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Abstract
The main objectif of algerians for going to El hidjaz was a spritual desire to the two holy mosques
and visiting the holy land ,home of prophet Muhammed peace be upon him and his Sahaba may
Allah be pleased with them.
According to their opinion El hidjaz is not only an ordinary destination for tourism or learning ,but i
twas and still a pure and sacred land which includes the history of Divine revelation, the honorable
Muhammadiyah call and the Islamic Nation,for this reason they had a strong emotins to visit El
hidjaz and asking for its blessings,they also wrote a poetry to describe their spritual and religion
emotions once they intended to pilgrimage.
There are others who described their trips to the holy land ,among them Ahmed El Boumi in
« Errawda Elhania Fi Rihla El Hidjazia »,and Ibn Ammar trip which is called « Nahlet Ellabib Fi
Akhbar Errihla Ila Elhabib »,but what we are interested in , is Ahmed El Makarri’s trip in his book
« El Makarri trip to Orient and Occident » as well as Abd Errahman El Madjaji trip whic is called
« El Mdjaji trip in the 11th century H /17th century AD ».
El Makarri mentioned in his trip that he entered Makkah El Mukarramah five times and visited El
Madina El Monawarah seven times,he mentionsed also other informations and poems praising
Sheriff of Makkah Idriss Ibn El Hassan and his nephew Muhammed Ibn El Hussain,in addition to
others letters exchanged with the Mufti and orator of Makkah Abd Errahman Ben Morchid,wheras
El Madjaji wrote a long poem describing accuratly villages,wells,pathways,stations and thrines.
In this study we are going to follow these steps :
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Firstly,determination and following ways of pilgrimage trip especially the Shami and Egyptian one
as two ways of Maghreb’s inhabitants,Africa in general and Algeria in particular.
Secondaly,talking about scientific interaction between El Hidjaz and Algeria during the 11th
centuryH/17th century AD through El Makarri trip particularly if we know that the majority of his
religion books were written in El Hidjaz,some of them are sunni as « Fath El Mota’al Fi Madh El
Ni’al »which is a study of prophetic soles written in El Madina El Monawara, « Azhar El
Amama…. » and « El Madjaji trip » which is a form of interaction and interference between the
Orient and Occident especially that El Madjaji let a collection of poems that he copied personally
as an endowment in the prophet’s mosque like « El kawakib Eddoria fi Madh khayr el
Bariyah »known by El Barda for El Bousiri,other Sunni books like « Echamael El
Muhammadiyah »for Ettirmithi,he also copied the holy Coran and put it as an other endowment in
the prophet’s mosque.
Thirdly,to mention examples of Algerians scientists who went to El Hidjaz and let an intellectual
and scientific production in which they noticed informations and remarks about the trip from the
begining to the end by describing ways and roads of pilgrimage,and indicating features of influence
between Algeria and El Hidjaz,Ethaalibi is one of them ,he went to pilgrimage in 1061H for
learning from Chioukh of El Haram and studying in Makkah principales of El Hadith,another
Yahiya Echaoui who went to pilgrimage in 1074H and was selected on the head of the pilgrimage
caravan,but he died on the pilgrims ship in 1096H .
Key Words : The Pilgrimage Trip, The Scientific Journey, The Hijaz, The Ottoman Era,
Civilization Communication, Abdul Rahman Al MAJAJI, Ahmed Al-MAKARI.
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احلجية يف القرن 11هـ11 /م صورة ملشهد
املقري وعبد الرمحن املّاجي ّ
رحلتا أمحد ّ
التواصل العلمي بني احلجاز واجلزائر خالل العهد العثماين

مطّهري فطيمة ،درجة دكتوراه علوم ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان ،اجلزائر
قدور منصورية ،درجة دكتورا علوم ،املركز اجلامعي ،غليزان ،اجلزائر

املل ّخص
ا١تقدسة اليت كطأهتا
كتوجههم إىل اٟتجاز كاف نتيجة توؽ ركحي ٨تو اٟترمُت الشريفُت  ،كزايرة البقاع
إ ّف مقصد اٞتزائريُّت ّ
ّ
٣ترد بقعة عادية تزار للسيّاحة
الرسوؿ صلّى هللا عليو كسلّم كصحابتو رضواف هللا عليهم  ،فاٟتجاز يف نظرىم ليس ّ
أقداـ ّ
األمة
أك للعلم  ،كلكنّها كانت كما زالت
ا﵀مدية الشريفة ك ّ
كستظل أرض طاىرة تض ّم اتريخ الوحي اإلالىي كالدعوة ّ
ّ
التبؾ بًتابو كىوائو  ،كنظم الشعر لوصف
يسجلوف عواطفهم ّ
اإلسالمية ٢ ،تذا كجدانىم ّ
ا١تتأججة لرؤية اٟتجاز كأىلو ،ك ّ

اٟتج  ،فهذا "عبد هللا بن عمر البسكرم" يقوؿ يف مطلع قصيدتو :دار
ٔتجرد العزـ على ّ
الركحية ّ
األحاسيس ال ّدينية ك ّ
ك٨تن من طرب إىل ذكراىا
أحق أف هتواىا
اٟتبيب ّ
حل ابٟترـ يقوؿ:
كافتتح "دمحم بن عبد الكرمي ا١تغيلي" قصيدتو عندما ّ

بشراؾ اي قلب ىذا سيّد األمم

كىذه حضرة ا١تختار يف اٟترـ.

الرحلة اٟتجازية" كرحلة ابن
دكف كقائع رحلتو ككصفها ،كمنهم :أٛتد البوين ك ّ
ككثَت منهم من ّ
ا١تسماة "الركضة الشهيّة يف ّ

ٮتصنا يف ىذا البحث فهما رحلتا أٛتد ا١ت ّقرم يف كتاب
الرحلة إىل اٟتبيب" ،أما ما ّ
عمار ّ
ا١تسماة "٨تلة الّلبيب يف أخبار ّ
ا١تسماة "رحلة املّاجي يف القرف 11ىػ17/ـ".
"رحلة ا١ت ّقرم إىل ا١تغرب كا١تشرؽ" ك رحلة عبد الرٛتن املّاجي ّ

مرات ،كغَتىا من أخبار
ا١تكرمة ّ
للحج ٜتس مراّت  ،كزار ا١تدينة ّ
ا١تنورة سبع ّ
لقد أخبان ا١ت ّقرم يف رحلتو أنو دخل مكة ّ
كقصائد مدح هبا شريف م ّكة ادريس بن اٟتسن كابن أخيو ٤تسن بن اٟتسُت ،كرسائل كاف يتباد٢تا مع مفيت م ّكة
الرٛتن بن مرشد كغَتىا من األخبار.
كخطيبها عبد ّ
اٟتج يف نظم شعرم طويل ،كاصفا القرل كاآلابر كا١تسالك كا﵀طّات كا١تواقيت كا١تزارات
دكف رحلتو إىل ّ
أما املّاجي فقد ّ
كصفا دقيقا .كسنتبع يف ىذا البحث ا٠تطة التالية:
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اٟتج ا١تصرم ابعتبار٫تا طريقا أىل ا١تغرب كإفريقيا
اٟتج
اٟتج ّ
ّ
الشامي كطريق ّ
كٓتاصة طريق ّ
أولاٖ :تديد كتتبّع طرؽ رحلة ّ
عموما كاٞتزائر خصوصا .

٩تصصو كنفرده للحديث عن معامل كمظاىر التواصل العلمي بُت اٟتجاز كاٞتزائر خالؿ القرف 11ىػ17/ـ ،من
اثني اّ :
خالؿ رحلة ا١ت ّقرم خاصة إذا علمنا أ ّف ا١ت ّقرم قد ألّف معظم كتبو الدينية يف اٟتجاز كمنها ما ىو يف السنّة النّبوية مثل
ا١تنورة ككتاب "أزىار العمامة ،"...ككذا رحلة
"فتح ا١تتعاؿ يف مدح النّعاؿ" كىو يف ْتث يف النّعاؿ النّبوية ألّفو يف ا١تدينة ّ
املّاجي كاليت تدخل يف إطار التّفاعل كالتالقح بُت ا١تشرؽ كا١تغرب خاصة كأف املّاجي حبس ٣تموعة من القصائد كاف
قد أنسخها بنفسو اب١تسجد النّبوم كقصيدة "الكواكب الدريّة يف مدح خَت البيّة " ا١تعركفة ابلبدة للبوصَتم ككتب يف

ا﵀مدية " للًتميذم كنسخ أيضا ا١تصحف الكرمي كتركو حبوسا اب١تسجد النّبوم .
السنة النّبوية ككتاب ّ
"الشمائل ّ

كدكنوا فيو أخبار
اثلثا :نذكر فيو ٪تاذج من علماء اٞتزائر ال ّذين رحلوا إىل اٟتجاز ككاف ٢تم إنتاج فكرم كعلمي ّ
سجلوا ّ
اٟتج كمعلومات تبز مظاىر التّأثَت ك التأثّر بُت
الرحلة من بدايتها إىل هنايتها ،كأكصاؼ طرؽ كدركب ّ
كمالحظات حوؿ ّ

اٟتج عاـ1061ىػ كأخذ العلم عن شيوخ اٟترـ ،كدرس يف م ّكة
اٟتجاز كاٞتزائر ،كمنهم عيسى الثعاليب الذم ّأدل فريضة ّ

اٟتجاج ا١تغاربية كيف إحدل قافلة
اٟتج عاـ 1074ىػ ٍب عُت أمَت ركب ّ
علوـ اٟتديث  ،ك٭تِت الشاكم الذم قصد ّ
اٟتجاج سنة 1096ىػ.
اٟتجيج حضره أجلو كىو يف سفينة ّ

اٟتجية ،الرحلة العلمية ،اٟتجاز ،العهد العثماين ،التواصل اٟتضارم ،عبد الرٛتن املّاجي،
الكلمات املفتاحية :الرحلة ّ
أٛتد ا١ت ّقرم.
املدخل:
أىم ا١تصادر اليت يعتمد عليها يف دراسة
ال شك أف الرحالت تع ّد من أقدـ الفنوف األدبية كأجلّها نفعا ،ابعتبارىا من ّ
التاريخ اإلنساين ،فهي من أىم العوامل ا١تساعدة على التعلّم ٘ت ّكن الطالب اكتساب مناىج علمية جديدة ،كطرؽ
متطورة يف التعليم كالتأليف ،ككانت كال زالت ٔتثابة مصادر شاملة تسجل فيها جوانب متعددة ملاالت حضارية
كأساليب ّ
الرحالة متمتّعا
كتنوعها ،كٙتارىا يتع ّذر حصرىا السيّما إذا كاف ّ
على امتداد فًتات متتالية ،فالرحلة تتطلّب اتّساع ا١تعارؼ ّ
الرغبة يف التّحصيل ك اٟترص على التدكين كالتسجيل ،ك كاف للجزائر رصيدا
ّ
بقوة ا١تالحظة ،كالتطلّع كيقظة اٟتواس ،ك ّ
كٓتاصة يف الفًتة العثمانيةْ ،تيث أصبح فيها اٞتزائريوف أكثر ميال للتن ّقل كالًتحاؿ مشرقا كمغراب،
ىاما من تلك الرحالت
ّ
ّ

كلتدكين ٖتركاهتم نثرا أك شعرا ،سواء كانت رحالت علمية أك حجيّة ،كمنها :رحلة ابن ٛتادكش عبد الرزاؽ اٞتزائرم
ا١تسماة" لساف ا١تقاؿ يف النبأ عن النسب كاٟتسب كاٟتاؿ" كرحلة اٟتسُت بن دمحم الورتالين " نزىة األنظار يف فضل علم
ّ
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ا١تسماة ب":
التاريخ كاألخبار" كا١تعركفة ابٝتو" الرحلة الورتالنية" ،كالرحلة ا١تنظومة ابلشعر ا١تلحوف ﵀مد بن مسايب ّ
الرحلة إىل م ّكة".
ا١تسماة ابٝتو" رحلة
كمن الصنف األخَت كابلشعر الفصيح نظّم عبد الرٛتن بن دمحم بن ا٠تركب املّاجي رحلتو اٟتجازية ّ
فن
املّاجي" أك "الرحلة إىل م ّكة" ،أما أبو العباس أٛتد ا١ت ّقرم فيقوـ برحلة علمية ّ -
حجية كنثرية -نظمية أبرزت تق ّدـ ّ
الًتسل يف ىذه الفًتة عرفت ابٝتو ":رحلة ا١ت ّقرم إىل ا١تشرؽ كا١تغرب".
الكتابة ك ّ
فما ىي أطوار كمراحل كمسار رحليت املّاجي كا١ت ّقرم إىل اٟتجاز؟ كما أ٫تيتهما التارٮتية كاٞتغرافية؟ كىل كاف ٢تما أتثَت

على التواصل الفكرم كالعلمي بُت اٞتزائر كاٟتجاز؟.

كقبل اإلجابة على ىذه التساؤالت كأخرل رأينا تتبّع كتوضيح طرؽ رحلة اٟتج كيف مقدمتها كما يهمنا يف ىذه الدراسة
٫تا :طريق اٟتج ا١تصرم كطريق اٟتج الشاـ ،ككذا أىم أنواع رحالت اٞتزائريُت كإتاىاهتا خالؿ العهد العثماين:

ّأولا -أنواع واجتاهات رحالت اجلزائريني يف العهد العثماين:

عب من خاللو كيف قالبو األديب العريب كىو ٬توب اآلفاؽ مكتشفا أك متعلّما ،كتوسل
فن الرحلة قدمي يف األدب العريب ّ
ّ
إىل التعبَت عن ذلك اترة ابلشعر كأخرل ابلنثر(افرخاس كصالح دمحم صديق ،بدكف ،ص)14؛ إال أ ّف الرحالة اٞتزائريُت

توزعوا يف العامل اإلسالمي مل
ابلقياس كتّاب الرحالت ا١تغاربة كانوا قليلي اإلنتاج ،كذلك سببو أ ّف عددا من العلماء الذين ّ
يعودكا إىل اٞتزائر ليكتبوا مالحظاهتم إىل مواطنهم ،ككما ذكر أبو القاسم سعد هللا أ ّف بعض الرحالت النعرؼ إالّ أٝتاءىا
كبعضها مل يصل إلينا إالّ القليل منها ،غَت أ ّف بعضها كصل إلينا كامال (سعد هللا1998 ،ـ ،ص .)382كالرحالت
خالؿ العهد العثماين تنقسم إىل نوعُت ٫تا:

-1الرحالت العلمية:
لقد عرؼ العرب الرحلة قبل ٣تيء اإلسالـ حيث كانت حياهتم قائمة على الًتحاؿ ،ك قد أشار القرآن الكرمي إىل رحليت
قريش التجارتُت يف الشتاء كالصيف إىل الشاـ كاليمن ( الشواكبة1429 ،ق2008/ـ ،ص ﴿ ،)35إإِل ايال إ
ف قُـ اريْ ٍ
ش
الص ْي إ
ف ((﴾)2سورة قريش ،اآليتاف1 ،ك ، )2كمل يكن الًتحاؿ من مكاف إىل آخر
شتا إاء او َّ
( )1إ ايالفإ إه ْم إر ْحلاةا ال إّ
ألىداؼ مادية فحسب ،كإ٪تا لتحقيق أىداؼ معنوية أيضا( الصعيدم1996 ،ـ ،ص ،)15منها الرحلة يف طلب العلم
اليت كثَتا ما كانت تتبع رحلة اٟتج ،فاٟتج من أقول البواعث اليت حركت الرحالة ا١تغاربة إىل طلب العلم من منابعو
ا١تنورة  ،كمن ا١تراكز اإلسالمية األخرل كبغداد كدمشق كمصر كغَتىا.
ا١تكرمة كا١تدينة ّ
األصلية م ّكة ّ
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كيف ا١تغرب اإلسالمي كانت الرحلة يف طلب العلم ك لقاء ا١تشيخة من ا١تسائل ا﵀مودة ( نواب1417 ،ق1996/ـ،
ص)46؛ كىذا ما قصده ابن خلدكف بقولو" :الرحلة يف طلب العلوـ كلقاء ا١تشيخة...أقول رسوخا" (ابن خلدكف،
2007ـ ،ص.)591
فا١تقصود ابلرحالت العلمية ىي تلك الرحالت اليت قاـ هبا أصحاهبا بغرض طلب العلم كالزايرة كاالطالع على البلداف
كاألخذ عن علمائها ك٦تارسة التجارة فيها أحياان ،كمن أقدـ من فعل ذلك عاشور بن موسى القسنطيٍت ا١تعركؼ
بضم الفاء كفتح الكاؼ كىو لقب كالده) ،كالذم قاـ برحلتُت األكىل كانت بعد كفاة كالده عاـ 1054ق
ابلفكَتين( ّ
الرحاؿ لطلب العلم يف ع ّدة بلداف ،ككانت ىذه الرحلة طويلة ٨تو العشرين سنة م ّكنتو من االطالع كا١تالحظة
حُت ش ّد ّ

كحذؽ ٢تجات كمعرفة قبائل كشعوب كبلداف ،كمن ىذه البلداف :تلمساف اليت لقي فيها سنة 1055ق دمحم بن سليماف

مؤلّف كتاب" كعبة الطائفُت"ٍ ،بّ زار ا١تغرب األقصى ،كبعدىا أرض السوداف ،كعندما رجع إىل بالده قسنطينة أخب
بغرائب ما شاىده كعجائب ما رآه كما أخذه عن ىؤالء العلماء من فن القراءات كاألدب(سعد هللا1995 ،ـ،
ص ، )397أما رحلتو الثانية فاختار فيها يف البداية تونس أين انتصب للتدريس ّتامع الزيتونة ،ككاف كثَت اٟتكاايت
الشعر ،فقد حكى ككصف لطالبو ما ٝتعو كرآه عن أىل البالد اليت زارىا لباسا كحكما كقوات ،كمن
كاستحضار قطع ّ
اٟتج فأدركتو الوفاة بعد سنة1074ق (سعد هللا1995 ،ـ ،ص ،)397لكن
تونس توجو أبىلو إىل اٟتجاز ألداء فريضة ّ

فمما ركم عنو ككصف بو" :أنّو كاف حسن اٟتديث كاملالسة كا٠تلق،
لألسف فبالرغم من قدرتو على الدرس كالتأليف ّ
الصرؼ...ككاف عا١تا
ذلق اللّساف ،ال يتكلّم إالّ إذا أتى بشاىد من القرآف كاٟتديث ك ّ
خاصة بعلم النحو ك ّ
الشعر ،كاشتهر ّ

ابلفلك"(سعد هللا1995 ،ـ ،ص ، )398مل نعثر على رحلتو مكتوبة حىت اآلف كتبقى مسموعة فقط حسب ما قصو
على طلبتو كغَتىم.
فأدل
ككاف ٦تن رحلوا ٢تذا الغرض خالؿ القرف 11ق17/ـ نذكر :عيسى الثعالييب الذم قصد اٟتج عاـ 1061ق ّ

الفريضة كجاكر ٔت ّكة سنيت 1063-1062ق ،كأخذ العلم من شيوخ اٟترـ ٍبّ قصد مصر كمكث هبا سنيت -1064
 1065ق ،...ك٭تِت الشاكم الذم اٗتذ اٟتج طريقا للرحلة فبعد أدائو فريضة اٟتج عاد إىل مصر سنة1074ق ،كأخذ
العلم عن البابلي كا١تزاحي كالشرابيلي كأجازكه ،...كأٛتد ا١ت ّقرم موضوع ىذه الدراسة كالذم سيأٌب اٟتديث عنو يف
العنصر ا١توايل كغَتىم كثَت.
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 -2الرحالت احلجازية:
إ ّف الظّاىر أ ّف الرحالت اٟتجازية -اٟتجيّة ىي أكثر كفرة نسبيا ( سعد هللا ،أبريل2977ـ) كىذا يرجع لسببُت:

خاصة ،فاٟتجاز يتميز بطابعو القدسي
عامة كاٞتزائريُت ّ
فالسبب ّ
األول :ارتبط ٔتكانة كقدسية اٟتجاز يف نفوس ا١تسلمُت ّ
ّ

لكونو منبع الدين اإلسالمي كمس رحا ألىم األحداث اليت عاشها الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كمعاصركه ،كمن جاء من بعدىم من

التابعُت.
ا١تكرمة مهبط الوحي كمنبع الرسالة ا﵀مدية كا١تدينة ىجرة ك مستقر كعاصمة الدكلة ا﵀مدية ،كبذلك
كاٟتجاز يضم م ّكة ّ
اكتسبت ا١تدينتاف صبغة ٦تيزة على مستول ا١تعرفة ٔتصطلح ذلك العصر ،بفضل ما تواجد هبما من علماء كرثوا العلم عن

النيب كالصحابة كالتابعُت كاجتهدكا فيو فضال عن ذلك.
توجو اٞتزائريُت إىل اٟتجاز نتيجة توؽ ركحي ٨تو اٟترميُت الشريفُت كزايرة البقاع ا١تق ّدسة اليت كطأهتا أقداـ
لقد كاف ّ
الرسوؿ صلّى هللا عليو كسلّم كصحابتو األكرمُت.
السائد ىو
أما ّ
السبب الثاين :تعلّق ابالىتماـ ا١تغريب الذم كاف منصبا على كل ما يفد من ا١تشرؽ العريب ،ككاف االعتقاد ّ

سر كثرة الرحالت ا١تغربية
أ ّف ّ
الشخصية العلمية ا١تغربية ال تكتمل إالّ ابألخذ عن ا١تشارقة كالتعلّم على أيديهم ،كىذا ىو ّ

٨تو ا١تشرؽ ،كقلّة الرحالت ا١تشرقية ٨تو ا١تغرب( افرخاس كصالح دمحم صديق ،بدكف ،ص.)14

عما شاىدكه كٝتعوه ليس
كتنقسم الرحالت اٟتجازية إىل قسمُت :نثرية كشعرية ،ففي األكىل يسجل أصحاهبا انطباعاهتم ّ

مركا هبا من اٞتزائر مركرا بتونس كطرابلس كمصر كالشاـ كاٞتزيرة
فقط يف اٟتجاز ،كلكن يف ٥تتلف ا١تدف كاألقطار اليت ّ
العربية (سعد هللا1998 ،ـ ،ص ص )404-401؛ إالّ أ ّف ىذا النوع من الرحالت مل يكن خالؿ القرنُت العاشر
كاٟتادم عشر ا٢تجريُت ،بل كاف معظمها من إنتاج القرف الثاين عشر ا٢تجرم(18ـ) ،فمثال عبد الكرمي الفكوف كالذم
ٗتصصات ع ّدة من صرؼ ك٨تو كتراجم
اٟتج من قسنطينة إىل اٟترمُت طوؿ حياتو ،كرغم أنّو كتب يف ّ
ظل يقود ركب ّ
ّ
ا١تسماة" الركضة الشهية يف الرحلة اٟتجازية"
فأكؿ رحلة حجازية ىي :رحلة أٛتد البوين ك ّ
يدكف رحلتوّ ،
كشعر ديٍت لكنّو مل ّ

كانت يف القرف الثاين عشر ا٢تجرم ،كمثلها يقاؿ عن رحلة حسُت الورثالين ،كرحلة أيب راس الناصرم ،كرحلة ابن

مرة سنة 1166ق
حج ّ
الرحلة إىل اٟتبيب" كالذم ّ
عمار ّ
ٛتادكش ،كرحلة ابن ّ
ألكؿ ّ
ا١تسماة" ٨تلة اللّبيب يف أخبار ّ
كجاكر ابٟترمُت الشريفُت حوايل اثٍت عشر سنة ،فوصف أشواقو إىل اٟترمُت الشريفُت كإىل الرسوؿ عليو كعلى آلو الصالة
كالسالـ(سعد هللا1998 ،ـ ،ص ص .)406-404
الركحية ،فكانت
ّأما الرحالت الشعرية فكانت لتعب كتصف العواطف ّ
ا١تتأججة لرؤية اٟتجاز كأىلو كاألحاسيس الدينية ك ّ

ا١تو ّشحات كالقصائد تسبق الزّايرة يف العهد العثماين ،ككاف بعضها مكتوب بشعر فصيح كبعضها بشعر ملحوف كرحلة بن
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ا١تكرمة،
مسايب التلمساين ّ
ا١تسماة ب" الرحلة إىل م ّكة" ( آؿ سيد الشيخ2014 ،ـ ،ص )201من تلمساف إىل م ّكة ّ
كسلم على الساكن فيها
كتبدأ الرحلة هبذا البيت الشعرم :اي الورشاف أقصد طيبة
ا١تكرمة ككتبا مثلو رحلتهما
ككاف البن مسايب رفيقاف ٫تا :ابن الًتيكي كالزانقي ،فكال٫تا رحل مثلو من تلمساف إىل م ّكة ّ

شعرا ملحوان .كابلشعر الفصيح نظم دمحم بن دمحم العامرم التلمساين رحلتو اٟتجازية كىي قصيدة ٫تزية كصف فيها مراحل
رحلتو من اتزة أين كاف يقيم إىل اٟترمُت الشريفُت ٍبّ منها إىل الشاـ ،كبدأىا ابلبيت التايل:

أزمع السَت أف دىت أدكاء

لشفيع األانـ فهو الدكاء (سعد هللا1998 ،ـ ،ص .)402

ا١تكرمة يف قصيدة فصيحة سنة 1063ق،
كما نظم عبد الرٛتن بن دمحم بن ا٠تركب املاجي رحلتو من ٣تاجة إىل م ّكة ّ
كبدأىا ابلتايل :نشق الفيايف فدفدا بعد فدفد جباال كأكعارا كأرضا كطية (آؿ سيد الشيخ2014 ،ـ ،ص .)201كىذا

ىو موضوع ىذا البحث كسنتناكلو ابلتفصيل يف العنصر ا١توايل.

اثنيا -رحلتا املّاجي وامل ّقري وأثرمها يف التواصل العلمي بني اجلزائر واحلجاز:

 -1رحلة امل ّقري إىل املشرق واملغرب:

لقد ترؾ لنا أمحد املقري ثركة ىائلة من ا١تؤلفات اليت كتبها بتلمساف كفاس كمصر كاحلجاز كالشاـ يف فنوف األدب
كالتاريخ كالفقو كالعقائد ،كىي تقارب األربعُت أتليفا ( ا١ت ّقرم2004 ،ـ ،ص ،)8كمن مؤلفاتو ا١تطبوعة :كتاب "ركضة
اآلس" ،كتاب "أزىار الرايض" ،كموسوعة "نفح الطيب" ،ككتاب "فتح ا١تتعاؿ يف كصف النعاؿ" ،كمنظومة "اضاءة
الدجنة يف عقائد أىل السنّة" ،يف حُت بقية أغلب مؤلفاتو يف حكم ا١تخطوط كا١تفقود كمنها كتاب "الرحلة" ىذا الذم
حققو دمحم بن م عمر كالذم رأيناه ٪توذجا إلبراز أثر ىذه الرحلة يف التواصل بُت اٞتزائر كبالد ا١تشرؽ كخاصة اٟتجاز ،كمن
مظاىر ذلك:
أف الكتاب احتول على ٥تاطبات كمكاتبات كمساجالت كمراسالت ا١تؤلّف مع أعياف عصره كفحوؿ األدابء كالشعراءكالعلماء كالفقهاء كالقضاة كاألمراء ،كمن ٪تاذج ذلك:
* مساجالت بُت األمَت منجك بن دمحم بن منجك الكبَت الدمشقي ؛ كالذم ترجم لو كقاؿ عنو ا﵀يب ( بدكف ،ص
ص":)423-409كىبو هللا الذكاء كقوة اٟتفيظة ،كاف فصيح اللهجة ،كلو ديواف شعر" ،كا١تؤلف كتب لك:
فخرا دمشق على كل البالد

أكىل البية معركفا ك عرفاان

مشس من ا١تغرب قد كانت مشارقها

بل دكهنا الشمس يوـ الفخر برىاان

ا١تقرم الذم يف بعض أيسر ما
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*رسالة ا١تؤلف إىل دمحم بن أيب بكر( السالكم1954 ،ـ ،ص ص )77-76صاحب الزاكية الدالئية" :كلينا كسيدان ك
مقيدان ك مثبتنا كمعتمدان بعض هللا يف أمور الدين كالدنيا الويل الناصح الصاحل السٍت النسكي...فما عسى أف أمدح أك
األجل قد بنيتم أىراـ املد ا١تتقادـ كليس ١تا تبٍت يد هللا ىادـ"...
تغرد كرؽ الشكر على أفناف الثناء كتصدح...أجل أيها
ّ

*كٯتدح ابن مرشد (ا﵀يب بدكف ،ص ص )423-409مفيت اٟترـ ا١تكي بقولو:
اي سائق األضحى بزجي العيس أبلغ سالمي للرضى ابن عيسى
شيخ الشيوخ كاحد الزماف
ْتر العلوـ جامع األ٨تاء

مفيت األانـ عابد الرٛتن
من خص االفتاء يف البطحاء ( ا١ت ّقرم2004 ،ـ ،ص.)41

*كما تضمن الكتاب ٣تموعة من القصائد ك ا١تقطوعات من نظم ا١تؤلف ك أدابء ك علماء عصره أكثرىا كاف يف فن
ا١تدح سواء كاف ا١تؤلف مادحا أك ٦تدكحا ،ك األشعار اليت نظمها ا١ت ّقرم كاف على رأسها فنّا الوصف ك ا١تدح كخصوصا
ا١تدائح النبوية ،فكلما ك انت تقع عيناه على ا١تشاىد الشريفة أك ختم درسا يف الشمائل النبوية إال ك قاـ بنظم القصائد يف
ا١تدح النبوم ،ك٦تا قالو يف ىذا املاؿ :أٛتد ا١تختار يف العلياء

من خَت آابء ك من أٝتى اٞتدكد

خَت من جاء بوحي أك ىدل
من بو الرٛتن أسرل للعلى

أك أتى ا٠تلق بتبيُت اٟتدكد
حائزا يف حظرة القدس الشهود

*كقاؿ ٔتناسبة ختم الشمائل النبوية ٔتصر ليلة االثنُت اٟتادم كالعشركف من رمضاف سنة 1030ىػ:
اي مطاعا كاي أحل مكُت عند ذم العرش ربنا الدايف
إف خَت اآلالء منك علينا

أف ىدينا ألفضل األدايف

كحبينا بعلم بعض حالؾ

الغر اي داعينا إىل اإلٯتاف (ا١ت ّقرم2004 ،ـ ،ص.)84

ا١تكرمة كا١تدينة ا١تنورة
*كيف ىذه األبيات يصف الشوؽ كالوحشة كاٟتنُت( ىوارم2011-2010 ،ـ ،ص )44إىل م ّكة ّ
الضاغنُت كغادركا
كمل أنس عهد ّ

فيقوؿ:

فيا زاجر األضغاف كىي ضوامر
اٟتي خَت ٖتيّة
كحي غريب ّ
ّ
كال تنس سكاف العقيق فإ ّهنم

الصبا
متيّمهم ىيماف مل ٯتلك ّ

الزجرا
ترفّق هبا اب﵁ ال تكثر ّ

كبلّغ سالـ ا٢تائم ا١تغرـ ا١تغرل
من العُت أجركه دموعا غدت ٛترا

أتىبو لركوب
*كيف ىذه األبيات يصف حالتو النفسية بسبب بعده عن اٟتبيبة مكة كا١تدينة كىو متواجد بسوسة ،حُت ّ
البحر بغية زايرة الركضة الشريفة حيث راحة الباؿ كراحة الركح من ىوس اٟتياة(ىوارم2011-2010 ،ـ ،ص:)45
كيف سوسة فقد كاف رقم بركدىا
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فال تغفلوان من دعاءكم عسى نرل

عن قريب ركضة ا١تصطفى الغرا

*كركل لنا ا١تقرم قصيدة طويلة كٚتيلة ،كىي قصيدة" زىر الكمامة يف مديح ا١تظلّل ابلغمامة" يف مدح رسوؿ هللا صلّى
هللا عليو كسلّم ،بعث هبا إىل ا١تقرم ،أبو اٟتسن علي الشامي الفاسي ،يصف فيها الشوؽ إىل النيب صلى هللا عليو كسلّم
النورة جاء فيها ما يلي:
كا١تدينة ّ

ساـ النول قتلي كرامو

من غيث عن ٧تد كرامو

كالقلب مٍت قد غدا

أمد ا١تدل بيدم غرامو

كزفَت انر البعيد يف األحشاء

قد أبدل ضرامو

شوقا لًتبة يثرب

مغٌت الرسالة كالكرامة

اي الئمي يف اٟتب مو

منع النول عٍت الكرمو (ا١ت ّقرم2004 ،ـ ،ص.)212

كعموما ٦تا ٘تيّز بو علماء تلمساف كح ّكامها ىو اىتمامهم بنظم القصائد الشعرية النبوية كتوجيهها مع ركب اٟتج إىل قب
الرسوؿ صلى هللا عليو ك سلم على شكل رسائل نثرية أك قصائد شعرية مثل القصيدة النوتية اليت أنشدىا السلطاف أبو

ٛتو موسى الثاين  ،كأرسلها اىل البقاع ا١تقدسة رفقة رسالة يطلب فيها الثواب كالغفراف كتيسَت األسباب( أبو ٛتو الثاين،
1428ق2011/ـ ،ص.)23
*كما احتول الكتاب مظهرا من مظاىر النشاط الثقايف كالعلمي للمؤلف كىو ا١تتمثل يف إجازاتو النظمية كالنثرية اليت
أجاز هبا طلبتو كعلماء عصره ،كاليت فاقت العشرين إجازة ،كمن بُت ىؤالء العلماء كالطلبة :أبو بكر السوسي ا١تراكشي،
اتج العارفُت التونسي كأبو القاسم القَتكاين ،...أما عن إجازات العلماء للمؤلف فقد تضمن الكتاب إجازة كاحدة كىي
اليت تتعلق إبجازة الشيخ بن أٛتد بن عبد الرٛتن بن دمحم عبد الوارث الصديقي ا١تالكي ا١تصرم للمؤلف ،فكانت ىذه

اإلجازة االستثناء؛ ْتيث كاف ىو من طلبها من أٛتد الصديقي ا١تصرم ،كجاءت مطولة كمؤرخة يف الثاين عشر من شهر ربيع
األكؿ سنة  1029ىػ ،كذكر يف آخر اإلجازة ما يلي" :كأجزت لو ٔتا ركيتو كأخذتو ،كاستندت إليو كاعتمدتو عن السلف
العظاـ كالسادة األعالـ...كأعظم من إليو استندت ،اإلماـ مشس الدين دمحم الصديقي ،كشيخ مشايخ اإلسالـ أيب اٟتسن
الصديقي ،كاإلماـ دمحم الرملي الشافعي ،كشيخ االسالـ دمحم البنوفرم ا١تالكي ،إىل أف ختم ىذه اإلجازة ابٟتمدلة كالصالة
كالسالـ على رسوؿ هللا كعلى آلو األطهار ك صحابتو األخيار" (ا١ت ّقرم2004 ،ـ ،ص.)115

* تضمن الكتاب فنوان أدبية شاعت يف عصر ا١تؤلف ،كىي ظاىرة التلغيز نظما كنثرا ،كمن الذين الغزكا ا١تؤلف عامل

كفقيو كمفيت اٞتزائر "سعيد قدكرة" (اٟتفناكم1984 ،ـ ،ص )66يف "لفظ القوس" نًتا فأجابو ،ك٦تّا ذكره حوؿ ىذا
اللّغز" :كتب إيل مفيت اٞتزائر كعا١تها كإمامها كخطيبها األخ يف هللا سيدم سعيد الشهَت بقدكرة حفظو هللا ملغزا يف
القوس:
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كالمعا يسمو على ٧تم السهى

اي ابرعا أرىب على ذكم النّهى
لفظ تراه يف كتاب هللا

أتى مثٌت اي أخاه انتباه

كمل يثن فيو كاصطحبو

يف السفر ا١تبكر تستطبو
فأجبتو :

اٟتمد ﵁ الذم أ٢تما

كبعد :

ا١تقرب
كصلواتو على ّ
الرضى عن صحبو كعشرتو
ٍبّ ّ

ٟتل مشكل عرا كأفهما
ّ

يب العريب
كقاب قوسُت النّ ّ
الفائزين ٔتزااي إثرتو

اي صدر الكماؿ كالورع فقد أاتاب نظمك الذم عجز عن ألفاظو قاريها ،فأسلم القوس إىل ابريها ،ككيف ال كقد رمى
عنها ،فلم ٖتط شريد الفهم (ا١ت ّقرم2004 ،ـ ،ص.)72
ٟتل ىذا اللّغز ،كالغزه أيضا إبراىيم
كما الغزه يف لفظ ّ
الصنب بتسعة أبيات فأجابو ا١تؤلّف أبحد عشر بيتا ّ
السحورم يف "كلمة التيو" ،كعلي بن أٛتد الفاسي يف "لفظ أمس" ،كدمحم بن عبد الرحم األعمش يف "كلمة رمضاف"،
أما ا١تؤلف فقد كتب لغزا يف "لفظ كتاب" كأجابو عنو الفقيو عبد السالـ بن الناصر الفاسي(ا١ت ّقرم2004 ،ـ ،ص) ،
ككاف التلغيز نوعا من كسائل الًتفيو ك التسلية كالرايضة األدبية ،يتعاطاه الفقهاء ك الشعراء كاألدابء على حد سواء.
*احتول كتاب الرحلة أيضا معلومات اترٮتية تضمنتها رسائل ا١تؤلف إىل بعض أعالـ عصره منها الرسالة اليت بعثها إىل
صاحب الزاكية ال ّدالئية كالرسالة اليت بعثها إىل أٛتد نقسيس التطواين زعيم الفئة اٞتهادية على عهد السعديُت ،كرسائل
ا١تكرمة ك خطيبها أٛتد بن عيسى ا١ترشد مع ا١تؤلف منها تلك ا١تؤرخة يف ذم
كمكاتبات كاف يتباد٢تا مع مفيت م ّكة ّ
القعدة سنة 1035ىػ اليت أخبه فيها عن قدكـ ٜتسة مراكب من ا٢تند إىل اٟترمُت الشريفُت ،ككذلك الرسالة الثانية
ا١تؤرخة يف ٚتادل الثانية 1036ىػ اليت أطلع فيها بن مرشد ا١تؤلف على أخبار اإلماـ ا١تتغلّب على بالد اليمن كاستيالئو
على غالبها ك ٤تاصرتو صنعاء ،كآاثر تلك الثورة على أىل اٟترمُت بسبب حرماهنم من غال٢تم ،ىذا فضال عما احتوتو تلك
الرسائل من إشادة ٔتكانة كٝتعة ا١ت ّقرم لدل أىل اٟتجاز ،كتلبية ٚتيع مطالبو من طرؼ حكامها كأعياهنا ،سيّما تلك
ا١تتعلّقة بوصاايه خَتا يف شأف الوافدين من مصر ك غَتىا إىل البقاع ا١تقدسة(ا١ت ّقرم2004 ،ـ ،ص.)14
أما عن طريقة ٖترير الرسائل ك٦تيزاهتا فنستنتج أف ا١تقرم التزـ ىو اآلخر ابلطريقة اليت حددىا القلقشندم ( 1963ـ،
ص ) 30يف ٜتس ٦تيزات كىي -1 :إضافة ميم اٞتمع يف ٥تاطباهتم تكرٯتا للمكتوب إليو ك إجاللو -2 .استعماؿ عبارة:
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"إان كتبنا إليكم كتب هللا لكم (كذا)" -3 .ذكر ا٠تليفة ك الدعاء لو بعبارات الًتضية -4 .ذكر ا١تكتوب إليو ابٝتو ضمن
الرسالةٗ -5 .تتم الرسائل يف الغالب ابلسالـ ك أحياان ابلدعاء (ابن خلدكف2007 ،ـ ،ص.)248
كتبز ا١تيزة األكىل عند ا١تقرم حُت كتب إىل شريف مكة ٤تسن بن اٟتسُت بقولو..." :إف العبد من الشوؽ إىل جنابكم
الكبَت الذم يستنشق من تلقائو ما يزرم ابلعبَت ،ما يقصر عنو التعبَت"(ا١ت ّقرم2004 ،ـ ،ص.)76
أما ا١تيزة الثالثة كالرابعة ،فتبزاف من خالؿ قولو..." :اإلماـ الذم جعلو هللا ٤تسنا ابٝتو ،ك فخر الساللة النبوية ،ذرة الزين
كقرة العُت ،سيدان ك موالان الشريف ٤تسن بن اٟتسُت ،جعل هللا األايـ مقركنة بطوؿ حياتو ك األانـ معمورين
برعايتو...ككتب لو عزا ال ٘تطلو األايـ يف تقاضيو ،ك نصرا ال يزاؿ مبنيا على الفتح ماضيو آمُت"(ا١ت ّقرم2004 ،ـ،
ص ،)76كيذكر دمحم بن معمر ٤ت ّقق الكتاب أف أسلوب ا١ت ّقرم يف كتاب الرحلة ال ٮتتلف عن أسلوبو يف بقية كتبو
ك٥تطوطاتو فقد حاز قصب السبق يف فٍت ا١تنظوـ كا١تنثور كذلك بشهادة معاصريو(ا١ت ّقرم2004 ،ـ ،ص14؛ ا﵀يب ،بدكف،
ص)302؛ فهو صاحب نثر علمي سلس الًتكيب سليم التعقيد قريب ا١تعٌت ٣ترد من أساليب الكتابة ،أما نثره الفٍت
ا١تسجع فهو منت الًتكيب قوم البياف حسن الديباجة كجيد السبك ،كامتاز نثره ا١ترسل ببساطة الًتكيب ك قصر اٞتمل
الًتسل يف كقت كاد اإلنتاج الفكرم يقتصر على شركح الفقو
كجزالة اللفظ ،فقد كاف لو الفضل يف تقدـ ّ
فٍت الكتابة ك ّ
التصوؼ.
كمقامات ّ

كصفوة القوؿ كحسب ما أكردتو ا١تصادر كمن خالؿ رحلتو فإ ّف ا١ت ّقرم قد ألّف معظم كتبو الدينية يف اٟتجاز يف اٟترمُت
الشريفُت ،كخصوصا عند قب الرسوؿ صلّى هللا عليو كسلّم ،كمنها ما ىو يف السَتة النّبوية مثل "فتح ا١تتعاؿ يف مدح
ا١تنورة ككتاب "أزىار الكمامة يف أخبار العمامة كنبذة من مالبس
النّعاؿ" كىو يف ْتث يف النّعاؿ النّبوية ألّفو يف ا١تدينة ّ
ا١تخصوص ابإلسراء كاالمامة" ،كىو ْتث يف عمامة كمالبس النيب صلّى هللا عليو كسلّم ،ككتااب يف األٝتاء النبوية ٝتّاه":
الدر الثمُت يف أٝتاء ا٢تادم األمُت" (ا﵀يب ،بدكف ،ص ،)303ككتاب آخر ٝتّاه ":األنوار ككنز األسرار يف نسب آؿ
النيب ا١تختار" ،كرغم كلوعو ابألدب كالتاريخ إالّ أنّو أخذ سند اٟتديث عن شيوخو من ا١تغرب كا١تشرؽ ،كيذكر أ ّف لو

فهرسة أبسانيده( ا﵀يب ،بدكف ،ص ، )302ككاف من البزين يف اٟتديث كالتوحيد ،كىو على خالؼ معظم علماء عصره
مل يكن من ا١تتصوفة ،كقد أصبحت " إضاءة الدجنة يف عقائد أىل السنة" تنافس عقيدة السنوسي يف األ٫تية ،تناكلت يف
ٜتسمائة بيت أصوؿ الدين كقضااي التوحيد ،كقاـ بتدريسها يف م ّكة كمصر كدمشق ،كأجاز هبا بعض العلماء منهم أٛتد
الشاىُت بدمشق ،كقد ٠تصها يف األبيات التالية:
كإنٍت كنت نظمت فيو

لطالب عقيدة تكفيو

ٝتيتها (إضاءة الدجنة)
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كم ّكة بعضا من أىل العصر

كبعد أف أقرهتا ٔتصر
درستها ١تا دخلت الشاما

ّتامع يف اٟتسن اليسامي (ا﵀يب ،بدكف ،ص)305

اٟتج مع الركب ا١تغريب ،حت بلغت حجاتو سبع مراتّ ،أدل العمرة سنة1028ق ٍبّ الفريضة
لقد كاف ا١تقرم كثَت ّ
بعدىا يف السنة ا١توالية ،كقاؿ عن نفسو انّو كاف ينوم اإلقامة عند البيت العتيق الذم أخذتو عنده رعشة كانبهار ،كلكنو
عاد إىل مصر سنة 1029ق كمن ٍبّ أصبح يتنقل بُت مصر كاٟتجاز كبيت ا١تقدس كدمشق (سعد هللا1998 ،ـ ،ص

 ،)35كا تصل ابلوجهاء كالعلماء ،كاتصل أيضا ببعض األمراء ،كمدح ىؤالء ابلشعر ،كأظهر حفظو الواسع كموىبتو األدبية
فوجد تقديرا كبَتا ،كتبادؿ مع العلماء الرسائل كاإلجازات كا١تدائح كالطرؼ كا٢تدااي كاألشعار فابتسم لو اٟتظ يف آخر
أايمو ،كيف ىذا اٞتو عاش ا١تقرم حياة اجتماعية كعلمية شبيهة ْتياتو يف ا١تغرب العريب ،يف تلمساف أك يف فاس ،ك٩تتم ٔتا
ذكره أبو القاسم سعد هللا يف ترٚتتو ألٛتد ا١ت ّقرم " :لو حاكلنا أف نًتجم للمقرم ترٚتة تقليدية لضاؽ عنو ٣تاؿ ىذا
الكتاب (كتاب التاريخ الثقايف) ،أل ّف إنتاجو غزير كحياتو خصبة كأتثَته كبَت( "...سعد هللا1998 ،ـ ،ص .)226

-2رحلة املّاجي احلجازية:

ٝتيت ىذه الرحلة اٟتجازية نسبة إىل صاحبها كىو :عبد الرٛتن بن دمحم بن ا٠تركب املاجي؛ نسبة إىل بلدة ٣تّاجة قرب

مدينة الشلف( بومشة2015 ،ـ ،ص67؛ ابن عمار ،1988،ص ،)88كما جاء يف األبيات األخَتة من الرحلة:
٣تاجي األصل ٍبّ دارا كنشأة

بتاريخ عاـ اثلث لوقوفنا

كريب ألو العرش يدخلو جنة ( املاجي2008-2007 ،ـ ،ص.)2
من اٟتادم عشر بعد ستُت عدة (آؿ سيد الشيخ2014 ،ـ ،ص،)201

كىي قصيدة منظومة ابلشعر الفصيح يف أربعمائة كسبعُت بيتا من البحر الطويل ،مقيدة يف إتاه الرجوع من اٟتج -أم
ا١تكرمة قاصدا زايرة ا١تدينة ،كقد دامت ىذه الرحلة أكثر
رحلة العودة -كابلتحديد بعد أداء فريضة اٟتج كا٠تركج من م ّكة ّ

من سنة ،كيسميها أبو القاسم سعد هللا ب ":الرحلة إىل مكة" أم أهنا كانت من ٣تاجة إىل مكة ا١تكرمة يف قصيدة

مطولة فصيحة سنة 1063ق(آؿ سيد الشيخ2014 ،ـ ،ص ،)203فما ىو إطار الرحلة العاـ؟ كما ىي أىداؼ
املاجي كغاايتو؟ كما مسار الرحلة كأ٫تيتها؟ ككيف سا٫تت يف التواصل العلمي كالتالقح الفكرم بُت اٟتجاز كاٞتزائر؟.

أ -اطار الرحلة وأهدافها:
لقد جاءت ىذه الرحلة منتظمة ا١تراحل كاضحة األىداؼ ،راجحة ا١تقاصد ،دقيقة ا١تعاين كاملة متناسقة ذات كحدة
موضوعية ،مل ٮتتل معناىا يف أم بيت ،جلية ا١تفاىيم٤ ،تددة ا١تواضيع ككأف صاحبها فناف رسم لوحة زيتية ،كل خط كلوف
فيها يعرؼ عن نفسو بصريح العبارة ،ال ٭تتاج ١تًتجم يًتجم لو كالمو(آؿ سيد الشيخ2014 ،ـ ،ص.)203
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إ ّف رحلة املّاجي تكاد تكوف ا١تصدر الوحيد الذم يًتجم لصاحبو ،يتجلى منها أصلو كمنشأه إىل جانب عصره كبعض
لعل أبرز ما ىدؼ إليو املاجي عندما كتب رحلتو مأل الفراغ الذم كاف يسود
شيوخو ،كأىم العلوـ اليت برز فيها ،ك ّ
ا١تنطقة ،من حيث انعداـ ا١تؤلفات كخصوصا أدب الرحالت اٞتزائرم ،كما أ ّف نظمو الرحلة نظما مبسطا حسب ثقافة
ذلك العصر ،ىدؼ من كرائو تيسَت حفظها كالتسهيل على اٟتاج دربو يف قصد البقاع ا١تقدسة ،حيث أعطى كصفا دقيقا
ك٥تتصرا لكل موضع ٯتركف بو ،كغن تع ّذر لو ذلك ذكره ابالسم فقط( املاجي2008-2007 ،ـ ،ص.)182
كالواضح أ ّف ا٢تدؼ اٞتلي من الرحلة ىو التحديد اٞتغرايف للمعامل اليت يف طريق اٟتج مبينا فيها األماكن السهلة كالوعرة
ليتبصر من بعدىا اٟتاج كيقتفي أثره كيعرؼ من خال٢تا مدل استطاعتو أك
معا ،من حيث كجود ا١تياه كا١تؤكنة كاألمن ّ
كالتصوؼ كالتاريخ كاٞتغرافيا كالًتاجم كاب٠تصوص
عدمها ،كقد مشلت كٚتعت ما بُت معلومات شىت كمتنوعة املاالت
ّ
ا١تادة ا٠تبية التارٮتية كاٞتغرافية ،فهي إذف ٔتثابة شهادة حيّة لعصر ا١تؤلّف يف ٥تتلف املاالت الثقافية كاالقتصادية
الرحلة تظهر مثال من خالؿ مدحو
كاالجتماعية كحىت السياسية ،فاإلشارات الدينية كاليت تعكس الطابع الصويف ١تؤلّف ّ

اٟتج أك التقى هبم يف طريقو ،حيث ذكر
ٞتملة من علماء الصوفية إىل جانب بقية العلماء ،سواء الذين رافقهم يف ركب ّ
٢تم بعض ا١تميزات العلمية كعلم القراءات عند أيب سلطاف ا١تزاحي ،كالفقو عند الشيخ سحنوف.

لقد كصف لنا املّاجي ا١تناطق اليت كاف ٯتر هبا ملتزما اب١توضوعية ،كقدـ لنا مالحظات ىامة عن ركب اٟتج اٞتزائرم
ككيفية تكوينو كاىتمامات أىلو ،كمعلومات كتفاصيل خاصة كىو ٯتدح أمَت ركب اٟتج كيبز مكانتو كأمالكو يف الزيباف
كبسكرة كعالقتو ابلسلطة( املاجي2008-2007 ،ـ ،ص ص .)214-204
تشوقهم إىل زايرة األماكن ا١تق ّدسة
كعموما فقد قدـ صورة حوؿ الظركؼ اليت ّ
يؤدم فيها اٞتزائريوف فريضة اٟتج ،كمدل ّ

الصلة ا١تزدكجة بُت
ا١تهم ىو الصورة الواضحة عن ّ
ابلرغم من الصعوابت اليت كانت تواجههم يف سبيل ذلك ،كاألمر ّ
اٟتج
الرحلة إىل طلب العلم يف آف كاحد ،كىو ما ميّز الرحالت اٟتجازية ّ
عامة كالدكر الذم لعبو ركب ّ
الرحلة إىل ّ
اٟتج ك ّ
ّ

ثقافيا كاقتصاداي ،كترؾ انطباعات حسنة كطيبة حوؿ انتظاـ الركب كتنظيمو من قبل أمَته ،كعدـ إغفاؿ أ٫تية كدكر ا١ترأة

خصها أببيات عديدة ذكر فيها خصا٢تا كقدرىا
يف املتمع كىي ٦تثّلة يف السيّدة عودة بنت دمحم بن علي اهبلوؿ كاليت ّ
كمدل تعلّق النّاس هبا ٠تصا٢تا اٟتميدة ،كمن ىذه ا٠تصاؿ اكساب ا١تعدكـ كإكراـ الضيف كاإلعانة على نوائب الدىر
حىت أكرمها هللا ابلدفن يف خَت البقاع ابلبقيع(آؿ سيد الشيخ2014 ،ـ ،ص ص.)211-204

ب -مراحل ومسار الرحلة:
لقد سلك املاجي يف رحلتو الطريق البم الذم يصل بُت ا١تغرب كا١تشرؽ ،كابلتحديد بُت اٟتجاز كمصر مركرا بطرابلس
كتونس كصوال إىل ٣تاجة ابٞتزائر ،كىذا الطريق ىو نفسو الذم سلكو جل الرحالة ا١تغاربة ،سواء انطلقوا من ا١تغرب
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األقصى أك من اٞتزائر ،كالعبدرم كابن بطوطة كالورثالين كغَتىم كثَت ،كٯتكن تقسيم الرحلة إىل ثالث مراحل كىي-1 :
مرحلة اٟتجاز -2 ،مرحلة مصر كاإلسكندرية -3 ،مرحلة بالد ا١تغرب( من صحراء برقة إىل طرابلس مركرا بتونس
مر
فاٞتزائر) ،كالنتظاـ ىذه الرحلة ٘تكنت ٤ت ّققة ٥تطوط الرحلة سعاد آؿ سيد الشيخ من إحصاء عدد أبيات كل مرحلة ّ
كحولتها
هبا املاجي ،كما ّ
لكل قطر يف مؤلّفو من أبيات ،بل حولت العدد إىل نسب مئوية ٍبّ مثّلتها برسم كألواف ّ
خصصو ّ

خص بالد اٟتجاز ب75 :بيت ،% 19.68 /كمصرب76 :
إىل دكائر نسبية ،فأصبحت العداد كالنسب كالتايل :فقد ّ

خصها ب230 :بيت( %60.36/آؿ سيد الشيخ2014 ،ـ ،ص
بيت ،%19.94/أما بالد ا١تغرب فقد ّ
ص .)211-204كما يهمنا يف ىذه الدراسة ىي ا١ترحلة األكىل:
كتضم ىذه الرحلة طريقُت ٫تا:
ب 1-مرحلة احلجازّ :

مر هبا املاجي ككقّعها يف
 ّا١تكرمة إىل ا١تدينة ّ
أىم ا﵀طّات كاألماكن اليت ّ
ا١تنورة :كمن ّ
األول :طريق الرحلة من م ّكة ّ
رحلتو ىي :كاد فاطمة الزىراء-أبيار عزفاف-خليص-رابغ-بزكة-بدر -عريش ا١تصطفى -ا٠تيف -جديدة -جبل ا١تفرج-

ا١تنورة.
أبيار علي -ا١تدينة ّ
٤ترـ
والثاين :طريق الرحلة من ا١تدينة ّا١تنورة إىل مصر :كمن أىم ٤تطاهتا :الينبوع ( أين ًبّ االحتفاؿ بعاشوراء يف ّ 10
1653/1064ـ -الوجو -النخيل -عجركد -رابغ -عقبة -ظهر اٟتمار -مغارة شعيب -هنر القصب -االكراه-
حورة -التبط -أبيار عنًت -كبعدىا الدخوؿ إىل مصر.
ا١تنورة،
الطريق ّاألول :لقد بدأ املاجي رحلتو من أرض اٟتجاز كابلتحديد يف الطريق الواصل بُت مكة ا١تكرمة كا١تدينة ّ
جباال كأكعارا كأرضا كطية.
٥تتصرا ما مرذ بو بقولو :نشق الفيايف فدفدا بعد فدفد
(آؿ سيد الشيخ2014 ،ـ ،ص207؛ املاجي2008/2007 ،ـ ،ص.)83
ليعدد ٤تطات تنقلو مع ركبو بُت اآلابر كالقرل اٟتجازية ،بدءا من كادم فاطمة الزىراء ،كآابر عزفاف ،فا٠تليص ،كصف
٤تل إحراـ اٟتجيج كالتلبية متجاكزين الصحارم ا١تقفرة الصعبة ا١تسالك القليلة ا١تياه،
فيها كثرة ا١تياه ،كصوال إىل رابغ ّ
ليمركا ببلدٌب بزكة كا٠تيف اليت قاؿ عنها :ىي بلدة من مدائن الدرب فيها ما يقرنو اٟتجاج كقت اإلقامة.
كحدثنا بعدىا أيضا على خب كفاة السيدة عودة بنت دمحم بن علي اهبلوؿ ،فكانت ا١تناسبة مواتية لذكر خصاؿ ىذه ا١ترأة
الشريفة اليت تعدل سنها التسعُت سنة ،تلك ا١ترأة الصاٟتة اليت ظلت تعُت الناس ك٦تا ساعدىا على ذلك من الناحية
االجتماعية كا١تاد ية ،ما كاف ْتوزهتا من ٦تتلكات ،ككاف من كرـ هللا ٢تا ىو دفنها أبرض البقيع ،كبعدىا أتٌب أكىل بشائر
قرهبم من ا١تدينة ا١تنورة كجبل الفرج مارين ببئر علي ا١تنسوب لعلي بن أيب طالب سيف هللا كما ل ّقبو املاجي(عطية،
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ا١تنورة صباح يوـ ا٠تميس مستفتحُت مزاراهتا اب١تسجد النبوم الشريف ،مستنُت
2015ـ ،ص ، )56ليدخلوا ا١تدينة ّ
بركعيت انفلة يف أطهر البقاع يف الركضة الشريفة (املاجي2008/2007 ،ـ ،ص.)84
كبعد إ٘تاـ الزايرة أبداء صالة اٞتمعة كبقية الصلوات ابٟترـ النبوم١ ،تا ثبت من فضل الصالة يف تلك الرحاب ا١تقدسة
أبلف صالة ١تا سواىا  ،إىل جانب ختم كتاب دالئل ا٠تَتات برحاب اٟترـ النبوم يف ليليت ا٠تميس كاٞتمعة ،كقد حبس
٣تموعة من الكتب كلها ٓتط يده ،قاصدا هبا كجو هللا تعاىل ك طالبا ا١تغفرة كالتوبة ،مستكمال مزاراتو رفقة الركب ابلبقيع
كشهداء أحد (املاجي2008/2007 ،ـ ،ص.)85
الطريق الثاين :لقد كاف اٟتاؿ يف الوصف متشاهبا يف بقية معاطن درب اٟتجاز ،ك٢تذا ٘تيزت مرحلة اٟتجاز ابللمحةا١تختصرة يف معناىا كاٞتلية يف أىدافها ،أعطى فيها الًتتيب ا١تسارم للمعاطن كالدركب ابلًتكيز على منازؿ السقي
كا١تؤكنة ،إىل جانب التحلية بنفحات ا﵀بة مع مزارات الطيّبة ٔتدينة طيبة ،مستعجال يف اٟتديث عن مصر.

ا١تنورة كمصر ،كمن آابر
كانت الوجهة ىذه ا١ترة ٨تو الداير ا١تصرية ،كالبداية ٔتنازؿ درب اٟتجاز الرابطة بُت ا١تدينة ّ
التزكد اب١تؤكنة كأكىل ٤تطاهتم هبا بندر الينبع أين احتفلوا بيوـ عاشوراء كالذم صادؼ٤10ترـ من
السقي ك ّ
توجهوا غراب متجاكزين القفار بسرعة كمتنقلُت ما بُت البنادر كبندر ظهر اٟتمار،
سنة1064ق1653/ـ ،كبعد ذلك ّ
كمغارة شعيب (املاجي2008/2007 ،ـ ،ص .)86كبندر االكراه كاألزمل ،كظهر كالقصب كحور كالنبط كأبيار عنًت،
ككذا بندر الوجو كماحل ٍبّ بندر النخيل كعجركد كالعقبة :فوجو ماحل كٍب ٩تيلهم

كعجركد أيضا رابع ٍب عقبة.

ب 2-مرحلة مصر اِلسكندرية:

أخبان املّاجي أنو التقى ٔتصر ابلشيخ علي األجهورم الذم ا﵀يب ( بدكف ،ص  )157بقولو ":ىو شيخ ا١تالكية يف
عصره ابلقاىرة كإماـ األئمة ،لو مؤلفات كثَتة منها شركحو الثالثة على ٥تتصر خليل يف فقو ا١تالكية ، "...كزار
ابإلسكندرية قب ايب العباس أٛتد ا١ترسي كقب ابن اٟتاجب ،كقد أبدل إعجابو اب١تدينة آباثرىا كٖتدث عن بعض مزاراهتا
كأىل الصالح فيها ،كعن مسجد عمرك بن العاص الذم أعجب بطابعو العمراين كاصفا مشهدا من تلك الزايرة يف قراءة
أمَت رك بهم ألربعة اجزاء من سورة البقرة ،من أحد مصاحف اإلماـ العتيقة ،كقصد بو مصحف اإلماـ عثماف بن عفاف
هنع هللا يضر ،لقد ركز املاجي يف ىذه ا١ترحلة على ا١تزارات كا١تساجد كالعلماء ك٣تالس العلم فيها ،ككذا ا١تشاىد األثرية
كاالقتصادية من خالؿ ذكر إحدل أسواؽ مصر الشهَتة (آؿ سيد الشيخ2014 ،ـ ،ص ص.) 208-207

ب 3-مرحلة بالد املغرب:
خرج الركب من مصر متجها ٨تو بالد ا١تغرب ككلو غبطة كسركرا ،كما يدؿ على تلك الفرحة كالفائدة اليت ان٢تا بتلك
الزايرة قولو يف البيت التايل :كمنها ارٖتلنا قاصدين بيوتنا قضينا ْتمد هللا كل منونة.
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ككانت بداية الطريق بصحراء برقة اليت كانت ٤تطة السًتاحة الركب من أعباء السفر كا١تنازؿ الصعبة (املاجي،
2008/2007ـ ،ص ص ،. )408-326ككاف ٦تا ذكره من أٝتاء للمدف كالقرل كا١تنازؿ يصل عددىا إىل اثنُت
كٜتسُت اٝتا ،كبعد خركجو من بسكرة ٨تو ٣تاجة ٖتدث عن العلماء كالفضالء الذين رافقوه يف الركب كخصهم ْتوايل
تسعة كسبعُت بيتا كمنهم :علي بن دمحم بن علي اهبلوؿ كشقيقو عبد القادر اٞتياليل كأبو اٟتسن بن انجي كغَتىم كثَت(
عطية2015،ـ ،ص ص 59-57؛ سعد هللا1998 ،ـ ،ص ،)402كما أبرز العالقة الطيّبة بينو كبُت بعض شيوخ
الركب ،كتكوف هنا ية الرحلة ببلدة ٣تاجة كتكمل فرحتو بلقاء األحبة كاألقارب ،كيف ا٠تتاـ أيٌب بتسعة أبيات للصالة على
النيب ا١تختار كآلو األخيار كصحابتو األبرار كمن تبعهم إبحساف إىل يوـ الدين ،كيعرؼ بنفسو كأصلو كمنشأه كبتاريخ
كقوفو ّتبل عرفة سنة 1063ق1652 /ـ.
أ-

جدول النسب املئوية للرحلة حسب كل قطر:
القطر

النسبة املئوية

احلجاز

% 16.91

مصر

% 16.64

بالد املغرب

% 90.39

ب-متثيل النسب املئوية للرحلة ابلدائرة النسبية:
رحلة المجاجي من الحجاز إلى الجزائر(العودة)

 %الحجاز19.68

 %مصر

19.94

 %بالد
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ج-متثيل النسب املئوية للرحلة أبعمدة بيانية صاعدة:

رحلة المجاجي :العودة من الحجاز إلى مجاجة(الجزائر)
70
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بالد المغرب

مصر

الحجاز

ج -أمهية رحلة املاجي وأثرها يف التواصل بني اجلزائر واحلجاز:
كبعد إبراز أطوار الرحلة كمراحلها ،نوجز بعض االستنتاجات لذكر فوائد كأثر ىذه الرحلة:
٦تا ال جداؿ فيو أننا نستنتج ٦تا سجلو الرحالة ا١تغاربة عامة ،عن كيفية تنظيم قوافل اٟتج كالطريق اليت تسلكها يف إتاه
اٟتج ،فعن طريق ركب اٟتج
اٟتجاز أك العودة منو ،أبف ٢تا دكرا اقتصاداي كثقافيا زايدة عن ا٢تدؼ األٝتى كىو أداء فريضة ّ
ٯتكن للحاج أف ٭تقق غاايت كأغراض دينية كدنيوية ،فهي رحلة للحج كلطلب العلم كا١تاؿ معا.

كما تذر ىذه الرحلة معلومات ىامة عن مراسيم استقباؿ ركب اٟتج اٞتزائرم عند دخولو مدينة اٞتزائر كمصر كاٟتجاز،
أظهرت أيضا ظركؼ كأكضاع ركب اٟتج كمرافقيو كىيكلتو الداخلية كطريقة تنظيمو يف العهد العثماين ،سواء كاف ركب
اٟتج جزائرم أك مغريب أك مصرم ،فإننا ٧تد إشارات عن كل ىذه الركائب مع رحلة املاجي.
كمن خالؿ أسلوب املاجي يف نظمو للرحلة تنعكس ثقافتو ذات البعد التارٮتي كالفكر الصويف ذك اللمسة الفقهية
األدبية ،استعمل أسلوب سليم كمنهج دقيق يتأكد بتوثيقو للمعلومات ،ابعتماده على ا١تصادر ا١تكتوبة كا١توثوقة كمن
ا١تصادر ا١تكتوبة اليت اعتمدىا نذكر :كتاب "ا١تستطرؼ يف كل فن مستظرؼ" لشهاب الدين األبشيهي ،أخذ منو يف
الزايرة اليت قاـ بو ا١تأموف بن ىاركف الرشيد لألىراـ ٔتصر كالتصوير الوصفي الذم استنبطو يف بناء ا٢ترـ األكب ،كما اعتمد
على ا١تقرم يف تصحيح ما نقلو من معلومات خاصة ابألىراـ ،كأخذ من " ألفية العراقي" (آؿ سيد الشيخ2014 ،ـ،
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ص ص ،) 205-204كعلى مشاىداتو ا١تباشرة لألشياء كأتثره هبا ككذا تنقالتو بُت ا١تدف كالقرل اليت أكحت إليو ٔتا
سجلو كقولو:
رأيناه أببصاران مع شيخنا
كال يوجد بناؤىا يف ٚتيع ما

كقرأ منو أيضا حزب البقرة
راتو عيوين من مدائن كثَتة

كعب عن ذلك بقولو:
كمصادر شفوية تلقاىا مباشرة من أشخاص معاصرين لو ّ
عمن لو هبم خبة
كذلك ٝتعنا ّ

كحجة (آؿ سيد الشيخ2014 ،ـ ،ص .)205
كىو صحيح ابل ّدليل ّ

مع ندرة التكرار كاإلطناب يف النص ،كمن أجل ذلك التنسيق كتلك الدقة ٧تده يعرؼ مىت يعلق على ا٠تب ،كمىت يذكر
القصة التارٮتية اك ا١تسائل الفقهية ،فهو على اطالع كاسع بكتب السَت كالتاريخ كالرحالتٕ ،تعل رحلتو مثال يقتدل بو
يف التيسَت ألم مسافر ابف يطلع على مسار الرحلة السليم كالدقيق يف أٝتاء األماكن اليت ٯتركف هبا من أرض اٟتجاز إىل
أرض اٞتزائر أك العكس ،ككذا ا١ت ّدة الالزمة لذلك ،خاصة كأنو جزأ الرحلة إىل مراحل منتظمة ليسهل تناكؿ معانيها
كابلتايل إمكانية حفظها ،تيسَت تداك٢تا بُت الناس ،قصد االستعانة هبا يف أسفارىم إىل األراضي ا١تقدسة.
صور األماكن اليت مر هبا
كابلرغم من أف الرحلة منظومة مقتضبة كجزئية اقتصرت على العودة من اٟتجاز ،إالّ أ ّف املاجي ّ
كا١تدف ،تصويرا يتفاكت يف الطوؿ كالقصر كرصد إشارات مهمة كوجود ا١تاء هبا كطبيعتو إف كاف صاٟتا للشرب ،ككذا

ا١تؤف اليت ٭تتاجها اٟتاج كا١تسافر كالكأل للدكاب ،إىل جانب مدة إقامتهم هبا ،كقد رّكز يف كصفو على ثالثة نواحي:
ا١ترافق كا١تساجد كاألسواؽ كا١تنازؿ كا١تياه كاألبواب كالبساتُت ،كا١تشاىد كا١تقابر كآاثر كاألنبياء كالصحابة كالعلماء
كا١تواقع اإلسالمية ،كاألرابض كاألحياء كالضواحي كاٞتباؿ كالودايف ،ففائدة ىذه الرحلة من ىذه الناحية ترجع إلعطاء
معلومات عن األرضي اٟتجازي ة كالداير ا١تصرية يف ىذه اٟتقبة من التاريخ ،فتكوف بذلك حلقة من سلسلة الرحالت
الطويلة اليت كصفت ىذه ا١تراحل كعينت ا١تنازؿ كا١تناىل ،كتصلح بذلك لوضع خريطة طريق اٟتجاج عب التاريخ ،كٖتقيق
أٝتاء ا١تراحل اليت ٯتركف هبا ،كا١تسافات اليت بُت كل مرحلة كاليت تليها (آؿ سيد الشيخ2014 ،ـ ،ص  ،) 211كٯتكن
اكتماؿ فائدة ىذه الرحلة كتغطية النقص ابالستعانة برحالت أخرل أكثر تفصيال كرحلة العياشي كالورتالين كاجلربييت ك
اب٠تصوص خالؿ القرف اٟتادم عشر كحىت الثاين عشر بسبب قلة الواثؽ كا١تعلومات كندرهتا.
بفن
كصفوة القوؿ أف أثر رحلة املاجي يف التواصل العلمي كالفكرم بُت اٞتزائر كاٟتجاز تتجلى يف اىتماـ املاجي ّ
الشعر ،الشيء الذم جعلو يقوـ ْتبس ٣تموعة من القصائد كاف قد نسخها بنفسها اب١تسجد النبوم ،منها :قصيدة"
دالئل ا٠تَتات" أليب عبد الو اٞتزكيل ،كقصيدة "الكواكب الدرية يف مدح خَت البية" ا١تعركفة ابلبدة لشرؼ الدين
البوصَتم ،كقصائد يف مدح النيب ملسو هيلع هللا ىلص لألكحل بن عبد هللا ا٠تلويف ،إىل جانب مؤلفات أخرل يف السَتة النبوية ككتاب"
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السقاـ يف زايرة خَت األانـ" لتقي الدين السبكي ،كما قاـ بنسخ الكتب كمنها:
الشمائل النبوية" للًتميذم ،ك" شفاء ّ
ا١تصحف الشريف الذم تركو حبوسا اب١تسجد النبوم كغَته من الكتب حيث يقوؿ:
كحبست ٣تموعا ٓتطّنا

توالفو ترل على الع ّد كثرة (املاجي2008/2007 ،ـ ،ص .)202

اثلث ا :مناذج من رحالة القرن11ه11/م إىل احلجاز:
للحج أك طلبا للعلم أك ٫تا معا كىو ما ميّز الرحالت اٟتجازية
ككاف ٦تن رحلوا إىل اٟتجاز خالؿ القرف 11ق17/ـّ ،إما ّ

يف ىذه الفًتة نذكر:

فأدل الفريضة كجاكر ٔت ّكة سنيت 1063-1062ق ،كأخذ العلم
 عيسى الثعالييب :الذم قصد اٟتج عاـ 1061ق ّمن شيوخ اٟترـ ٍبّ قصد مصر كمكث هبا سنيت 1065-1064ق ،كأخذ عن علمائها ،كخصوصا علي األجهورم كدمحم
البابلي كا٠تفاجي ،كما أخذ الطريقة أيضا عن أيب اٟتسن علي ا١تصرم كدرس عليو ،كاف يلتقي اب١تغاربة كيساعدىم على

شق طريقهم ،كما فعل مع العياشي يف حجتو األكىل سنة 1064ق ،كيف السنة ا١توالية 1065ق عاد الثعالييب إىل م ّكة
ّ

متنوعة ساعدتو على جلب الناس إليو ( سعد هللا1985 ،ـ،
كأخذ يدرس اٟتديث متسلحا بعلوـ متعددة كأساليب ّ
تزكج
ا١تكرمة ،كبعد أف مكث سنوات دكف عزاب ّ
ص ،)58كما أجاز الشيخ أٛتد بن سعيد الدالئي سنة1068ق ٔت ّكة ّ
من جارية اشًتاىا ،كأ٧تب منها أكالدا حيث ذكر العياشي أنّو ىنّأه بواحد منهم أثناء حجتو الثانية سنة 1073ق (
ا﵀يب ،بدكف ،ص.)240
لقد ٚتع الثعالييب العلم إىل الزىد كلذلك كاف مقبوال عند اىل الظاىر كالباطن ،ككصفو مًتٚتوه ابلذكاء اٟتاد كقوة ا٢تيبة
يف التدريس كالتم ّكن من الفقو ا١تالكي ،فكاف مشهورا بركاية اٟتديث ككفرة العلوـ كالدرس ،كغَت مشهور بكثرة التأليف،
كمع ذلك فقد ترؾ أعماؿ ذات قيمة كبَتة من ذلك فهرستو ا١تعركؼ ب ":كنز الركاة" ،أك "مقاليد األسانيد" ،فقد تتبع
من أجلو خزائن الكتب الكبَتة يف مصر كاٟتجاز كاستخرج منها نوادر ا١تؤلفات كقيد الكثَت منها ،كدرس تلك ا١تصنفات
كاملاميع كاٞتزاء حسب أزمنة مؤلفيها ،ككاف ٮتتار من كل كتاب أعلى ما فيو ،كضبط من األٝتاء كاألنساب ،فوصف
ىذا الفهرس أبنّو" :أعظم الكنوز كأٙتنها كأكعاىا"( سعد هللا1985 ،ـ ،ص ص.)62-60
 حيىي الشاوي :الذم اٗتذ اٟتج طريقا للرحلة فبعد أدائو فريضة اٟتج عاد إىل مصر سنة1074ق ،كأخذ العلم عنالبابلي كا١تزاحي كالشرابيلي كأجازكه ،كتوىل أيضا افتاء ا١تالكية كجلس للتدريس يف األزىر ،كقد تتلمذ عليو عدد من
العلماء كأجازىم أيضا( سعد هللا1985 ،ـ ،ص ص )111-108كاف كثَت الًتحاؿ ،متعدد االختصاص ،متبعا طريق
التصوؼ ،قد
أىل السنة ،حافظا كمدافعا عن علوـ الظاىر ك٣تانبا لعلوـ أىل الباطن ،حىت اهتمو خصومو ٔتعاداة أىل ّ
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دخل مصر كأقاـ هبا ثالث مرات على األقل ،األكىل بعد إ٘تامو فريضة اٟتج ،كالثانية كالثالثة بعد زايرتُت إلسطنبوؿ ،اليت
توجو إليها ىي األخرل مرتُت ،كيف كل مرة كاف ٭تظى ابلتقدير كالتبجيل من طرؼ الشيوخ كالعلماء كحىت من طرؼ
أعياف ككبار الدكلة ( سعد هللا1985 ،ـ ،ص ص،)117-113كاف الشاكم سليط اللّساف ككثَت االنتقاد ،فقد ىاجم
لقو٢تم بنفي الصفات هبذه البيات:
أقوؿ لكم فلسفي بدين

اال لعنة الرٛتن تعلو مزكرا

أجبيل فلك عاشر ايعداتنا

اعادم شرع هللا نلتم ٖتَتا

ابم طريق قلتم عشر عشرة

كنفي صفات كالقدمي ٖتجرا

حكمتم على الرٛتن حجرا ٤تجرا كمتعكم خلق اٟتوادث دمرا ( ا﵀يب ،بدكف ،ص .)487
حج الشاكم كما ذكران عاـ 1074قٍ ،بّ ٝتي أمَت ركب اٟتجيج ا١تغاربة ْتيث ذىب ع ّدة مرات مع قافلة اٟتجيج
لقد ّ
ا١تكرمة ،كيف إ حدل ىذه ا١ترات حضره أجلو ،كىو يف سفينة اٟتجيج سنة 1096ق يف ْتر القلزـ( البحر
إىل م ّكة ّ
األٛتر) ،كدفن براس أيب دمحمٍ ،بّ جاء بو كلده عيسى الشاكم إىل مصر كدفنو يف مقبة ا١تالكية.

 عبد الكرمي الفكون  :يع ّد أحد أبرز العائلة علما كعمال كسعة ،ففي عهده بلغت عائلة الفكوف أكج قوهتا ا١تعنويةكا١تادية ،كما ٘تتعت يف عهده كمن بعده بقيادة ركب اٟتج اٞتزائرم إىل اٟتجاز ،نشأ الفكوف يف كنف كالده الذم كاف
ىو أكؿ شيوخو حفظ على يديو القرآف الكرمي كتلقى ا١تبادئ األكلية للعلوـٍ ،ب عكف على ٖتصيل ٥تتلف العلوـ الشرعية

كاللغوية ( الفكوف1987 ،ـ ،ص ص)8-7؛ فأصبح ابرعا يف فنوف العربية لغة ك٨توا كتصريفا كبالغة كيف الفقو كاٟتديث
كالتصوؼ.
لقد تقلد إمارة اٟتج أكثر من مرة كحصل على لقب شيخ اإلسالـ بعد أف بلغ نفوذه العلمي كالركحي ذركتو ،كابلرغم من
أ ّف إمارة اٟتج بقيت يف أيدم عائلتو لسنوات عديدة ،ككاف آخر من توالىا دمحم بن عبد الكرمي بن بدر الدين الفكوف
الذم ادركو االحتالؿ الفرنسي كىو يناىز الثمانُت من عمره كالذم تويف عاـ 1256ق1840/ـ ،فإ ّف عبد الكرمي
اٟتج طوؿ حياتو مل يًتؾ لنا رحلة مكتوبة ،لكنو ترؾ معجما يف تراجم الرجاؿ كا١توسوـ
ظل يقود ركب ّ
الفكوف كالذم ّ
ب ":منشور ا٢تداية يف كشف حاؿ من ادعى العلم كالوالية" ،ترجم فيو ألكثر من سبعُت شخصا من العلماء الصاٟتيُت
كا١تتصوفة اٟتقيقيُت إىل العلماء اٞتهاؿ كاألكلياء الدراكيش ،كغطى فيو تراجم القرف العاشر كبداية اٟتادم عشر ا٢تجرم،
ا١تقدسة أمثاؿ أٛتد ا١تقرم كدمحم ساسي
كختمو ٔتعاصريو كمنهم من رفقو كسافر معو يف ركب اٟتج أك التقى هبم يف البقاع
ّ

البوين ( سعد هللا1986 ،ـ ،ص ص.)13-11
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خامتة
كما ٯتكننا قولو يف ختاـ ىذه الدراسة ىو قيمة كتب الرحلة سواء كانت علمية أك حجية أك ٫تا معا ،تلك القيمة اليت
ٕتسدت يف عدة ٣تاالت :ففي املاؿ األديب تبز يف القيمة األدبية كالفنية للرحالت من خالؿ ما ركاه الرحالة يف
ّ
أحاديثهم كمذكراهتم كمؤلّفاهتم٦ ،تا جعلها أتخذ سبيلها إىل عامل األدب بوصفها ٪توذجا أدبيا تتجلّى فيو القدرة على
الفٍت الصادؽ ،القائم على أسلوب ٚتيل يعكس ّقوة البالغة يف العصر الذم كتبت فيو.
الوصف الدقيق ،كالتعبَت ّ

أما يف اٞتانب التارٮتي كالعلمي فتتمثل يف القيمة العلمية اليت تكمن يف احتواء معظم ىذه الرحالت على معارؼ

٘تت إىل علم اٞتغرافيا كعلم التاريخ أبكثق الصالت ،ففي الرحالت كأدهبا صور كافية كمعلومات دقيقة عن
كمعلومات ّ
عامة للعرب كمن جاكرىم من شعوب إفريقيا كآسيا كشطر
األحواؿ االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كاٟتضارية بصفة ّ
من أكركاب ،كذكر ا١تعامل األثرية كالعمرانية ،كالعالقات االقتصادية ،ككصف البلداف كا١تمالك كاألصقاع كا١تسالك كالطرؽ
كالودايف كغَت ذلك ٦تا ال يزاؿ يعتب حىت يومنا ىذا مرجعا أساسيا يف دراسة جغرافية ىذه ا١تناطق كاترٮتها اٟتضارم
كالسياسي.
كيف اٟتقيقة ما ش ّدين كأعجبٍت يف موضوع الرحلة اٟتجازية -اٟتجيّة ىو كصفها لتلك الظركؼ كاٞتوانب النفسية اليت
اٟتج ،ذلك التوؽ الركحي كالشوؽ اٟتار إىل زايرة األماكن ا١تق ّدسة ،كقد أخبان املاجي يف
يؤدم فيها اٞتزائريوف فريضة ّ
رحلتو ٔتواطنيو من أبناء اٞتزائر خاصةٍ ،ب أبناء البالد اليت يدخلوهنا يف طبيعة معاملة أىلها كعلمائها كبعض حكامها،

تلك اٟتفا كة كالضيافة يف استقباؿ ركب اٟتج سواء أثناء ذىاهبم أك عودهتم ،حيث يشيد أبصحاب الفضل عليهم كالشيخ
عبد اٟتفيظ الطرابلسي ،كأمَت مدينة بسكرة ،كقاؿ شعرا يف شيخو أيب القاسم الصاحل من مدينة م ّقرة ١تا أكرمو ابلضيافة
اٟتج فقاؿ :كشيخنا أبو القاسم الصاحل الذم
اثناء رحلة عودتو من ّ

السنُت القدٯتة
قرأان عليو يف ّ

القاان بتلك األرض كىي بالده

كأبذؿ لنا جهده يف الضيافة

كأحسن كصف لتلك ا١تشاعر الذاتية كاٟتالة النفسية ملرد العزـ على زايرة اٟترمُت الشريفُت ،كرأيناه مناسبا لذكره يف
عمار كالورتالين حالتهما النفسية خاصة ك ّأهنما أداي اٟتج يف سنة كاحدة 1166ق ،كىذه
ا٠تتاـ ،ىو كصف كل من ابن ّ
بعض عبارات ابن عمار١ ":تا دعتٍت األشواؽ ،النافقة األسواؽ ،إىل مشاىدة اآلاثر ،كاألخذ من الراحة ابلثأر ،كإف أىجر
ّ
األىل كالوطن ،كأضرب يف عراض البي د بعطن ،كاف أخلع على السالُت الساكنُت الكرل ،كامتطى ظهر السهر كالسرل،
لبيت داعيها ،كأعطيت كرٯتة النفس ساعيها ،علما مٍت أف ليس اب١تراد ،من مل يتابع االصدار لاليراد .ك١تا انبل ىذا العزـ
كانبـ ،كالتظى العج الشوؽ كانضرـ .شرعت إذ ذاؾ يف ا١تقصود ،كأعددت طلسم ذلك الكنز ا١ترصود ،كأخذت يف
أسباب السفر ،ك كثَتا ما كاف يصدر عٍت يف ىذه اٟتالة من ا١تقطعات الشعرية ،ك ا١توشحات السحرية ،كا١تراسالت
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الشحرية ،كالتقريضات الزىرية ،ما تثَته األشواؽ الغالبة .فأحببت أف أدخل ذلك كلو يف خب الرحلة ،ك١تا شرعت يف
التقييد كاٞتمع١ ،تا ٬تتليو البصر كيتشنفو السمع ،عزمت على تسمية ما أسطره ب٨" :تلة اللبيب أبخبار الرحلة إىل
اٟتبيب"
ك٦تا قالو الورتالين" :كبعد فإين ١تا تعلق قليب بتلك الرسوـ كاآلاثر ،كالرابع كالقفار كالداير ،ك ١تعاطن كا١تياه كالبساتُت
كاألرايؼ كالقرل ك ا١تزارع كاألمصار ،كالعلماء الفضالء كالنجباء كاألدابء من كل مكاف من الفقهاء كا﵀دثُت كا١تفسرين
األخيار ،كاألشياخ العارفُت كاالخواف ا﵀بُت ا﵀بوبُت من املاذيب ا١تقربُت كاألبرار ،من ا١تشرؽ إىل ا١تغرب سيما أىل
الصحو كا﵀و إذ ليس ٢تم مع غَت هللا قرار ،أنشأت رحلة عظيمة يستعظمها البادم ،كيستحسنها الشادم ،فإهنا تزىو
ٔتحاسنها عن كثَت من كتب األخبار ،مبينا فيها بعض األحكاـ الغريبة ،كاٟتكاايت ا١تستحسنة كالغرائب العجيبة كبعض
األحكاـ الشرعية".
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