القيا ن الرحال الكبري وزود نا قا ق ملريع نم ن نبقري ونمم و ص
ملرانشو ال قافي ل

اكان و يا العبر ري ,وجتل

ع لا افشجو ل لوروث جبرا وادمل واترؼلل

يلف اا جافة ا رافو ليريف لرتاث االل رلرا ورفع ولكاف وحقيق االلر ان للن ات الرحال و
طليعشسم صاحبنا الن و الرحل عر لومون ثقافي را ره
ال ؽلك ت

الطازلا ضلو ذرى العلم ورلره ولرج

جوافة العلوم ادل شل وللرر اذلام لك

الطرف ننو وجتاىلو ,و لاا جتر وح اال و ر

رج وامشعاف اعلولات الرحال ن هنا ثريو وتني جببرافي ادلرن وااللا

والبعد اضاف اا اهنا شطرا

دلعلح اجشااني ل لماىر ادملي لسا لهلاات يلجئ اليسا اتلة الباح ا لنررهتا ر ال شواجر
للادر البري .وفمرا لشلك ادلعايش والررام ال افلح الباح

ننسا ولا لللسا ل فشا ج مت

البح ننسا و وصلنا اليسا.
 رحال

جم العبرري

ال قو والري واللعح والعبادة ولكافشو الهالي ونلو اذلاو والرتب

الشريرة الداء فرير

فمر الباح ا

اف

مببا وراء الرحل وفشاجو العلال والكي نر

ل اىم واوسر شة الرحال .
 الح للباح ل

ع

شاب الرحل ادلنسج االملوب ادلشب ل ب العبرري

وصيات االملوب ل نونو ،حىت سس واف

ملران الر م

قرا الكشاب ملعره ن ادلل  ,فشارة يهرد واترة

ا رى يرتجم لعامل ،وىو كا ذو رػل تني وثري ودلعلولات ولشعبريه ال ياض فكس

اص

بعره ن لل القراءة .
 واجرت

العبرري االلاف العلاي وجتل

الاف النق ن

شة العلم الكي يبا لرى

مع اطعنو وتاارة ال قاف ولا ان ذلك اال رلومو الام العلااء ملك رة و عقبسم والبح ننسم
واالصرار نلى ا ك العلم لنسم.
 ظسر للباح ان البيئ ال ناوسا العبرري ر نلى مسوه ورفع رره ،لكا ملرز وفاا ذ ره
وملا ا رافو ,ل مع افاا وتاارة نلم ،ونميم ورف .
 ل نجية لا ػلهة لو ان طا نا ل العبرري ير النهيان وىو لا يؤمف لو.
 وضح ان للباح

الك اء وال لاح ال

ان نليسا العبرري ،لكا وح

اآل ت القر في ل العشرات ل االمليات الشعري .
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 ملرز للباح

لا ضم شاب الرحل ل الكم اذلا

للعلااء واالدوء الكي الشقاىم العبرري

ملرحلشو وفوه اا امساؤىم ىو دلي نلى مسوىم ولكافشسم العلاي الكا ع اللي
االمعلل ،وأيفف ل

مللران العامل

ان دوهنم ,ملكلك يعطل اواره اا سلاون العبرري العلال ورصيره

ال قا .
 د الباح

ع الررام  ,نلى جبرافي ادلرن والبلران ال ح

ا العبرري ،و ياشسا

واعليشسا ل حي طبيعشسا ولو عسا اربرا  ،فسو لعا ال ينرة لا و ولنس ل رام نلاا.
 ا رح للباح لا اف نليو ادلاالك وادلرن ال زارىا العبرري ع الرحل ولماىر العاران
واآلاثر الشارؼلي ال ملرت نليسا عل ن نماسا و وهتا اون العسود القوي ال حكا فيسا
والشراد ف وذىا ,و لشسا االفقهالات والشناحر نلى الهلط وادلنلة اف

واىر نيان ان

دوام احلا ل احملا .
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