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 :ورحلته وطةبط   ابن   عن   خمتصرة نبذة
 أحصة  وقة  خني واملةرر   الة الرح   تمةا اه حمة     وصةارت   املعاصةرن    عنة   وطة بط    ابة   رحلة     اشتهرت 

 ومةا  املئتةني تختط   ق  ووج ها  علمي  وأحباث  رسائل م  حوهلا نتدو    اليت  األعمال  املعاصرن   بعض  
 اهلنةة  واترنةة  مةةا   وإمرباطورنةة  إفرنقيةةا شةةر  كبلةة ا   البقةةا   بعةةض بتةةارن  دهةةاوتفر    ألمهيتهةةا إال ذلةة  
 .الوسط  وآسيا

 عةةا  منهةةا وخةةر   هةةة703 عةةا  بطنجةة  ولةة  اللةةوا    حممةة   بةة  هللا عبةة  بةة  حممةة  هةةو وطةة بط   وابةة 
 وعما  واليم  وفارس والعرا  واحلجاز والشا  والسودا  ومصر وتونس اجلزائر مشلت رحل  يف ةه725

 أفرنقيا. وأواس  التتار وبالد والصني واهلن  وتركستا  والبحرن 
 العةام بلة ا  لتجةو   اسةتمرت  أهنةا إال احلة،  فرنضة  داءأل املكرمة  مكة  قصة  :الرحلة   هةه   وأصل
 بة  حممة  علة  رحالتة  تفاصةيل وأملة  املغةر   إىل ادعة الرتحةال مة   عقةود  ثالثة   قراب   وبع    اإلسالمي   

 فةةةاس  سةةةلطا  املةةةرني عنةةةا  ابةةة  السةةةلطا  مةةة  أبمةةةر وذلةةة    ةهةةة756 سةةةن  فةةةاس مب ننةةة  الكلةةةي جةةةز   
 قةةال كمةةا  بتلخيصةها  ز   جةة   ابة  وقةةا   األسةفار" وعجائةة  األمصةار غرائةة  يف النظةار "حتفةة  :ودعاهةا

 هللا(. أكرم  بطوط   ب  حمم  هللا عب  أيب الشي  تقيي  م  صت خل   ما )انته  اخلامت : يف
 يف ف تصةةةر   حةةةول كبةةةر  خةةةال    وهنةةةا  بطوطةةة   ابةةة  مةةة  إبمةةةالءو ز   جةةة   ابةةة  حلةةة الر   فكاتةةة  إذ  

 .الرحل  يف كثرة  أوها     و قو ل وذل   ؟اململي أ  الكات  أخطاء م  هو هل :وزايدات  رحل ال
 منها: لهل   أسبا   ع ة    ذكروا اخللل؟ هها أت  كيف  ولك 
 ثالثة  قرابة  ت اسةتمر   والةيت  الرحل  انتهاء بع  رًامتأخ   الت ون   جاء  إذ  العه      وق    ةامل     طول  -1
 والت اخل. والسهو النسيا   مظن   هاوه عقود 
 ذل   وكل لف للت   ضتعر   أو ضا  ألن  إما  نب و مافي لت رح إمالء عن  كامل    ألصل    نرجع  م  -2
و   بةني اهلنة   احملةي  يف تقةع جزنةرة    يف  لسةطو    ضتعةر    أنة   ماسةي    ال  حمتمل   وفةاك ن ور (Honavar) ره نةة 

(Baccanore)  الثيةةةةةا   ىتحةةةةة ونواقيةةةةةت جةةةةةواهر مةةةةة  ميلةةةةة   كةةةةةا   مةةةةةا مجيةةةةةع   القراصةةةةةن  سةةةةةلب  حيةةةةة 
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 .(1)السراونل! خال ساترًا ل  نرتكوا وم و"الزوادات"
   شةك   مة  وهنةا  الصةني  إىل برحلتة  قنتعلة   مةا  خاصة   عةنه،  كتة   الةهن   القةو   بلغ   جهل   -3

 إليها. وصول  يف
 قراب  استغرقت اليت الرحل  كت   ق  الكلي   جز    فاب  جيً ا  الرحل  رحتر   م لها  الوقت   ضيق  -4
 مبطوًًن. مات  فق  ب   أم   ملرض وذل    أشهر ثالث  م  أقل   يف عقود ثالث 

 واألشةةةخا  األمةةةاك  سةةةميات ت حترنةةةر عةةة   بةةة  نقصةةة  -بةةة  نقةةةول مةةة  عنةةة - التعليةةةل هةةةها ولكةةة 
 الواقةةع  قهانصةة    ال أشةةياء أو منهةةا  لةةيس مةةا الرحلةة  يف نضةةيف كةةا   أنةة  القصةة  كةةا   لةةو أمةةا وحنوهةةا 
ا فكونةة  ابملةةرض  هلةةا عالقةة    ال فهةةه   فإضةةاف  ل  بصةة   للحقيقةة  متةةت   ال أشةةياء نكتةة  أ  نعةةي ال مرنضةةً
 ألمانةة اب إخةةالل   فيةة  التبةةاهي أو االسةةتعراض أو التجميةةل بةة افع الواقعيةة  غةةر والةةزايدات  ال راميةة  احلبكةة 
 بةة اة  املسةم فارتيمةا فرحلة  -بغرنة    مةنه، هها وليس- املستشرقني م  هها فعل م  وج ًن  وق     العلمي  

 .بكثر بطوط  اب  دو    كانت  أهنا إال  واملبالغات  ابملغامرات  مليئ  كانت  (نونس احلا )
ا الةة الرح    إ :القةةول وميكةة   يف كةةا   مةة   خاصةة   التوصةةيف  يف واملبالغةة  املغةةامرة روح لةة نه، عمومةةً

ا لةةيس وهةةها بعضةةها  إىل الوصةةول ونصةةع  املنةةاطق  كةةل    نكتشةةف م إذ  السةةابق الةةزم   ابلرحالةة  خاصةة 
 كتةةا    ففةةي الغةةربيني  والرحالةة  املستكشةةفني عنةة  حةةىت اآلفةة    هةةه  البةةاحثني بعةةض ذكةةر فقةة  املسةةلمني 
 رحالةة  عةة  ث نتحةة    كتةةا    وهةةو  روبةةرت  دنفيةة   ع نةة   أمرنكةةي ملةةرر  اجلغرافيةة " اخلةة   "أعظةة، :بعنةةوا 

 بةر  وصةول يف مةثاًل    نشةك   فهةو ..احلقيق  يف حت ث  م استشكافي  برحالت  قيامه،  عوااد    مشهورن 
 إىل كةةو   جةةيمس والربنطةةاي آالسةةكا  يف جبةةل أعلةة  إىل كةةو   وفرنةة ر  الشةةما   القطةة  إىل رنتةةن 

 نركةة  كمةةا    1926 عةةا  اجلنةةويب القطةة  فةةو  ابلطةةائرة بةةر  رنتشةةارد ورحلةة  اهلولنةة نني  قبةةل سةةرتالياأ
 النةةةرو يني بوصةةةول مسةةةع حةةةني اجلنةةةويب القطةةة  إىل رحلتةةة  عةةة  سةةةكوت  جنليةةةز اإل املستكشةةةف تراجةةةع
  .(2)قبل 

 
 (.472 /2) بطوط   اب  رحل  (1)
  /12  /24  السةةبت   14082  العةة د  الةةرايض   جرنةة ة  األمحةة     فهةة    والكةةه    اخليةةال  زادهةة،  رحالةة   انظةةر:  (2)

 هة.1427
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 :اخاطئ   اوصف   ووصفها ابن بطوطة يزرها مل اليت املدن
ا  سةبًبا  هها  نعترب  أ   ميك   رحلتة  يف   شةك   مة  هنةا ف رحلتة   يف واألوهةا  األخطةاء  لكثةرة  خامسةً

 البحةةرن  نةةزر وم البكةةر  عةة  نقةةل  أنةة حورجةة   الشةةرقي   املنطقةة   خاصةة   العربيةة   اجلزنةةرة منةةاطق عةةضب إىل
  الق ط يةةةف  م ننةةة  إىل سةةةافرًن )مث القطيةةةف: وصةةةف يف بطوطةةة  ابةةة  قةةةال  (1)األحسةةةاء وال القطيةةةف وال

 وهةةة، العةةةر   مةةة  طوائةةةف تسةةةكنها كثةةةر   خنةةةل ذات  حسةةةن   كبةةةرة  م ننةةة  وهةةةي قطةةةف  تصةةةغر كأنةةة 
 األخةر: التكبةر بعة  )ونزنة  فيقةول: أذاهنة، نصةف مث أحةً ا(. خيافو  ال  جهارًا   الرفض    نظهرو   رافض 
 .(2)كفر(  فق  خالفهما م  البشر  خر وعلي حمم 

 ما مث  األقل   عل  امسها نعر  أ  بلً ا  زار رجل م  فاملفرتض   خطأ  م  هها قول  يف  ما  خيف  وال
 نسةةمع م فكيةف زارمهةا  أنةة  نةزع، وهةو !واألحسةةاء؟ البحةرن  ا وسةك   القطيةةف سةكا  أذا  بةني الفةر 
ا البلةةة ا  تلةةة   يف واحةةة ة وصةةةيغت  فيهمةةةا األذا   مةةةرور  كةةةا   وإذا إماميةةة   شةةةيع  سةةةكاهنما أل  ؟!مجيعةةةً

 تلة   معرفة  لة  تسةى فكيةف فيهمةا  األذا  مسةا  مة  نةتمك  م حبية   السةرع   مة   واألحساء  ابلبحرن 
 !وجبال؟ وبساتني غو  م  البحرن  يف وصفها اليت األمور
 هةي كمةا  وليسةت واسةع   حة ود ذات   املاضةي يف كانةت  البحةرن  إ  نقةول: عنة  ن افع م   أ   إال
 األحساء. إىل ومتت  قطر دول  وتشمل احلالي  الكونت دول  لتشمل متت    كانت  بل اليو  

 النهةر إىل فوصةلنا زاغةر  مة  سةرًن )مث   أفرنقيا: يف رحلت  ع   ث نتح     وهو  بطوط   اب   قال  وأنًضا:
خ و  بل ة  وعلي    النيل  وهو  األعظ،  اخلةاء وضة، املهمةل السةني وفةتح الةراء وسةكو  الكةا  "بفةتح كاْرسة 
 الةةةزا  "بفةةةتح ز اغةةة   إىل مث والةةةراء"  املوحةةة ة البةةةاء "بفةةةتح ر ةابة  كةةة  إىل منهةةةا ننحةةة ر والنيةةةل وواو"  املعجةةة،
 إ  قولة : يف بطوطة  اب  )و ه ،   وقال: العريب الشر  دار  طبع   يف  قاحملق    علي   فعلق  املعج،"...(.  والغني
 ذكرهةةا  الةةيت ابلبلةة ا  ميةةر الةةه  فهةةو النيجةةر  هنةةر هةةو فإمنةةا النيةةل  هةةو إليةة  وصةةل الةةه  األعظةة، النهةةر
 وبةالد دنقلة   علية  فتقةع النيةل هنةر أمةا األطلسةي  احملي  يف  ونص     وليبراي   سراليو   مشال  يف  ومنابع 

 
  /2  /27  بتةةةةةارن   منشةةةةةور  الواحةةةةة    جملةةةةة   موقةةةةةع   العةةةةةوامي   عةةةةة ًن    الةةةةةرحالت   أد   يف  شةةةةةائع   وأوهةةةةةا   أخطةةةةةاء  (1)

2011.  
 (.214 /1) بطوط   اب  رحل  (2)
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 فيكةو  احلبشة   جبةال علة ا صيفً  تسق  اليت األمصار إلي  وتصل وتنغانيقا  أوغن ا  يف  ومنابع   النوب  
 .(1)فيضان (
 ب ناًل  أرى أ  أستطيع ال احلقيق  يف" :ج   قال حىت الصني  إىل رحلت يف   املررخو    شك   وكها

 تنومية  علة  عمةل قة  اهلنة  ف متصةو   مة  ولية ا أ  نعتةرب أ  إال الصةني  إىل بطوطة   اب   وصول  ع    ]ع 
 .(2)"الصني! إىل بههاب  وأومه  مغناطيسي ا
 ابةةة  حكةةةاايت  مجيةةع أب  القةةةول العسةةةر مةة  "إنةةة  :ونقةةةول عنةة  نةةة افع ايموتةةةو اليةةاابي جنةةة  أننةةا إال
ا    وحة     اخليةال  نسة،  مة   هةي  الصةني  ع   بطوط   النقةا  مة  عة ًدا نشةمل الةبالد لتلة   وصةف  إ  حقة 

 عة  فضةاًل  الصةني  عة  مباشةرة مالحظة  علة  تعتمة  معينة  فقةرات   م  أحياًنً  خيلو ال  ولكن   الغامض  
  قة  ولةوب مةاركو أسةفار ويف الصةيني  املصةادر يف توكيةً ا وجة ت  الةيت رواايتة  أب  القول  املستحيل  م   أن 

 .(3)خميلت "  تلفيق م  كانت
 السةةر خةة    وصةةف يف غمةةوض فهنةةا   القسةةطنطيني  إليهةةا وصةةول  يف   شةةك   الةةيت األمةةاك  مةة و 
 وذلة   للقسةطنطيني   زايرتة  أثنةاء خا  أوزب   زوجات  إح ى صاح  أن   بطوط   اب   ذكر  ق و   إليها 
 أ  نثبةت التةارن  أ  غةر إلية   وتكلة، الثةاي أنة رونيكس اإلمرباطةور أبيهةا قصةر يف تل  أ   أرادت   حني
 نرجةةع قةة  التةةارن  يف اخللةة  أ  إال  للقسةةطنطيني  بطوطةة  ابةة  زايرة مةة  سةةن  قبةةل مةةات  اإلمرباطةةور اهةةه
 وكةها  (4)فق  واح ة سن  هي اإلمرباطور وفاة عل  مضت اليت  امل ة  أ   خاص   الهاكرة   يف  قصور  إىل
 .األماك  بعض يف االختصار اب   م  أورد  نكو  ق  ن إ :السر خ  وصف غموض يف نقال ق 

 قطةعون وصةول  ننفي أ  نستطيع ال إليها  وصول  يف   ش ك    اليت  األماك   م   اكثرً   أ   جن   هكهاو 
 .أجنبي  أخرى كتاابت   م  ومرجحات  بقرائ  ننقل ما صح   نرك   م  وجود مع خاص   بهل  

 :واملكذوبة اخليالية القصص
 

 (.528 /2) بطوط   اب  رحل  (1)
 (.33-31 : ) الرحل  أد  وصناع  بطوط   اب   انظر: (2)
 (.564-563 : ) محي ة الرمح  عب    د. العر    اجلغرافيني أعال   انظر: (3)
 (.34-33 : ) الرحل  أد  وصناع  بطوط   اب   انظر: (4)
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 ومةةةا- واملنامةةةات  نةةةهكرها الةةةيت واملكهوبةةة  اخلياليةةة  القصةةة  الرحلةةة : علةةة  الظةةةاهرة املراخةةةهات  مةةة و 
 نقبلهةةةا ال مبالغةةةات  ول نةةة  خيالةةة   مةة  نسةةةجها بطوطةةة  ابةةة  أ    علةة  واضةةةح  داللةةة ً  تةةة ل  و   -!اأكثرهةة
  .السو     العقل

 العةر   بةالد عة  بعية ةً  هةاووقائع   أحة اثها تكةو  بطوط  اب  نرونها اليت  الغرائ   أكثر  أ   إىل  وننب 
  إفرنقيا. أدغال أو والصني اهلن  م  إما فهي اإلسال   ومه 
 أمةةور أهنةةا إال جةةز   ابةة  أو -أقةةر   وهةةو- بطوطةة  ابةة  نسةة، مةة  هةةي قلنةةا: سةةواء القصةة  هةةه و 
 يف جز  اب  ن    ملا  األرجح عل  بطوط  اب  نس، م  هي قلنا: وإمنا  والواقع واملنطق  العقل  هبانكه  

 ذلةة   حقيقةة  عةة  لبحةة  أتعةةرض وم واألخبةةار  احلكةةاايت  مةة    قيةة   مةةا مجيةةع   "وأوردت  بقولةة : املق مةة 
 العهةة ة وجعةةل حكةةي،  أبسةةلو   املنكةةرة واألخبةةار احلكةةاايت  مةة  تةةربأ قةة  جنةة   وهكةةها  (1)اختبةةار" وال
 .الراو  عل 

 رت تكةةر   إهنةةا وقةةال: اهلنةة   أمةةراء أحةة  حضةةرة يف شةةاه ها الةةيت العجيبةة  الواقعةة  هةةه  إىل مةةثاًل  انظةةر
 فاسةتقا  اهلةواء يف حةباًل  فرمة   صةغر صةي   ومع  املشعوذن  أح  حضر فق  :ذل    بع   الصني  يف  مع 
 غةا   حةىت احلبةل قوتسةل   ذاملشةعو   أوامةر الصي هنف   دترد   وب و  ق ..بتسل   الصي   أمر مث  السحا    حىت
 وصةع  ضةخم  سةكيًنا فأخه   ب  فل، مرات  ثالث  ذاملشعو  دعا  النزول يف أتخر  وحني  األبصار.  ع 
ا  هو  غا    حىت  خلف   ق مة  مث رأسة  مث ق مة  مث الصةي   نة  بيةنه، سةقطت  ننتظةرو   النةاس  وبينمةا  .أنضةً

 .(2)!!ادمً  تقطر وسكين  املشعوذ نزل األعضاء بقي  اكتملت إذا حىت  األخرى
ا  350 بلة  الةه  راملعم    قص   بطوط  اب  نق ها اليت  النادرة  القص   وم   كةا   نقة   أ  إال عامةً
 عمر !! ع  وليس حال   ع  مسعها معين  حكاايت  عل  منصب ا

 وأيتةةو    حسةة   اعتقةةاد فيةة  وهلةة،  اعامةةً  ومخسةةو  ثالمثائةة  عمةةر  أ  نةةهكرو  وهةة، بطوطةة : ابةة  قةةال
  زاونتة  عنة  هنةر علة  ونزلنةا  وأضةافنا وأكرمنةا  واخلةواتني السةالطني ونقص    والقرى  البالد  م   لزايرت 
 سةن . مخسةو  عمةر  أ  رائية  ونظة     منة  ألني أر    م  رط   وجسم    وعانقي  علي   فسلمت  إلي   ودخلنا

 
 (.6 /1) بطوط   اب  رحل  (1)
 (.497-496 /2) بطوط   اب  رحل  (2)
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  السن  م  مبلتا  دفنه، اله  أابه، رأى وأن   واألسنا  الشعر ل  ننبت سن  مائ  كل  يف  أن      وذكر
  .(1)بص ق  أعل، وهللا حال . يف وشككت حبكاايت  فأخربي ح ن  روان  ع  وسألت 

 يف أ    علية  أثةى أ  بع  ذكر فق  تيمي   اب  اإلسال  شي ل  مناوئ  موقف    بطوط   الب   كا   ولق 
 نعة  وهةو اجلمعة  نةو  )حضةرت  :قال حي  املخلوقني  نزول   نشب  للخالق  نزواًل   تنثب    أن و   شيًئا   عقل 
 ونةةزل " اهةةه كنةةزو   ننةةزل هللا إ " قةةال: أ  كالمةة   مجلةة  مةة  فكةةا  ونةةهكره،  اجلةةامع منةةرب علةة  النةةاس
 .(2)(املنرب در  م  درج 

  عنة  ننقةل أ  فضةاًل   تيمية  ابة  نلةق   م بطوطة  ابة  وأ    الفرنة    هةه   علة   العلمةاء  مة   كثر  رد    وق 
ا ا كالمةً  تيميةة  وابة  رمضةا   اتسةع اخلمةيس نةو  يف إال   دمشةق إىل نصةةل م ألنة   وذلة    ر قةر  ن ملةا خمالفةً
  شعبا . عشر ادسس االثنني نو  يف -املرر خني ابتفا -  دمشق بقلع  وسج   قلاعت  

 ًنصةةر حممةة  والشةةي   البيطةةار هبجةة  والشةةي  ا  الطبةة   غةة را شةةي ال بطوطةة : ابةة  علةة  وارد   وممةة 
 يف جلعيةةة  او  الغصةةة   هللا عبةةة  ود. اخل مةةةي س  حممةةة  ود.  التةةةاز  د. الرحلةةة  وحمقةةةق األلبةةةاي  الةةة ن 
 .وغره، عنها"  الشبهات  ورد اإلهلي  النزول "صف  رسالت 

 بطوطة: ابن من العلماء موقف
 برحلت   العلماء نعنت م لها  ابلكه   ومت هًما نكرةً  كا   بل عصر   يف مشهورًا بطوط  اب  نك  م
 حةة ا مةةا وهةةها الةةرتاج،  كتةة   يف منهةةا اليسةةر النةةزر سةةوى جنةة  نكةةاد ال سةةرت  عةة   نبحةة   جئنةةا إذا بةةل

 رحالت . خالل م  ترمجت  ابستخرا  العنان إىل   نملتأخر ا ببعض
ني م    ب كه  فيما نلي بيا  م    و   :املرتمج 
 وهةةو هةةة(776 )املتةةو : اخلطيةة  ابةة  الةة ن  لسةةا  عةة  نقةةاًل  البلفيقةةي ابةة  الربكةةات  أبةةو قةةال -1
وفي  رسةة، علةة  رحلتةة  وكانةةت" بطوطةة : البةة  نةةرتج،  ودخةةل املغةةر   بةةالد إىل قفةةل مث وسةةجي    زاي   الصةة 

 
 (.303-301 /1) بطوط   اب  رحل  (1)
 (.72 /1) بطوط   اب  رحل  (2)
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 .(1)"فكه    أهل   م  استفاد وما املشر   أحوال هبا فحك  األن لس  جزنرة  
ز   بةة  هللا عبةة  أاب أ  مةةرزو  ابةة  خبةة  قةةرأت ) حجةةر: ابةة  وقةةال  وحر رهةةا الرحلةة ( )أ : من  قهةةا جةة 

 بقي بطوط  اب  أ  إن  وقال: مرزو   اب  فربأ  ابلكه   رما  البلفيقي وكا  عنا   أيب السلطا   أبمر
 جةةالا أحةة ً  أعلةة، وال مةةرزو : ابةة  قةةال الةةبالد  بعةةض يف للقضةةاء متةةول    وهةةو ومةةات  سةةبعني  سةةن  إىل

 .(2)(احمسنً ا جوادً  ذل   مع وكا   كرحلت   البالد
 العجائةة  مةة  رأى ومةةا رحلتةة  شةةأ  عةة  حيةة   ث  )وكةةا  : أترخيةة مق   مةة  يف خلةة و  ابةة  قةةال -2
 نسةةةةتغرب  مبةةةةا أحوالةةةة  مةةةة  وأي   اهلنةةةة  صةةةةاح  دولةةةة  عةةةة  حيةةةة ث  كةةةةا   مةةةةا وأكثةةةةر  األرض مبمالةةةة  
 !السامعو 
 وفةةرض والولةة ا  والنسةةاء الرجةةال مةة  م ننتةة  أهةةل أحصةة  السةةفر إىل خةةر  إذا اهلنةة  ملةة   أ  مثةةل

 .عطائ  م  هل، ت فع أشهر  ست  رز  هل،
 ونطوفةو  البلة  صةحراء إىل كافة   النةاس في  نربز  مشهود نو  يف ن خل  سفر   م   رجوع   عن   وأن 

 النةاس علة  وال ًننر ال راه، شكائر هبا ترى الظهر عل  منجنيقات  احلقل ذل   يف أمام  وننص    ب 
 .احلكاايت  هه  وأمثال  إنوان  ن خل أ  إىل

 يف ففاوضةت   الصةيت البعية  وردار بة  فارس السلطا  وزنر أايمئه ولقيت بتكهنب .  الناس  فتناح 
 .(3)تكهنب ( م  الناس يف استفاض ملا  الرجل ذل   أخبار إنكار وأرنت   الشأ  هها

ا الرحالةة  أ  وهةةو إليااه  ابلنظاار حاار    تنبيااه هنااا وهااا  عنهةةا ونعةةربو  مشةةاه ا ، ننقلةةو  قةة  عمومةةً
ْرت   مثةةل: بوضةةوح   و: نا وصةةلْ  و: ت  وصةةلْ  و: دخلنةةا  و:  ت  لةةْ دخ   و:  ت  مةةررْ  و: غةةادْرت   و: )فسةة 

 هةةا و ر و نز  م الةةيت األقطةةار يف الةةراو  لغةة  نسةةتخ مو  وقةة  (....خرجنةةا و: مكثةةْت  و: نةةا مْ وأق   نةةا:غْ بل  
 و: )ونقةال  مثةل: خمتلف  أخرى عبارات  حملها وحتل     املشاه   الرحال  عبارات  ختتفي  املواضع  هه   ففي

 
 (.206 /3) غرًنط   أخبار يف  اإلحاط  (1)
 (.227 /5) الكامن  ال رر (2)
 (.227: )   خل و    اب   مق   م  (3)
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 إال الوصةف   دقة   متةا  مة  وهةها الروانة   صي  م  ذل   شاب  وما ( الوقت ذل   يف  هل،  وكا   ومسعت 
 ابملشاه ة. فيها صرح اليت املواط  يف كثرًا     ق  انت   ق  بطوط  اب  أ 

- جبةر اب  رحل  م  كثرًا  اقتبس فق   إشارة دو  واجلغرافيا  الرحالت   كت   م   اقتباسات   وأنًضا:
 اإلصةةةةطخر  اجلغةةةةرافيني ومةةةة  والسةةةةرايف   -إليهةةةةا نشةةةةر وم- العبةةةة ر  ورحلةةةة   -قلةةةةياًل  إليهةةةةا وأشةةةةار

  البكر .و 
 ح ققةةت والةةيت أنةة ننا  بةةني الةةيت الرحلةة  عةة  نتحةة ث  أ  البحةة  هةةها يف نهمنةةا فالةةه   نكةة  وأاي  
 بطوط . الب  فيها ما نسب  صح  اعتبار عل  مرارًا 

 بطوطة: ابن حياة ف  مضيئة جوانب
 :العبادة األول:اجلانب 

 فإنة  بطوطة   ابة  حيةاة يف لغفة  ن أال ننبغةي ان ج فهنا   الرحل   هه   يف  ستهكر  اليت  املآخه  ومع
 عبةادة  صاح  وكا  ت  داين عل  حاف  مم  أن  إال واخلزعبالت   املنامات   روان   م   ذ كر  ما  كل  ومع

 وهةو نقةول كا   ما فكثرًا الصلوات  عل  احملافظني م  كا   أن  الرحل   هه   نقرأ  وهو  القارئ  ونستشعر
 إىل وصةةةول  عةةة  رحلتةةة  أواخةةةر يف ث حتةةة    قةةة و  و"صةةةليت"  "صةةةلينا" إليةةة : وصةةةل الةةةه  املكةةةا  نصةةةف
 منة  وطلة  خة ،  لة  نكة  وم بة ار  وأنزلة  فأكرمة   سةلطاهنا عل  للسال  ونزول  اهلن ن    هنور  م نن 

 كةةل  القةةرآ  أخةةت، وكنةت  مسةةج   يف جلوسةةي أكثةر كةةا " قةةال:ف الصةلوات  معةة  ينصةةل   أ  السةلطا 
 الوضوء دوأج    الزوال. عن  فأخت، الصبح صالة بع  القراءة أبت ئ  اليو  يف مرتني أخت، كنت  مث   نو 

 فيهةةا واعتكفةةت  أشةةهر  ثالثةة مةة ة كةةهل    أزل وم الغةةرو . عنةة  الثانيةة  اخلتمةة  فةةأخت، القةةراءة وأبتةة ئ
 .(1)نوًما" أربعني

 كرحلتةة    الةةبالد جةةال أحةة  "ال :مةةرزو  ابةة  قةةال والكةةر   واجلةةود الصةة ق  جبانةة  معتنيةةًا كةةا   كمةةا
 .(2)حمسًنا جواًدا ذل   مع وكا 

 
 (.441 /2) بطوط   اب  رحل  (1)
 (.292 /3) الكامن  ال رر  انظر: (2)
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 هةةة 727 سةةن  وللثانيةة  هةةة 726 سةةن  األوىل للمةةرة احلةة، فرنضةة  أداؤ  اإلسةةال  أبركةةا  عنانتةة  ومةة 
 للمةرة ح، مث األخرة  السن  يف حي،   وم هة(  730-هة 729 - هة728) سنوات   ثالث   مبك   وجاور

 اعتةةربوا املةةررخني بعةةض أ  ونالحةة  هةةة 749 سةةن  واألخةةرة السادسةة  لمةةرةلو   هةةة732 سةةن  اخلامسةة 
 .تقرنًبا حجات  سبع حجج  مرات  ع د بهل   فيكو  هة 730 سن  حجت 

 يف القضةةةاء تةةةوىلن أ  املةةةالكي فقةةة ال مةةة  مةةة تعل   مبةةةا اسةةةتطا  فقةةة  قاضةةةًيا  كةةةا   ذلةةة   كةةةل  مةةةع وهةةةو
 اتمسةةنا يف القضةةاء تةةوىل كمةةا  هةةل امل ب نبةة  معروفةة  كانةةت  الةةيت )حاليةة ا( امللةة نف جزائةةرو  ابهلنةة   "دهلةةي"
 ."الشاون " بة اليو  املعروف  ابملغر  
 ل مسةةأ يف ننةةاق  كةةا   أنةة  ترمجتةة  يف نةة هكر م عةةنه، اإلجةةازات  وأخةةه  ابلعلمةةاء التقائةة  رغةة، أنةة  إال
 علةةو  يف ابلتةة رنس قةةا  أنةة  ترمجتةة  يف نةة هكر م كمةةا  العلمةةي  مسةةتوا  معرفةة  لنةةا ليتسةةى  دننيةة  أو فقهيةة 
 الكثرة. تنقالت  أثناء الشرنع 

 عة  جنمت نفسي  ألزم  إال نك  م قرآ  وقراءة  وصالة  صو   م   للعبادة  النقطاع   حاالت   وهنا 
  عن . األنظار لصر  حيل  نكو  وق  جتاه   السلطا   غض 
 أمةةر السةةلطا  أ  لةة  للمعارضةةني لزايرتةة  معاقبتةة  أراد الةةه  اهلنةة  سةةلطا  مةةع خالفةة  يف جةةاء وقةة 
ْسبة ن ا :قول  تال أ  إال بطوط  اب   م   كا   فما   مبالزمت   عبي    م   أربع   فقرأها  اْلو ك يل { و ن ْع،   اّلل    }ح 
 علة  فطةرون القةرآ  خيةت، منهةا نةو    كةل  يف أاي  مخسة  نفسة  وحبس مرة  ألف  وثالثني  ثالث   اليو   ذل  
 الغةار  هللا عبة  ال ن  كمال  الزاه  العاب  العام اإلما  شي ال  والز   اخل م   ع   انقبض  مث   خاص   املاء
 .(1)السن  ببالد غائ  ذا  إذ والسلطا   أشهر مخس 
- داينتةة  يف طعة  مةة  طعة  وقة  كثةةرة   أحةوال يف ب ننةة  ًكاسة  ممت كةا   أنةة  نعةارض ال هةها أ  إال
ا  وصةًفا  هلة ووصةف  النسةاءو  اجلةنس عة  ح نث  كثرةبسب    -املكهوب  القص  م   ذ كر  ما  غر  دقيقةً
 .(2)مشارهب  اختلفت مهما ابحل س  هل  وصف  وكثرة

 
 (.410 /2) بطوط   اب  رحل  (1)
 (.95 :)  مرنس حسني ورحالت   بطوط   اب   انظر: (2)
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 :املنكر عن والنهي ابملعروف األمر الثاين:اجلانب 
 أيخةه كةا   قةاض علة  إنكةار  منهةا: اهلنة   يف القضةاء و  حةني فعلهةا أمةور  ةع     بطوط   اب   ذكر

 مةةا فةأول الشةةر   رسةو  إقامةة  يف اجتهة  القضةةاء و  فلمةا أرابهبةةا  علة  قسةةمها إذا الرتكةات  مةة  شةرالع  
 حةىت املطلةق دار يف تةزال ال إحة اه    وكانةت  املطلقني داير يف املطلقات  مك  :السوء عوائ  م   غر  

 وشةهره، فضةرهب،  ذلة   فعةل ممة  رجةاًل  وعشةرن  مخسة  بنحةو إلية  وأ  ذل   عل  فحس،   غر   تتزو 
 األزقة  إىل ابملبةادرة الرجةال وأمةر  الصةلوات  إقامة  يف علةيه، اشةت    مث عةنه،. النسةاء وأخةر  األسةوا  يف

 أصةةةحا   واملةةةرذنني األئمةةة  وألةةةز  وشةةةه ر . ضةةةرب  نصةةةل م وجةةة و  فمةةة   اجلمعةةة  صةةةالة إثةةةر واألسةةةوا 
 النسةاء نكسةو أ  يف وجهة  ذلة   بنحةو اجلزائةر مجيةع إىل وكتة  بسةبيل    ه،  ما  عل   املواظب   املرتبات 

 .(1)ذل   عل  نق ر  فل،
 مة  اتجةر  السةي وكةا  قةال: ذبةح  بةال الطيةور أكلهة، ع مةا  أهةل مة   رجل  عل   أنكر  أن   وذكر

 ذلةة   عليةة  فةةأنكرت   الطيةةور تلةة   معهةة، أيكةةل ورأنتةة  مسةةل،  :امسةة  بظفةةار سةةاك  مصةةرة جزنةةرة أهةةل
 حةىت نقةربي ال فكةا   اخلجةل م  ذل   بع  عي  وانقطع  ذحبوها   أهن،  ظننت   :  وقال  خجل .  فاشت   
 .(2)أدعو 

 وليةةت ملةةا جهةة ت  ولقةة  قةةال: لصةة وره   الكاشةةفات  املهةةل ذنبةة  جةةزر نسةةاء علةة  إنكةةار  وكةةها
 امةرأة مةنه  إ    تة خل ال وكانةت ذلة . أسةتطع فل،  ابللباس وآمره  العادة تل    أقطع  أ   هبا  القضاء

 .(3)ق رة عليه    تك  م ذل   ع ا وما اجلس   مسترتة إال خصوم  يف
 مةة  أنةةت لةة : أقةةول مةةي تسةةمع كنةةت  إ  لةة : وقةةال  اخلمةةر  ربشةة "إنةةه " سةةلطا  علةة  وإنكةةار 

  هةها غةر سةلطنت   يف نقة ح مةا فية   ولةيس  والصةالح  ابلزهة   املشهور  (أمح   أاتب  )  السلطا   أوالد
 :  وقةةةةال ابجللةةةةوس فةةةةأمري االنصةةةةرا  وأردت  وسةةةةكت كالمةةةةي   مةةةة  فخجةةةةل  اآلنيتةةةةني إىل وأشةةةةرت 
 فلةةة، ابلبةةا   نعلةةي تركةةت وكنةةةت فانصةةرفت  النةةو  ونرنةة  نتمانةةل رأنتةةة  مث  رمحةة  أمثالةة   مةةع االجتمةةا 

 
 (.456-455 /2)  بطوط   اب   رحل   انظر: (1)
 (.205 /1)  بطوط   اب   رحل   انظر: (2)
 (.447 /2)  بطوط   اب   رحل   انظر: (3)
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  هنالة   طا  يف فوج   اجمللس داخل يف نطلب  فضل الفقي  وصع  طلب  يف  حممود  الفقي   فنزل  أج   
 هةةها  فيةة   هللا ابر  :  وقةةال  رأسةة  علةة  ووضةةع  نعلةةي لفقبةة   إليةة  واعتةةهرت    بةةر   فةةأخجلي بةة  فةةأت 
 .(1)في  ذل   نرثر أ  ألرجو إي وهللا  غر  أح  نقول  أ  نق ر ال لسلطاننا قلت  اله 

 املصةةطب  فةةو  السةةلطا  أمةةا  وقعة  والفقيةة  القاضةةي لةة  قةةا  ملةا اليهةةود  الطبيةة  علةة  إنكةةار  وكةها
 هةها لة : فقةال السةرال  أعةاد مث وسةكت  فضةح   الشةي ؟  هةها  مة   للفقية :  فقةال  منة    أسةفل  اءر  والق  

 كيةةف  و  ملعةة بةة  ملعةةو  اي :لليهةةود  وقةةال بطوطةة   ابةة  فةةامتعض ليةة !إ حمتةةا  وكل نةةا طبيةة   نهةةود   
 اليهةةةود    وغضةةة  السةةةلطا   فعجةةة  صةةةوت  ورفةةةع وشةةةتم   !د  ؟نهةةةو  نةةةتوأ القةةةرآ  قةةةر اء فةةةو  جتلةةةس
 سةوا  أحة ا إ   فية   هللا ابر  أحسةنت الفقية : لة  قةال انصةرفوا ومل ا حال  أسوأ  يف  جمللسا  ع   فخر 
 .(2)بنفس  عر فت  ولق   بهل   خماطبت  ع  نتجاسر ال

ا" م ننةة  يف النصةةارى علةة  إنكةةار  وكةةها  أصةةحاب  فةةأمر مةةرة  ألول النةةواقيس أصةةوات  مسةةع ملةةا "الك فةة 
 علةةةيه، دخةةةل قةةة  برجةةةل فةةإذا ذلةةة   ففعلةةةوا  نةةةواونرذ   هللا ونةةهكروا القةةةرآ  واؤ ونقةةةر  الصةةةومع  نصةةع وا أ 

 القةراءة مسعةت ملةا هلة،: وقةال هنال   املسلمني  قاضي  أن   وأخربه،  عليه،  فسل ،   والسالح  ال ر   وعلي 
 .(3)عنه، انصر  مث ترو   كما  فجئت  عليك، خفت واألذا 

 العقدية: املؤاخذات
  فةإذا النقة   عة   تعةي ال الرحلة  شةهرة أ  وغرها الرحل  هه  يف قارئال ل ى  املسل م   القضااي  م 
 والقصةةة  والشخصةةةيات  األمةةةاك  يف بطوطةةة  ابةةة  نةةةهكر  مةةةا حةةةول املةةةررخني عنةةة  النقةةة  أوجةةة  كانةةةت
 أوىل  اب   مةة  القةةارئ عقليةة  علةة  رهةةاخط بيةةا  مةةع العقيةة ة يف النقةة  أوجةة  نةةهكر أل فةة  كثةةرة  وغرهةةا
 وذكةر مسةائلها  إلقحا  داعي فال عقي ة  كتا     ليس هها إ   نقال:  وال  العل،   أبوا    أبه،  عىت    فهي

 الةةه  واجلهةةل هبةةا مةةرت  الةةيت األمةة  حةةال عرفةة مل مفيةة  األمةةر هةةها بيةةا  إ  بةةل وردهةةا!أ الةةيت املخالفةةات 
 األخةرى الكتة  صة قتها إذا خاصة   اهلجةر  الثةام  القةر  يف  ت واخلرافةا  الب    وانتشار   عليها  استوىل

 
 (.151 /1)  بطوط   اب   رحل   انظر: (1)
 (.232 /1)  بطوط   اب   رحل   انظر: (2)
 (.120-117 : ) الرحل  أد  وصناع   بطوط   اب  ( 248 /1)  بطوط   اب   رحل   انظر: (3)
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 املراخةهات  هةه  إلنكةار نتطرقةوا م للكتةا   احملققةني بعةض أ  كمةا   كثةر  وهةها  وغرهةا   الرحالت   م 
 نة افع مة  علة  تقةف أ  الغرنة  ومة  عنهةا  ودافعةوا منهةا  كثةر  علة   وافقةوا  رمبةا  بةل  عليهةا   ننبهوا  وم
 األولياء!! في  كثر  زم  يف كانت  أهنا حبج  والكرامات  واملنامات  ات والتومه    اخلياالت  ع 

 تيمية  ابة  اإلسةال  شةي  فية  جابة  الةه  العصةر ألنة  جة  ا  مهة، احلقب  هه  يف  املخالفات   ورص 
 النافع . ورسائل  مرلفات  خالل  م املبت ع   كبار  وًنظر
 الرحلة   هةه  مة  حةهر علة  كة   لة : نقةول املخالفةات  هةه  مة  منةاذ  علة  القارئ نطلع إذ   وحن
 بةة   مةة  كةةهل    هةةو مارسةة  مةةا أو مشةةاه ات  مةة  بطوطةة  ابةة  نقلةة  مةةا سةةواء العقيةة ة   نفسةة   مةةا ففيهةةا

 رك  نْ سةتة  ن   الةيت الطقةوس وميةارس الرحلة   هةه  خةالل مة  وميةرر   بوضةوح   صةو  الت  نتبةى  وهو  وخرافات 
 فعلها.

 الرحلة: ف  الواردة العقدية  املخالفات عن عامة نبذة
  :منها  أقسا  ع ة  إىل املخالفات  هه  تقسي، ميك 

 - كرامةةات ال - التةرب  - الةزوااي - املشةةاه  - القبةور - املةزارات  :عةة  الكةال  ونشةمل :التصااوف
  .وغرها ...كاشفات امل - واملنامات  الرؤى

 اخلةوار  - السةامرة - احلي رنة  - األمح نة   -  اإلمساعيلية   -  الةروافض  :املخالفة  والفرق   الطوائف
 .وغرها ...العبي نو  - النصرن  - الزن ن  -

 .والتنجيم والشعوذة والسحرة السحر
 .النهر - امليت عل  لصالةا طرنق  - احلرا  املسج  يف اجلماعات  دتع    العبادات:

 ال عاء. إجاب  أماك  - البحر حز   واألذكار: األدعية
 االحتفةةةال - شةةعبا  بنصةةةف االحتفةةال - املولةة  بعيةةة  االحتفةةال ونشةةمل :واملناسااابات العاااادات

 علةة  احةة ادً  انومةةً  أربعةةني النةةاس إطعةةا  - رمضةةا  مةة  والعشةةرن  ابلسةةابع االحتفةةال - رمضةةا  هبةةالل
 الصبح صالة إثر ابملسج  التصافح - امليت عل  حزًن الثيا    متزنق  -  ااحرتامً   األذ   إمسا   -  امليت
 - رجة  عمةرة - رج  م  والعشرن  السابع ليل  :أ  احمليا ليل  -  اجلمع   نو   القبور  زايرة  -  والعصر
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 ...امليةت علة  احة ادً  الثيةا   قلة  - اجلنةازة يف وطر   غناء - اجلمل  دورا   نو   وهو  احململ  نو   عي 
 وغرها.

 للهن وس. املخالف  العادات  وبعض واملعاب  واألصنا  الكنائس وفيها األداين:
 املعاب . م  حوهلا والكال  لألداي  البح  هها يف نتطر  ل  أننا إال
 ذ كةر مةا بعةض نشةمل البلة ا   أغلة  يف مشةرتك   عامة هةي مةا منهةا خالفةات امل هةه   أ   نالح و 
 إال األمةاك   بعةض هبةا تفةردت  مةا ومنهةا القر   ذل   يف التصو  مظاهر رأسها وعل   وغرها  سابًقا
 بعضةها  يف شةار  رمبةا بةل املنتشةرة  واخلرافةات  البة   هةه  ننكةر أو ننبة  ال ذل   كل  يف  بطوط   اب   أ 
 لغةةار الضةةيق البةةا   مةة  الةة خول خرافةة  واخلرافةةات: البةة   مةة  -املثةةال سةةبيل علةة - مكةة  يف أورد وممةةا
 يف والتخلةي  اجلماعةات  وتعة د املنكرة  والقص  واملنامات  القح    أصاهب،  إذا  مك   أهل  وحال  ثور 

 .ب  الناس ترب  اله  اجملنو  حس  وقص   مك  ألهل املومسي  واالحتفاالت  بسببها  الصالة
 الورقةةة  اجلةةةزء الثةةةاي والثالةةة  مةةة  هةةةه  يف العق نةةة  واملخالفةةةات  البةةة   هلةةةه  تفصةةةيل مزنةةة  وسةةةيا 

 العلمي .


