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 أوال: هاهنا نقاط ذكرها المؤلِّف يجدر بنا أن نوردها قبل البدء يف المناقشة:

ل حاشية  لكتاا  قل  للقددة    قال  -1 ُ  ضضياتاك يرةً ع عند ر يً للتاا  "عند أوَّ أضيت

 ."ألهقةاها، أو ألين لم أقف عكةها ضال بعد للقناق  ؛ ولذل تالتاا  ةسؤولة  لللاحث وحده

 وهذل يعني أنَّ لللاحث لم ياعّج  وقِد لسانتد جهَده يف هذه لألبول . 

ا     -2 ف يف للخكةج؛ ولذل سألدي للضوء لم أطَّكع عكى يا"وقال أيضع ا  أّرخ لن أ  للاصوُّ

ف ةب ع ل االُّع ةمياهًه للقاقركي  يف للدلور وللقولليد... ضل ؛ ةقيا يع ي  عكى ر ييييأ  للاصييييوُّ

 . (1)"للدارئ ضلقاة  بن أ  للاصوف يف للخكةج

ع يف بعا أبولبير، تهو يايا  اياري ًّ خي هنيا يلةنب للقؤلف أهقةيَ  هيذل للتايا ، وأرير ةات

ا؛ ليذل جعي  للليا  لألول ةنير   ، يقيا بةب ةنهجير أرير  "بةيان اياري  للاصييييوف يف للخكةج"أيضييييع

 سةًصد للحًي  ةب ع ل للقماهً للقاقرك  يف للدلور وللقوللد... ضل .

وللقدصيييوع ةب هذل للعً   "وقال يف راةج  لللحث يف ااري  للاصيييوف يف للخكةج    -3

ةع ععول للعالم لإلسي ةي وللخكةج للعًبي ةنر احُ أن ةماهً للاصيّوف وللدلورّي  وجدك 

عيُ عكةير وقياةيُ بًعياياير، وسييييةيأ  بةيان  حتم لليدولي  للعرقيارةي  للاي النّيُ للاصييييوَف وشييييجَّ

ا أن لبب  شيولهد هذل يف للق ك  ليت  عند للحديث عب للاأيةً للكيي. ولع  ةب لل يولهد أيضيع

ةب وجاور تةها لم يذيً للق ياهد ولألضيًح  ( لقا زلر للحجاَز يف للدًن للراه۷۷۹ب وط  )ك 

وللدلا  وللقوللد، ولم ي ييً ضلةها بأعرى ضشييار ؛ ةقا يدل عكى أدا حديُ بعد  لو، أو يارُ 

 .(2)"ةوجوع ، لتنها لم اتب ظاهً 

ر للقؤّلف بوضيو  أنَّ للاصيوَف يف للخكةج عاّة  وللحجاز عاصي  ظهً احُ   ًّ وها هنا يد

بقا وقع يف رحك  لبب   -ةب با  للاأيةد -ولسييا ييهد لكحجاز عاصييّ  حتم للدول  للعرقارة ،  

 ب وط  أرر لم يذيً للق اهد ولألضًح  وللدلا  وللقوللد!

ا ييدلُّ عكى اًعُّعه يف للناةجي  للاي اوصييييَّ  ضلةهيا، حاى بعيد للايأيةيد   يم جعي  لنتسيييير ةخًجيع

أي  قل   -ارُ ةوجوع   أو ي"بال اهد عب لبب ب وط ، بدولر عب حًي  للاصّوف يف للحجاز   

 ."، لتنها لم اتب ظاهً -للعهد للعرقاين

 
 (.41: ص)( حركة التصوف يف اخلليج العريب 1)
 (.69: ص)( حركة التصوف يف اخلليج العريب 2)
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 الكتاب بياناتا: ثاني  

ف يف  يعيدُّ هيذل للتايا   ةب للقًلجع للقهقيَّ  يف بيابير، تتةير رصييييد اياريخيو لحًيي  للاصييييوُّ

ل لها.  للخكةج، يقا أنَّ تةر احكة ع ورددع

ف حًي    الكتاب: عنوان  .-ردديَّ  احكةكةَّ    عرلس - للعًبي للخكةج يف للاصوُّ

 لللدل . أحقد بب للعزيز علد ع. المؤلِّف: اسم

 بدون. :الناشر

 لألولى. الطبعة: رقم

 م.2015 - ه1436 الطبع: سنة

 صتح . 860 الصفحات: عدد

ةيُ يف عياورله رسييييالي   :أصللللل الكتلاب عو  بتكةي  للعدةيد  قسييييم قيدن  لليديبِ  وأصييييول لليدَّ

ر . بالقدين ِ  لإلس ةةَّ  بالجاةع   للقنوَّ

 

 نطاق النقد يف الكتاب:ا: لثثا

 للحجاز. يف فللاصوُّ  حًي  ااري  حول للتاا   هذلااوجر ةناق   

 (المنهجي نقد)ال العام النقد -1

   صييييا لي  غةً  راةجي  ضلى   للاوصييييّ  يف فللقؤلّ   وقوع ضلى ك أعَّ  للاي  للقنهجةي  لألع ياء ةب

 وعدم  ي،للقتّ   للااري    عاصَّ و  للحجاز،  ااري   يف لألصةك   للقًلجع  ةب  يرةً ضلى  للًجوع عدم

 بحرر. يف لعاقاعها

ل و يً ً ،ةاييأعن  ةًلجع ضلى فللقؤلّ  رجع تدييد ًع  يف  هي للاي فللاصييييوّ  ةميياهً ةب يرة

 للعرقاين.للوجوع  قل  ةا لعهوع وةقاد  ةوجوع يارُ  لألساس

 رنتي وجوعهيا  ال ييذليو لتننيا  للعرقياين، للعهيد ةع لزعلع  وظهورهيا بًوزهيا أن رنتً ال رعم،

  لو. قل  أيًهاال ردّك  و

 التفصيلي: النقد -2

 للتاطقّي  للعهد يف بًوزه ةماهًو  للحجاز  يف  فللاصيوّ  بن يأ   قياعكَّ  ةا بذيً أوالع   سين يًع
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 للقؤلف. ي م ضلى رًجع يم للعرقارة ، للدول  قل  ةا أي  وللققكويي، ولأليوبي

ا عالبد   تاريخ  الحجاز: يف عموم 

 أصييحا    سييتنها للاي للتلار  تاألةصييار  تةها، علللدَ   ظهور يف  لإلسيي ةة   لللكدلن فاخاكِ 

 لل يييًيتان،   للحًةان عقسييي    ولإليقان للعكم  ةنها وعًج وسيييكم عكةر لهلل صيييكى  لهلل رسيييول

  أةور ةب  ليو يالع وةيا ،وللعلياع  وللتدير وللحيدييث للدًآن عًج ةنهيا ولل ييييام. وللعًلقيان،

 يف  ظهًك  للاي  لللدع قك  رجد لذل  للنلوي ؛ للدلر عب  لللعد  بحسي  لللدع  ظهور  ويان  لإلسي م،

  .(1)للتاضك  للر ي  للدًون ع ل لل ًيتةب للحًةةب

- عًت    يف ضالل  جل  يف يُحدِ أ   للاي  لللدع عب حديرر ةعً   يف- زيد أبو بتً  لل ية  قال

 وغةًهم   للقؤرعون   يسيييجن  ولم يذلو،  للًلبع للدًن ب  للتاضيييك ،  للر ي  للدًون ةضيييُ  

 .(2)"وللس ة  وللسن  لإلس م، عكى جاريعا لألةً يان ض  وللقوقف؛ ضالل جل  يف ضحدليعا

 ك  للقتضيَّ   للر ي   لألعصيار أةا"  للقدين   يف  لللدع  ااري  عب  اةقة  لبب  لإلسي م  شية  وقال

 .(3)"لللا  للديب أصول يف بدع  ةنها عًج وال لللا ، ظاهً  بدع   للنلويّ  بالقدين  تةها يتب تكم

 الحجاز: يف فالتصو   نشأة

 ضال   ي يياهً لم أرر ضال  ،(4)للهجًي  للراين للدًن ةع  يان  للاصييوف ر ييأ َ  أن عكدون  لبب يًى

 ، ( 6)للعلةدي   لل ييةع  أيدي عكى   للدلوريّ  ر ييأك   للهجًي للرالث  للدًن ويف  ،(5)للرالث للدًن بعد

  وةنذ  للًلبع، للدًن  ةناصييف بعد ضال  للحجاز عكى  (للتاطقةةب)  للعلةديةب سيية ً   يلسيي  ولم

ا صار وللحجاز للعهد  لو  للخًلتةاةب. لللدعاةب اةبلها ةًاعع

 :(7)هل(567-358الحجاز يف عهد الدولة الفاطمية )

 
 (.302-300/ 20( انظر: جمموع الفتاوى )1)
 (.48: ص) ( جبل إالل بعرفات حتقيقات اترخيية شرعية2)
 (.302-300/ 20( جمموع الفتاوى )3)
 (.467: ص) ( انظر: مقدمة ابن خلدون4)
 (.34/ 1إدريس حممود )، مظاهر االحنرافات العقدية عند الصوفية، (7-5/ 11جمموع الفتاوى )( انظر: 5)
 (.162/ 27( انظر: جمموع الفتاوى )6)
ه إىل أن يف املدة املذكورة مل تكن احلجاز كلها حتت سيطرة الفاطمي ني، بل كان هناك صراع دائم بينهم وبني العباسيني ب  ن   ( ي   7)

من جهة، وبينهم وبني األشراف من جهة أخرى، فتارة يستقل  العباسيون ابحلكم، واترة يستقل  األشراف ابحلكم، واترة 
 الفاطمي ون. 
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ل  للتاطقةةب عهد يف  للحجاز  عًتُ  بر  احات   يارُ ةا عكى  ع و  هبا  احات  جديد   أعةاعع

 عديجي   للسييييةيد  وةولد  تاطقي ، للسييييةيد  ةولد وعةيد للنلوي، للقولد  تعةيد للدينةي ،  لألعةياع ةب

 ةب  أربعاء وآعً عاشيورلء  يةوم  لو؛ وأةرال  وللحسيةب، وللحسيب عكي وةولد آةن ، وللسيةد 

 للعام  وأول رةضان،  شهً وغً  ةنر،  للنصف ويذل  شعلان، أول ولةك  ،رج  أول ولةك  صتً،

 ةدن  ضلى لرادكُ  هايكّ  ،(1)وشيييعلان رج  شيييهًي اسيييلق للاي وهي للوقوع، ولةالي  ،للهجًي

ل  هبا  يحاتكون  يارول حةث  للتاطقةةب، ةب  للحجاز   ةت   يارُ وةا لللةُ، أله   عهملا ييةّ  ادكةدع

  هذه  أظهً ةا  هو  لل ةعي كقذه ل  للتك  هذهيف   وللقدين  ةت  أةًلء  لاعَ لان   أنَّ  ضال هم،قلكَ   اعًتها

  هذه  تً  ع ل ةب و لو  للحجاز، يف للقذه  لهذل  للقعاندةب  قكّ  رغم ان،لكسيتّ   للقولسيم

 .(2)للقناس  لإلعدلع لألةًلء ها ليعدُّ  عكنة   جقاعةّ  لحاتاالك  يف للناس عكى للقناسلاك 

ا عشلرين من أكثر المشلروعة غير  والمواسلم األعياد هذه دعد    بلغ وقد ا عيد   ويان  ،وموسلم 

قع رةضييان، شييهً وأول للهجًي،  للعام لأوّ  وةنها  لديهم،  عاصييَّ   بعناي  يحمى  بعضييها  وللج 

 .(3)رةضان ةب لألعةً  للر ث 

 لللدةع،  يف للدلور بعا عكى للدليا   بنياء بيدءَ  للتياطقي للعهيد ةنيذ ييذليو للقيديني  وعًتيُ

 يف  للعجم سيييي طةب بعا وبيال  للعرقيارةةب، يم للققيالةيو عهيد يف للدليا   اكيو ولزعلعك 

  حتم  يف  للقدين  ععكُ وعندةا عنر،  لهلل رضييييي  عتان بب  عرقان قرب عكى  للقلنة   للدلّ   اجقة 

 الالاعع  باألر ؛ للدلور  يُوسون  للدلا   اكو أزيكُ  هيييي(1220  )عام لألولى  للسعوعي  للدول 

 .(4)وسكم عكةر لهلل صكى لهلل رسول لسن 

؛ قةاعي   ةًليز للصيوتة   لعا ءف يف للحجاز يف للعهد للتاطقي   صيوّ للا  لرا يارِ  ةماهً وةب

   سييينَّ  اصيييل   وأعقالهم  ر ييياطهم رجد أن  غًلب   ت  ولإلةاة ، وللادريس  وللتاوى  ضييياءيالد

   للصوتة  هؤالء طكةع  ةب ويان وللقدين ، ةت  يف لجاقاعة 

  هي(.414 )ك  للهقذلين للحسب بب لهلل علد بب عكي -

 هي(.472 )ك  للح ةني حسب بب علةد بب هةاج -

 
 (.491-490/ 1املقريزي )، ار( انظر: املواعظ واالعتب1)
أحوال اجملتمع احلجازي من بداية القرن اخلامس اهلجري ، (122، 119، 117، 106/ 1( انظر: رحلة ابن جبري )2)

 (.187: ص)صاحل الضوحيي  د.، حىت هناية النفوذ الفاطمي
 (. 505/ 3القلقشندي )، ( انظر: صبح األعشى3)
 (.298-296/ 3، 432-431/ 2للمدينة املنورة )( انظر: التاريخ الشامل 4)
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 .هي(460اويف بعد ) للتوجي لبا  بب أسد بب أحقد -

 طياف أرير للزلهيد للحيات  عكي بب ةحقيد بب ةحقيد بب عكي بب سييييعيد اًجقي  يف وجياء

ا وصييييار بقتي ، جياور يم للل ع، ا، ةادنيعا  حياتميعا  وييان لكحًم، شييييةخيع  يًلةياك  لير أنَّ  يزعم  تدةهيع

َدلين   للق ياف، لر يعكّ  لة وَف   للحًم ضلى عًج ض ل يان ،وآياك    يدلكون   ةقيا أيرً يدير  للنياس  وي 

 ولسيياة  ر   للناس، رتوس  يف للصييويفّ  للقنهج  عقق عكى عاللار  للتع  ولهذل لألسييوع!  ًللحج

 .(1)هي470 سن  وتاار يارُ عكةهم،

 سييًع   يف أيًه لر قةاعي  ةًليز  ولعا ءهم  للحًةةب يف  للصييوتة  هؤالء وجوعَ  أنَّ  شييوَّ  وال

 .(2)لذلو للناس وقابكة  للناس بةب وةناهجهم أتتارهم لرا ار

  هل(:648 -567الحجاز يف العهد األيوبي )

 لليذي  للقيدى لضييييةق ؛قلي  ةب  بيالتياطقةةب ايأيًك  يقيا  ةببياأليوبةّ  اايأيً لم ةتي  أنَّ  ويليدو

 يف   رج  تدد  تةها، لأليً  بعا لر  يان للديب  صي   أنَّ  ضال ،ةت  يف  بنتو هم  لأليوبةون تةر  عاقاَّ 

 يف  وبنى ،للتاطقي  للعهد يف  ةسياعق  يان للذي  يف لأل لن،  للعق ( عةً عكى )حي  علار  ضلغاء

 .(3)باسقر للندوع لضً   علرل ةت 

 هل(:923-648الحجاز يف عهد المماليك )

 عصيً يف  يارُ للاي لللدع وظكُ  ،هييييي 648  سين   للققالةو حتم احُ  للحجاز عع  يم

 للًحيياليي   ردكهييا أعًى بييدع   عكةهييا وزيييد بيي  ةتيي ، اولري  يايي  يف للقييذيور  للتيياطقةةب

 اتاللالح للجديد   لللدع رصيوَ  وةب للقتي،  للااري   يف للاألةف  ر يا  عصيً  يف  وللقؤرعون

 للتاطقةون. عكةر يان ةا ضلى ضضات ع  ،ع ةاعدن  وصور بأشتال بالقحق 

  الحجاز يف الزوايا

 للزوليا هذه شياعُ وقد وةًيدير، رط بَ  تةر  يسيادل   لل يةوخ، ألحد ةدً" لألصي  يف هي

 بعا  قدوم أو  تةها، وضقاةاهم ضلةها  للصييوتةّ   لل ًق  شييةوخ ةب عدع قدوم بسييل   للحجاز يف

 عكةها  للقكّععون  يان وقد رتسير، لل ًيد  شية  باسيم ىيسيقَّ  بعضيهم  ويان  لل ًق، اكو  أالاع

 
 (.17/ 3العقد الثمني )ينظر: ( 1)

: ص)صاحل الضوحيي  د.، ( انظر: أحوال اجملتمع احلجازي من بداية القرن اخلامس اهلجري حىت هناية النفوذ الفاطمي2)
234.) 

 (.283/ 1) ( انظر: اتريخ مكة للسباعي3)
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ر  لل دوس يدةقون ًّ  شييييةوعهم،  يكدةهيا ةخاكتي  عروس ضلى ويسيييياقعون طًيداهم، يف للقد

 احاوي  ةتالي  زلويي  لتي  ييان للغيالي  ويف لألول ي ، شييييةوعهم ألتهيا للاي  للتاي  يف ويدًؤون

ا ل ويان  للاصيييّوف، يا   وبعا  للدينةّ  للتا  ةب بعضيييع ًع  ةب  زلويار عكى لل ييية  ينتق ةا  يرة

 .(1)"أوقاف لها للزلوي  يارُ ض ل وقف ةب أو للخاّص ، ةولرعه

 يف   للاتياييا  ويياريُ  ،المملوكي العهلد يف  الحجلاز يف الصلللو يلة والزوايلا  التكلايلا  تكلاثرت وقلد

ًّ  ةب وللصيييدقاك   للهلاك  ضلةها اًسييي   للققكويةةب عهد  يف  للحجاز  يف   أصيييحاهبا  أوقاف صييي

  ةّت ، يف ولحد   للحجاز  ضقكةم يف  اةباتةَّ  بإر يياء  للمًوف بعا  يف يكازم  للولقف  ويان ةصييً.

 يف  وي ييييك  للدًآن. ادً  للصييييوتةّ  ةب  ةجقوع   اتةَّ  بت  يكحق  ويان  للقدين ، يف  ولألعًى

 ةب  لل     هؤالء  باعكةم للقدّرسيييةب ةب  يدوم ةب  اوتةً  للولقتةب  شيييًو  وحسييي  اتة  ي 

 وغةًهم. للقاصّوت 

 بةب  ةا اضيم  للولحد  للاتة  يارُ حةث أعًى، ضلى اتة  ةب  يخاكف  للصيوتةّ  عدع  ويان

 جدقق،   للققكويي  للسيك ان اتة   للحجاز  يف  للاتايا  أشيهً وةب  .صيوتةاا  عقسيةب ضلى  ع يً 

  .(2)للدديق  للخاصتةّ  اتة  أو للقدين ، واتة 

 وقام   للعكقة ،  للحةا  يف  أسيهقُ للاي  سياك للقؤسيَّ  ةب تهي  للققكويي  للعهد يف  للزوليا أةا

 هبيا  وأعيًك  ةتّي ، يف للليدوي أحقيد للسييييةيد زلويي   وةنهيا   تةهيا.  بيالايدريس  للقصييييًيون  للعكقياء

ً  للدًن  يف  للحجياز ضلى  للهنيد ةب رح  للذي للقاّدي وزلوي   للحياتكي ، للعكقةّي  للدروس  للعياشيييي

 للقصييًيةب، ةب للعديد  تةها  بالادريس قام وقد وأر ييأها،  ،للقة عي ع ييً للسيياعس  للهجًي

  .(3)للقصًيةب للعكقاء ةب وغةًه للسخاوي لل ة  ةنهم

 يف  للقجياور  اسييييهةي  للحجياز يف للققكويةّي  لألرب ي  إلر يييياء لألسيييياس للهيدف وييان

ا  للحًةةب،   عكى  يحصيكون  يارول للذيب ولكصيوتةّ   لألياام، للتدًلء ةب للداعريب  لغةً عصيوصيع

 رلاي   للًبيا  يف صييييويف لتي   ييان تديد تةهيا، للعكم واكدةهم وسييييتنهم، ةجياورمم ةديابي  أجً

 تةها   ويلةُ بالقدلرس، ةكحد     للحجاز أرب   وأغكلةّ   يؤعير. عق  ةداب  عكةر  يحصيييي  ةعةّب

ُ  غةًهم، عون للصييييوتةّي  اخّص  تتياريُ لألعًى لألرب ي  أةيا لل   . ةع  للصييييوتةّون  ويياري

 
 (.125، 123-122: ص)سحر الصديقي ، اة العلمية ابملدينةأثر الوقف اإلسالمي على احلي (1)
 (.239-238: ص)حممد بيومي ، ( انظر: دور مصر يف احلياة العلمي ة يف احلجاز2)
 (.247، 245، 242، 240: ص)حممد بيومي ، ( انظر: دور مصر يف احلياة العلمي ة يف احلجاز3)
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  .(1)للعكقةّ  للحكداك  هبا اعدد

   والمدينة مكة يف الصو ية أعالم

 للحًةةب بأع م  د للقاعكّ   للهجًي للااسيع للدًن  يف صينتُ للاي للكلجم  يا  يف رمً ةب

 للتقةب  ودللدر  ،هيييييي(832 )ك  للتاسيي  للديب لادي  لألةةب« لللكد ااري   يف  للرقةب يييييييدللعدد

 يف  للك ةتي   ودللاحتي   ،هيييييييي(885 )ك  تهيد بب  لعقً لألةةب« لللكيد  ااري  يف  للرقةب للعديد بذي 

 الحرمين   يف الصلللو ية تراجم أن يجد  ،هيييييييي(902 )ك  لكسييييخاوي لل ييييًيت «  للقدين   ااري 

 للققكويي للعهد ضلى  للكلجم وهذه ،المئة  تقارب ةالثالث  الكتب هذه  يف المذكورين الشللريفين

 ولوال  .للعرقياين للعهيد ييدريول ولم للققكويي، للعهيد يف للر يي  للقؤلتون عيا  تديد ،تد 

 للاي  للقًلجع ضلى لإلشيار   حسيلنا ولتب هنا،  للكلجم جقةع لسيًعرا  لللحث يف  لإلطال  ع ية 

  .للعرقاين للعهد قل  للحجاز يف للصوتة  اًلجم الساخًلج ؛ضلةها للًجوع يقتب

 المماليك: عهد يف مكة يف الصو ية مدارس من

  عوشييددم لل ولشييي أر ييأ  هيييييي(835)  ويقارقا    وي يةب عقس سيين  ويف" تهد   لبب قال

 للصيوتة  ةب  وع يً  اشيةخع   لها وقًر للحًلم،  للقسيجد ةب  لل يقالي  بالجار  ةدرسي  للزةام

 اصيهًيجع   هبا وجع   صيحةتار، يف  لو يول    ويهدون  ،للعصيً  صي   بعد  ويدًؤون  يجاقعون

 وأوقف  للتدًلء،  يسييييتنهيا ع وي هبا وجعي   للحًلم،  للقسييييجيد سيييي   ةب  للقياء  تةير  يجاقع

  لاولةر جد  بندر شيييياه  للاوريزي بًبع وي عًف  بالقسييييعى، للذي للًبع وهو ،جكة ع  اوقتع  عكةها

 .(2)"عقارار

 للسك ان  أةً  هييي(882)  ويقارةب  وليناةب  يقارقا   سن  ويف"  "للزةب  تض ء  ضاحاف" ويف

 عقا ًه وشيييياعّ  بالزةب  لل ييييهةً  عقً بب ةحقد للديب  شييييقس  للخولجا وااجًه ويةكر  قايالاي

 تةها يدّرس ةدرسيي  لر لةلني  للحًم عكى  اة ييًتع   اةوضييعع  لر  يحصيي  أن  للجقالي سييندً  لألةةً

 ةنها   يحصيي  وةسييدتاك   اربوعع  لر  ويعقً  للتدًلء، ]يسييتنر   اورباطع   لألربع ، للقذله   عكقاء

 يحضيييًها  يوم ي  يف (3)َربَْع  لر ادًأ وأن  للتدًلء، وعكى  للقدّرسيييةب عكى ةنر يدسيييم  يرةً، ريع

 ةب   ليو وغةً لأليايام، اةتاليع  ويعقي  وظيا ف، لهم ويدًر وللقاصييييوتون، لألربعي  للدضييييا 

 
 (.351: ص)البتنوين ، ( الرحلة احلجازي ة1)
 (.64/ 4إحتاف الورى )( 2)
وجمموع هذه األجزاء ا،  يطبع كل جزء منها منفرد    ،احيث كانوا يقسمونه إىل ثالثني جزء  ،  املصحف الشريف  :أي  ( الربعة3)

 (.-هامش- 297 ص:)اتريخ مكة للسباعي  .كانوا يطلقون عليها اسم ربعة
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 جار   ضلى  ويان  -ةاصييكةب  ويارا-  للقًلغي  وربا  للسييدر   ربا  لر  تاسييالدل  للخةً، جهاك 

 جقةعر،   لو وهدم ةنها،  ]لشييكلها  حسييب، بني  شييًليف ةب  شييقسيية  لك ييًيت  علر  للقًلغي

ًع   اوةجقعع  عكو  وسييلعةب  ليناةب  تةر وجع   للقسييعى  وعكى  للحًلم للقسييجد عكى اة ييًتع   ليلة

 وللسيييدف  للقكّون  بالًعام  بناها ةدرسييي   للقذيور  للقجقع وصيييةً وةئذر ، اوةتالع   لل يييًيف

  عزلري  وأرسيييي  ،اطيالليع  وأربعةب لألربعي ، للقيذلهي  عكى ةيدّرسييييةب أربعي  تةير وقًر ذهيَّ ،للقي 

هيا وجعي  للعكم، طكلي  عكى وقتهيا ياي  ًّ   لير عةّب اعيازريع  لهيا وجعي  للقيذيور ، للقيدرسيييي  ةد

 ت   للدكة ، ضال  ]غاللها   ضييياع وقد  ،وللقسييياعةًيب للنمار أيدي  ]عكةها  لسييياولُ وقد ،اةلكغع 

 ل حضيورع   لألربع  لكدضيا   للقجقع  لو  يف  للولقف وجع  للعمةم، للعكي  باهلل ضال قو  وال حول

 .(1)"للعمةم للدًآن ةب لجزءع  ي يةب لر يدًؤون للتدهاء ةب جقاع  ةع للعصً بعد

 المماليك: عهد إلى الفاطمي العهد من الصو ية على مكة يف الواقعة واألوقاف األربطة

  )ك  للقًلغي للًحةم عليد بب لهلل عليد بب ةحقيد بتً أبي للدضييييا  قياضييييي ربيا  وةنهيا 

 وي عًف  للجنا ز، بلا    للقعًوف  للقسييجد با   عند  وبابر للًبا ، لهذل  للق صييق  هيييييي(570

 للقجاازيب هبا،  للقدةقةب ةت  ضلى  للولصيييكةب  للصيييوتة  عكى وقتر أرر  وتةر  للنلي، بلا    ليتن

 .(2)وللعجم للعً   ةب

 ولسيييقر  للداسيييم، أبو  لل ييية  هو  ورلة يييُ للحزور ، با    عند رلة يييُ  ربا  وةنها 

  أصيييحا    للنسييياء عون للًجال للصيييوتة   جقةع عكى وقتر للتارسيييي،  للحسيييةب بب  ضبًلهةم

 .(3)هي(529) وعقسقا   وع ًيب اسع سن  وااريخر للعًلق، سا ً ةب للقًقَّع 

 وسييلعةب واسييع  عقسييقا   سيين  وقتر  وااري  للعلاسييي،  للناصييً للخكةت  أم  ربا  وةنها 

 .(4)للصوتة  عكى ،هي(579)

 وعقسيقا    وسيلعةب سيلع سين  وقتر  وااري  ةحقوع،  بابب  ويعًف  للخااون،  ربا  وةنها 

 ةب   للصالحةب للًجال  للصوتة  عكى وقف أرر  وتةر بابر، عكى للذي  للحجً  يف يذل  هييي(،577)

 أروشييييًولن  بب ةحقيد لةكى أبي  لألةةً بنيُ تياطقي  لل ييييًيتي  وقتاير يللا وأن وللعجم، للعً  

 
 (.381/ 2( إحتاف فضالء الزمن )1)

 (.67/ 2العقد الثمني )، (542/ 2( انظر: إحتاف الورى )2)
 (.385/ 4العقد الثمني )، (504/ 2إحتاف الورى )، (609/ 1( انظر: شفاء الغرام )3)

 (.238/ 8، 188/ 1العقد الثمني )، (552/ 2إحتاف الورى )، (608/ 1( انظر: شفاء الغرام )4)
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 .(1)للحسني

 بب  قًلةً لألةةً وقتيير ضبًلهةم، بييا   بزييياع  ،للخوزي بًبييا  للقعًوف للًبييا  وةنهييا 

  للذي ً للحجَ  يف يذل  وللقاجًعيب، للغًباء  للصيييوتة  عكى للتارسيييي لألقدري قًلةً  بب ةحقد

 هي(.617) وساقا   ع ً  سلع سن  أظب تةقا وااريخر للتاسي  قال بابر، عكى

 أزيد  ولر  لالبادلء، يف ولقتر  أعًف وال للتاسييي  قال  للااج، بنُ  بًبا   يعًف  ربا  وةنها 

 لألعةيار  للصييييوتةياك  للنسيييياء عكى وقف أرير تةير ةتاو   حجً بيابير وعكى سييييني ، ةيا اي ةب

 .(2)وللقجاورلك 

  عة يييق أه  ةب وللتدًلء  وللدًلء  وللعكقاء  للصيييوتة  عكى وقف للدة يييدة ،  ربا  وةنها 

 .(3)هي(529) وعقسقا   وع ًيب اسع سن  رج  يف ،وللعجم للعً   وللعًلقةةب

 للسيييوعلء   لبب بًبا   يعًف أحدهقا للدريل   لر  يدال للذي  للقوضيييع قً    رباطان وةنها 

  أبي للدا د  لبناي ةًيم  عةسيى وأم عديج  عكة  أم أن  تةر  ةتاو    حجً بابر وعكى بر،  لسيتناه

 لألزولج، ةب  للخالةاك   للقاديناك   للصييوتةاك  عكى وقتااه  للداسييقي  لهلل علد بب  للقلارك ياةً

 أيضيا   لر  ويدال  ،هييييي(590) سين  لألول ربةع شيهً ةب لألول  للع يً يف للقذه ،  لل ياتعةاك 

ًّ   ربا   ةعناه   ةا  تةر ةتاو    حجً بابر وعكى  غنايم، بابب  يعًف  وليتعً للًلء. با يديد  يشلله

 للصييوتة  عكى عكى، أبي بب  ةحقد وللهند  وللرغور  للجلال ةكو للعاعل  للقكو للسييك ان وقتر

 ةجاوريب  يارول سيولء ،غةً ال  ع يً  تةر  للسياينةب عدع  يتون أن عكى  وللعجم،  للعً   للًجال

 .(4)هي(600) ساقا   سن  و لو ةجااز، وبعضهم ةدةم وبعضهم ةجاازيب، أو

ة إلى كالم المؤل ف: ا: عود   رابع 

 للعرقياين، للعهيد يف للحجياز يف فللاصييييوّ  ةمياهً عب يدول ةيا ل لنًى للقؤلف ضلى رعوع

 عكةر  ورعكق

  عكى قلي ع  جيد  يف أن و يً ،للعرقياين للعهيد يف للحجياز عب (56  ص) للقؤلف ث احيدَّ 

 ؛ للدلاَ   ةت  يف  للدلور يف  للاصييوف ةماهً ةب أن و يً  للسيي م،  عكةها  لحولء  للقنسييو   للدرب

 
 (.431/ 1( انظر: شفاء الغرام )1)

 (.436/ 1( انظر: شفاء الغرام )2)

 (.570/ 2إحتاف الورى )، (436/ 1( انظر: شفاء الغرام )3)

 (.437/ 1( انظر: شفاء الغرام )4)
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 طال . وأبي ك للق  وعلد آةن  درب ة يف ايق

ل عقً بب لهلل عليد قرب ولذلاخي  ةتي  أهي  أن  يً يقيا  يي   ةب  11 لةكي  ييذهلون  وييارول ،ةزلرع

 للدًآن. ويدًؤون عنها لهلل رضي عديج  قرب عند شهً

  بكةك   الولالحات  للحجاز،  حايم يحضييًه  يانو  ،للنلوي بالقولد  لالحاتال   للقماهً ةبو

 وللقعًلج. لإلسًلء

ل. وللجلال للدور بعا لاخا  ويذل  ةزلرع

ً   للحدةديي  يفو  للعهييد  قليي  ةييذيور    للحجيياز عب فللقؤلّ   يًهييا للاي لألةور ةب يرة

  .للعرقاين

  أقً    ليا يياتر قصيي َ  أن  رعًف أن يتتي  عنها  لهلل رضييي عديج  قرب  للقرال  سييلة  تعكى

 يف  للنور شييعل  ةب  ينلعث  لرورع  يأنَّ   للقنام يف  للعارتةب أحد   رأى أن بعد و لو  لألسيياطةً، ضلى

ا للقع  ، ةدرب  ًَ  للًؤييا اكيو بخرب للعهيد  ليو يف ةتي  أةةً عكم وَلقيَّ  للقتيان توق قليَّ  بلنياء أة

 سيييوى  هو ةا  للقتان  لو أن  لألةةً  لو اجازةع  ةنر،  ينلعث للنورَ  أن  للعارف  لو رأى للذي

 " ولألسًلر  للنتوس  هبج "  ياا    يف  هي(770 )ك   للقًجاين  ويورعرضي لهلل عنها،    عديج  قرب

 .(1)"للقجهول لألةً عكى اعةةنر ينلغي يان وال" عكةر  ويعد  باعاصار للخرب

 .بترةً للعرقاين للعهد قل  وهذل للدرب، هذل توق النى للدل  هي تها

 جد   يف ليحولء للقنسو   للدرب توق للدل  ويذل

 يياريُ أديا عكى ايدلُّ  قيديقي  آييار -جيد  يعني - للدًيي  وهبيذه" رحكاير  يف جلةً لبب قيال

ً  ،عاةد  د ة يةّ  قلَّ  تةر ةوضيع وهبا  للةوم، ضلى  باق   هبا  للقحدق سيورها وأيً قديق ، ةدين   ي ذي

 .(2)"ةت  ضلى اوجهها عند -عكةها لهلل صكَّى- للل ً أمّ  حولء ةنزل يان أرر

 هو   للقوضييع هذل لع َّ " بدولر   جلةً لبب  يًه ةا عكى  هيييييي(832 )ك  للتاسييي عدَّ  وقد

دَّ ، ة ييهور   ةتان   وهو  حولء، قرب لر  ي دال للذي ُ  تةر، رزلُ اتون أن ةب ةارع  ال ض  بج  تن  وع 

 لم  جلةً لبب لتون ؛ضلةير للق ييييار للقوضييييع يف حولء قرب يتونَ  أن وأسييييالعيد   أعكم. ولهلل تةير،

 
حماضرة يف )جامعة أم القرى( ،  حلمد اجلاسر،  اآلاثر اإلسالمية يف مكة املشرفة،  (160-159/  1( انظر: البحر العميق )1)

 (.4-3ج   17نشرها كبحث يف جملة العرب )س  مث  ،  ه 1402مجادى اآلخرة سنة    13بعاء  مبكة بعد مغرب ليلة األر 
 (.53/ 2( رحلة ابن جبري )2)
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 .(1)"عكةر لختا ر ضال  لك وةا يذيًه،

 ضديا يديال  عاةدي ، ة ييييةّيد  قلي  وجوع عب ييااحيدَّ  (2)ب وطي  ولبب جلةً لبب أن يالةب وهبيذل

ا عكةر للدل  اكو  تلنةُ ،ةت  ضلى  ههااوّج  عند للل يييً أم  لحولء ةنزالع   يارُ  يذيًل  ولم بر، اربيع

 رتسر. للدرب عب شةئعا

ا عكةهيا بنول للتًس وأن  ،جيدّ  بمياهً ةيدتوري  حولء أن تةيذيً للقجياور لبب أةيا  ضييييًيحيع

 ولرادم  مدم  للسن  اكو ويف  م،1224  هيييي 621 سن  ضلى  للضًي  هذل  تلدي ،وللجّص   بايتجً

 .(3)بعا عكى بعضر

  :بطوطة بابن المؤلف استدالل مناقشة

ا لل ييييولهيد ةب ولعي "قيال للقؤّلف    يف   للحجياز زلر لقيا (ه۷۷۹ )ك  ب وطي  لبب أن أيضييييع

 ضلةها  ي يييً ولم  وللقوللد، وللدلا   ولألضيييًح  للق ييياهد  يذيً لم  تةها وجاور  للراةب للدًن

 . (4)"ظاهً   اتب لم  لتنها ةوجوع ،  يارُ أو  لو،  بعد حديُ  أدا عكى يدل  ةقا ضشار ؛ بأعرى

 زلر  تدد شيياةك ، رحك  ألدا ةت ؛ ااري  يف ةًجعة  لةسييُب وط    لبب رحك   للحدةد  يفو

  عدوع. ي ي  قًلب  رحكار يف  ولسييياغًق عهده، يف  لل يييًق ب ع ةب  وغةًها  لإلسييي ةةّ   لألق ار

  ي ث   بقت  وجاور  هييييي،727 سين  ولكرارة   هييييي،726 سين  لألولى لكقً   للحج  تًيضي  وأعى

 للخاةس   لكقً  حّج  يم  لألعةً ، للسن  يف  يحّج  ولم  هييي(،730-  هييي 729  -  هييي 728) سنولك 

 لعاربول  للقؤرعةب بعا أنَّ   وي ح   هيييي،749 سن  ولألعةً  للساعس   وللقً   ،هيييي 732 سن 

 ساغًقا ال ةت   عب  ياابار أن ضال حجاك، سلع  حججر عدع بذلو  تةتون  هي،730 سن   ارحجّ 

ل. قكةك  تهي للتاا ، ع  ً  جدا

 رََتس   احق  أدا ضال لغاك، عد  ضلى اًجقُ وقد للًح ك، أشييهً ةب للًحك  هذه واعدّ 

ف، وُّ  ةكةئي   وهي وة يييياهيد، ةزلرلك  ولاخيا هيا وللدلور بيالصييييالحةب  للققنوع وللاربك للاَّصييييَ

 لللدع  ةب  للترةً وردكُ رمً، ةب اخكو ال للاي  وللدصييص  وللقناةاك   وللخًلتاك،  باأليا ي 

 وللانلةر.ةنها  للاحذيً عون وغةًها ةت  يف وللقخالتاك 

 
 (.119/ 1( شفاء الغرام )1)
 (.243: ص)( رحلة ابن بطوطة 2)
 (.196-195: ص)محد اجلاسر ، مؤرخو جدة، (43: ص)( صفة بالد اليمن 3)
 (.69: ص)( حركة التصوف يف اخلليج العريب 4)
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 للعليدري  رحكي  يف نمًتكن ال، أم للحجياز يف اريُيي  للاصييييوف ةمياهً هي  بيالةَّ  ولتي

 م(.1290-هي689) سن  حج«، وهو ةب أه  للدًن للسابع، المغربية الرحلةبيد للقسقا 

حييابيي  قلور عب ث احييدَّ  لقييا للدلور عكى لييا  للدِ   يً تدييد ابعةب للصييييّ  وللعكقيياء  وللاييّ

الحةب   قلّي  وأادنهيا أشييييهًهيا وةب، ةادني  وقليا   ةليان أيرًهيا وعكى" قيال  للقيديني ، يف  وللصييييّ

 قلّي    واكةهيا، للقنمً  رل دي ،  للعقي  ةحتقي ، ةاّسييييعي   عالةي  وهي، ررعهللارضييييي  عتّيان بب  عرقيان

 .(1)"وغةًهم لكّصحاب  ةدابً عّد  باللدةع  وبنة قلّ  ي  ويف، عنر لهلل رضي للعلّاس

ا:و  الةّب  للققيالةيو عهيد ضلى  للتياطقةةب عهيد ةب  عي للقانوّ  للاياريخةي  للجولي  هيذه بعيد  ختلامل 

 أن  ضال  للعرقياين، للعهيد قلي  جيذوره ُواغكغكي  بيأطنيابير ضييييً   قيد للحجياز يف  للاصييييوَف  أن لنيا

 للسلة . سولء ضلى للهاعي ولهلل لألعةً ، لألربع  للدًون ع ل ك لةادَّ  قد تًوعر

 
 .(423: ص)رحلة العبدري ( 1)


