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غربیةوصف الحجاز في رحلة الحج الم  

  موسى ھیصام  .د

  :ملخصال

مثلت رحلة العمر كما یصطلح على تسمیتھا لدى كل من مَن هللا علیھم بشرف زیارة 
األماكن المقدسة، وسیلة رئیسیة للتواصل بین مختلف مناطق وربوع العالم 

 .اإلسالمي

الرحلة الحجازیة التي كانت غایتھا ونظرا ألھمیتھا الروحیة والوجدانیة، فقد عدَت 
من  عّبر، اً مصدرا تراثیا وتاریخیا وجغرافیا وأثریا ھام ،األسمى أداء الركن األكبر

خاللھ المغاربة عن االرتباط  الوثیق الذي جمع طرفي األمة اإلسالمیة شرقھا 
بغربھا، ساعین من خالل ما دونوه من مالحظات ضمن مصنفات الرحلة، إلى نقل 

ر الشوق المتوقدة في بھا نا یطفئون اتھا إلى من ینتظرونھم حال عودتھم، لعلھمحیثی
، وھم یحلمون بزیارة بیت هللا الحرام، وقبر الرسول صلى هللا علیھ نفوس أھلیھم
 .وسلم ومسجده

فشكلت ھذه الرحلة موسوعة شملت التاریخ والجغرافیا والتراث من خالل الوصف 
صحابتھ قد وطأتھا أقدامھم، سلم و صلى هللا علیھ والدقیق ألماكن یكون الرسول 

فمثلت بذلك رصیدا عّجت بھ أغلب كتب الرحلة، التي قادت الباحثین للتعرف على 
حواضر الحجاز وربوعھ المترامیة األطراف، وھو ما عملت على التنقیب فیھ من 

  .وصف الحجاز في رحلة الحج المغربیة: خالل مقالي الموسوم بـ 

  :الدالةالكلمات 

 .المدینة المنورة، مكة المكرمة الحجاز، رحلة الحج المغربیة،
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:مقدمة  

ومنھا الحجاز على وجھ الخصوص، على نظیرتھا غلبت رحلة المغاربة إلى المشرق 
:عدة نذكر منھا، ألسباب رئیسیة المشرقیة  

اِس بِاْلَحجِّ َیأُْتوَك ِرَجاًال : " فریضة الحج، مصداقا لقولھ تعالى ألداء: أوال ن ِفي النَّ َوأَذِّ
  .١"َوَعلَى ُكلِّ َضاِمٍر َیأِْتیَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِمیٍق 

  .النھل من منابع العلم في الحرمین الشریفین مكة والمدینة: ثانیا

م، ھالتعرف على مختلف المسالك والممالك التي سوف یصادفونھا في طریق: اثالث
: التي امتلكوھا في ھذا المجال، مصداقا لقولھ تعالىالثقافة بقیم اإلسالم و  وھو مرتبط

  .٢"قُْل ِسیُروا ِفي اْألَْرِض َفانُظُروا َكْیَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجِرِمینَ " 

من وما یماثلھا، بممارسة التجارة الحج وتداخلھا مع االسترزاق ارتباط رحلة : ارابع

لقولھ  اإلیاب،إن في رحلة الذھاب أو  ،مواد مختلفةالل ما كانت تحملھ قوافلھم من خ

اِس ِباْلَحجِّ َیأُْتوَك ِرَجاًال َوَعلَى ُكلِّ َضاِمٍر یَ " :تعالى ن ِفي النَّ  أْتِیَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِمیٍق،َوأَذِّ

ْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزَقُھم مِّن َبِھیَمِة اْألَنْ  اٍم مَّ ِ ِفي أَیَّ  َعامِ لَِیْشَھُدوا َمَنافَِع لَُھْم َوَیْذُكُروا اْسَم هللاَّ

 .٣"َفِقیرَ الَفُكلُوا ِمْنَھا َوأَْطِعُموا اْلَباِئَس 

وعلیھ تعددت أغراض الرحلة  ودوافعھا من شخص آلخر،  وھي في العموم ال   
  : خرج على أن تكون إمات

باعتباره  ،فریضة الحج ألداءبارتحال غالب الرحالة لألماكن المقدسة : لدوافع دینیة
تطھیر للنفس بالتوبة  يفھ، ھافریضة على كل مسلم وال یكتمل إسالم المرء دون

أخیھ الحاج أن یحدد لھ معالم الطرق التي فرؤوا أن من حقوق الحاج على  .والتلبیة
  .وتبیان المخاطر التي قد تعترض المقدم علیھا، الشعیرة  ھذهتقدوه لتأدیة 

بمختلف المناطق بأغراضھ وتصنیفاتھ  االستزادة من العلم: میةیلمیة تعلعلدوافع أو 
  .ینزل بھا الحاجالتي 

تطرقھ للرحلة المغربیة  مقدمتھ عندوھو ما أكده العالمة عبد الرحمن ابن خلدون في 
وھو منتھى سفرھم، والمدینة یومئذ دار العلم، ومنھا كانت غالبا إلى الحجاز، " :بقولھ

                                                      
  .٢٧الحج، األیة  ١
  .٦٩:النمل، األیة ٢

   ٢٨.٣- ٢٧: الحج، األیة 
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، ولم یكن العراق في طریقھم، فاقتصروا على األخذ عن علماء خرج إلى العراق
 .٤"المدینة

، على مختلف المعالموالتعرف الكتساب الخبرة بالمسالك والطبائع، : لدوافع ثقافیةأو 
  .واألبراج وغیرھا، والمنارات كاآلثار

  :منھاتنوعت الرحالت إلى خمسة عشر نوعا، نذكر ومنھ 

التي ارتبطت بأداء مناسك الحج والعمرة، باعتبارھما شعیرتین : الرحالت الحجازیة
  .نیتدین

لالكتشاف مطلق، وقد زخرت بھ الرحالت السیاحیة التي غایتة صاحبھا سفره  
   .خزائن المختلفة بما ألف فیھ

الذي  جمعت بین أغراض عدة،  على غرار رحلة ابن بطوطة،الرحالت العامة التي 
، یاحة، فكانت رحلتھ حجازیة، سفریةكان قصده الحج، ثم استھواه الترحال والس

  .٥ةاستكشافی

  :في أدبیات الحجاج المغاربةالحجازیة الرحلة 

منھم خصوصا، والذین المغاربة الحجاج عموما، والرحالة  وفي سیاق ذلك اھتم
بالوصف والتأریخ لألحداث المختلفة، إما بالوقوف علیھا  بین مختلف العلوم واجمع

من المصنفات حقیقة أو سماعا من سبقوھم في ھذه الرحلة المباركة، أو استنباطا 
مصادر ھامة للتعرف أو الجغرافیة، ولذا فھي تعد منھا التاریخیة  سواء، المختلفة

   .ةمتعاقبالمن أحداث عبر األزمنة التاریخیة شھدتھ على مختلف المواقع، وما 

واالكتشافات، من خالل تدوین أصحابھا  فالرحلة بذلك تعد بحرا من المعارف
خدموا بواسطتھا  لمختلف المالمح االقتصادیة والمعماریة والثقافیة والجغرافیة التي

عزموا على تأدیة الفریضة الخامسة من فرائض اإلسالم أال وھي غیرھم من الذین 
م لضبط  المسالك، ثمر إلى الیوستتتزال ، وھذه المعالم المحددة من قبلھم ال الحج

المكانیة التي خصصت لحجاج كل جھة من  واقیت مالمناسك على غرار الوتحدید 
  .٦جھات العالم اإلسالمي

                                                      
  .٨٠٥، ص ١٩٧٩عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، دار الكتاب اللبناني ، بیروت، لبنان، ط  ٤

٥
أبو عبد هللا الكتاني الحسني، الرحلة السامیة إلى االسكندریة ومصر والحجاز والبالد الشامیة،   

الدار تخریج محمد بن حمزة الكتاني، وتقدیم محمد بن عزوز، مركز التراث الثقافي المغربي، 
البیضاء، المغرب األقصى، نشر دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط 

  .١٢،١١م، ص ص ٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦
  . أنظر الخریطة المرفقة بھذا البحث والتي تحدد المیقات المكاني للحجاج كل الجھات  ٦
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وعلیھ تتابعت أفواج الرحالة المغاربة نحو وجھات مختلفة، أبرزھا على اإلطالق 
ال واقترنت إعالم ما أو حاج أو رحالة، رحلة نحو الحجاز، فال تخلو أي ترجمة لال

وأصحابھا وأغراضھا،  صادفوه في تلك الرحالت على تنوع أسبابھاما دقیق ل بوصف
  .نح بأرض الحجازوم ، وما لقوه  من محنمن مسالك وممالك

الحج المغربیة القدیمة  مسالك رحلةربطوا بین وشاروا أومن المحدثین الذین 
الذي  ،٧)م١٩٣٠-١٨٥٧(المعسكريشنتوف ، الشیخ العربي بن عبد هللا والحدیثة

 ،ما كان الضرب في األرضل":القصد من تصنیف مؤلفھ بقولھإلى  أشار في رحلتھ 
وإني أثبت في تلك .. الظاھري، وحركة في الحس الباطني بالنظرإنما ھو مجرد تمتع 

أو المحال التي وطأتھا قدماي، ملتزما رعایة  ،عینايالورقات بعض ما شاھدتھ 
   .٨.."یقة، واألخذ باالحتیاطالحق

معارف من سبقوه في ھذا المجال، فكان من فقد ربط بین ما دونھ في رحلتھ ھذه، و
، فقد ٩"رابغ"بـ اشارتھ إلى میقات أھل المغرب ممن وفد من الغرب، فحددھا بینھا 

الباخرة كذلك سائرة من تونس، ولم تزل : "ه فقالمع جمع ممن رافقوقدم إلیھا بحرا 
أن حادت رابغ، فشرع الحجاج في اإلحرام على إلى ھا، ابسم هللا مجراھا ومرس

، وقد نظم فیھا الشنقیطي أبیاتا من ١٠" رعي من غسل ووضوء وتلبیةالشوجھ ال
أھل  الذي یحرم منھالمكاني میقات المما دَل على أنھا  ،منھا باإلحرامالشعر وھو یھم 

  :جاء فيالمغرب 

  ادـــبذلك للغسل بإحرام العب       فحین جز الفلك رابغا أشاد    

  فال تسل عما یعاني ال تسل          فازدحم األنام حول المغتسل 

  ١١للنیــــــةمن بعد إخالصھم       ة   ــاج بالتلبیــأعلن الحجـــف

  

                                                      
قدوة السالكین، القطب الرواة تألیف تاج العارفین و:" جاء التعریف بھ في مقدمة المخطوط، بأنھ  ٧

، أنظر العربي بن عبد هللا "با� محمد بن عبد هللا  سیدنا وموالنا الحاج العربي نجل العارف
المعسكري، الحقیقة والمجاز في الرحلة إلى الحجاز، تحقیق مخلوفي میلود المحفوظي، منشورات 

، ٢٠١١الجزائر، ط - ٢٠١١اإلسالمیة تلمسان عاصمة الثقافة   -وزارة الشؤون الدینیة وا ألوقاف 
  .من المخطوط ١ص

  .١٧٤نفسھ، ص   ٨
ضمن المالحق المرفقة ) ٢(لتحدید المیقات المكاني ألھل المغرب وغیرھم، أنظر الخریطة رقم  ٩

   .بھذا المقال
  .١٧٤نفسھ، ص   ١٠

محمد مختار السنوسي، أصفى الموارد في تھذیب نظم الرحلة الحجازیة، المغرب األقصى،  ١١

   .٥٩ت، ص.ط.د
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     :مسالك الرحلة المغربیة وتحدید معالم الحجاز

ي جدتنا حواء أ -١٢ دةثم ألقت مراسیھا بمیناء جُ ":فقال جدة العربي المعسكريصف و
الثغر مملوء بالمراكب البحریة التي أتت إلى ھذا  ھاثم نزلنا إلى البلد، فكان میناء -

وھي مركز تجاري لعموم .. حتى اسود وجھ البحر لكثرتھا، ویحیط بجدة سور
وارداتھ، وتجارتھا الرئیسة في الحبوب، خصوصا ادراتھ، وإلیھا الحجاز منھا ص

ساكنتھا على وحرص  ،عھاارواصفا في نفس الوقت نظافة شو، ١٣"القمح والدقیق
من  ،تشر المرافق المختلفةتن ،نھا وبین مكة المكرمةی، وفي الطریق بكنسھا وتنظیفھا

  .١٤عبر ربوعھا لمارینللحجیج اراحات تمدت استمقاھي وخانات وغیرھا، اع

مسارات مختلفة منھا نزولھم  المغاربة في رحالتھم المختلفة ألداء مناسك الحج، سلك
 ،إلى الحجاز منطلقھ من دمشق متجھیبدأ  الذي ،الركب الشامي ببالد الشام، لمرافقة 

في  حیث تبدأومنھا ما وصفھ ابن بطوطة في الرحلة التي رافقھا في ھذا الركب، 
 ،)تسمى الیوم درعة(فزرعة فالصنمین بنفس المنطقة، طریقھا بقریة الكسوة، 

ردن باأل(  ، فمعان، فعقبة صوان)الیوم على الحدود األردنیة السوریة( فبصرى الشام
قاحلة شاسعة، حدد مخاطرھا عدت عنده آخر العمران، ثم بعدھا صحراء التي  )الیوم
، فعمقھا ھذا یوصل بتبوك وھي عنده أول ١٥"داخلھا مفقود، وخارجھا مولود: "بقولھ

المدینة المنورة، ابتداء من مشارف حیث تظھر للعیان معالم الحج ، ١٦بالد الحجاز
جردون یت" تبوك" داة حلولھم بـمن عادة الحجاج غ، فكان وصوال إلى مكة المكرمة

 :  ، قائلین المقدسةاألماكن  لولوج  استعداد   حربیة أخرىأداة من سیوفھم، ومن أي 
  .١٧"صلى هللا علیھ وسلمھكذا دخلھا الرسول "

                                                      
بنھا وبین : " وصفھا الحموي)  البحر األحمر( جّدة، بالضم مع التشدید، على ساحل بحر الیمن ١٢

، استقرت بھا قبیلة قضاعة التي تنسب إلى ولد جّدة بن حزم بن الحاف ابن قضاعة "مكة ثالث لیال
ت، .د ، دار صادر، بیروت، لبنان،٢یاقوت الحموي، معجم البلدان، مج: فسمي المكان بجّدة ، أنظر

  .١١٥، ١١٤ص ص
  .١٧٤،١٧٥الحموي، المصدر السابق، ص ص  ١٣
  .١٨٠،١٨١المعسكري، المصدر السابق، ص ص  ١٤
رحلة ابن "ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار المعروفة بـ  ١٥

  .٣٠ص، ٢٠٠٨فؤاد قندیل، نشر وزارة الثقافة، عمان، األردن، ط : ، خالصة الرحلة بقلم"بطوطة
تھامة، ونجد، والحجاز، : حدد أبو الفداء معالم جزیرة العرب فقسمھا إلى خمسة أقسام ھي ١٦

وعروض، ویمن، وأما الحجاز فھو عنده جبل یقبل من الیمن حتى یتصل بالشام، وفیھ المدینة 
مكة، وٌعّمان، وسمي الحجاز بذلك ألنھ یحجز بین نجد وتھامة، أو ألنھ احتجز بین الجبال،  قاعدتھ 

عماد الدین إسماعیل بن محمد المعروف بأبي الفداء، : ال یستوطنھا ذمي وال مشرك، للمزید أنظر
زكریا بن محمد بن محمود ؛ ٧٨،٧٩ت، ص ص.تقویم البلدان، دار صادر، بیروت، لبنان، د

    .٨٤ت، ص. القزویني، آثار البالد وأخبار العباد، دار صادر، بروت، لبنان، د
  .٣٠نفس المصدر، صابن بطوطة،   ١٧
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 وافقھا وطریقتلبینما سلك أخرون مسالك أخرى ضمن الركب المصري، نظرا 
میناء المویلح الحركة ب اوصف  أكده العیاشي في رحلتھ، وھو ما المغاربة الحجاج
البحر (بحر القلزم  عبرالحجاز ین مصر وب العابرینالحجاج كان ینزل بھ الذي 

بسبعة قروش ونصف من  السفر للراكب الواحدسعر في وصفھ ھذا محددا  ،)األحمر
   .١٨مصر إلى المویلح

   :وأبارھاالحجاز یاه مصادر م

قوفھم عملیا في كتاباتھم، و  الرحالةالتي ركز علیھا أغلب الھامة من بین المجاالت 
نات التي استحدثت لتجمیعھا والخزا واآلبار،منابع المیاه من بأنفسھم، عاینوه ما   على

التي تھفو رحلة ھذه الالرئیس في العصب تعد كونھا  ،وجعلھا في متناول الحجاج
أبرزھا  ،جمة ترتب عنھ مخاطری ،مواقعھاعدم تحدید  ألن فقدانھا أو ،إلیھا األفئدة

بھا عین ":" بعضھا  بتبوك فقالوقد حدد ابن بطوطة ، ١٩األنفسعلى اإلطالق فقدان 
وتكون  ،ولھا أربعة أیام للراحة والسقایةوتبقى الجمال ح ،ماء ال ینضب ماؤھا

جلد الجاموس، ویملؤون القربة مقابل دراھم من سقایتھم في أحواض مصنوعة 
تشكل عادة عن  ةتجابمجاري مائیة نبدورھا  ٢١مدینة المنورةال، وزخرت ٢٠"للسقایین
یخرج أھل المدینة للتنزه بھا، منھا وادي فكثیرا ما  ،إذا كثرت األمطارالسیول 

، ھزیارت على النبویة األحادیث الكثیر من  بترغّ التي  قعوھو من الموا ،٢٢قالعقی
عنھ، قال سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ ففي الصحیح عن ابن عمر رضي هللا 

  .٢٣"في ھذا الوادي المبارك أتاني اللیلة آت فقال صلّ " :ق یقولوسلم بوادي العقی

                                                      
أبو سالم عبد هللا العیاشي، الرحلة العیاشة، حققھا وقدم لھا سعد الفاضلي وسلیمان القرشي، دار   ١٨

   .٣٢٣، ص ٢٠٠٦السویدي للنشر والتوزیع، االمارات العربیة المتحدة، ط
  .٤١قندیل، المرجع السابق، ص  ١٩
  .٣٠ابن بطوطة، المصدر السابق، ص  ٢٠
:" اشتھرت بتسمیات عدة منھا، یثرب وھو االسم الذي عرفت بھ قبل اإلسالم قال ابن خلدون  ٢١

ھي من بناء یثرب بن مھالئل من العمالقة وبھ سمیت، وطیبة  النتشار البخور من الصوغ والرائحة 
 الطیبة بھا مقارنة  لغیرھا من المناطق األخرى، وعلیھ انتشرت بھا طیبة ورائحة عطریة وإن لم

الحموي، نفس المصدر، : یكن فیھا شيء من الطیب البتة، ولھذا سمیت بھذه التسمیة،  للمزید أنظر
؛ عبد الر أبو حامد عبد الرحیم بن سلمان ٦٣٤؛  ابن خلدون، المصدر السابق، ص٧٢ص

، تحقیق اسماعیل العربي ، دار الجیل بیروت لبنان ، واد الغرناطي ، تحفة األلباب ونخبة االعجاب
  . ١٥٠م، ص١٤١٤/١٩٩٣ ٢فاق الجدیدة المغرب األقصى طاأل
أربعة  ھذه األخیرة بینھ وبین غربي المدینة،قیل سمي بالعقیق لحمرة موضعھ، وھو وادي كبیر  ٢٢

محمد بن محمد أحمد الحسین بن ناصر بن عمر الدرعي، مخطوط : ، أنظروراء الحرة أمیال
  .٧٢، ٧١، نفس المصدر،ص ص ،  ٢الناصریة، ج

 قاال  التنیسي، بكر بن وبشر الولید عن الحمیدي اء في الحدیث الذي رواهج٢٣

إنھ : رضي هللا عنھما یقول عباس ابن  أنھ سمع  عكرمة عن یحیى عن األوزاعي حدثنا
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أما أبار المیاه ومصادرھا بمكة فكانت بئر زمزم أشھرھا وأقدسھا وأطیبھا على  
وھو ما عبرت عنھ ھاجر غداة  ائھا،اإلطالق، فھي التي سمیت بھذا اإلسم لكثرة م

، حین قالت زم زم، أي كف عن التدفق بعد أن عجزت عن  ء البئرماأول انبعاث 
، وقد استلھم  الزائرون لبقعتھ، والمغترفین من زاللھ، ذلك العطاء قوة تدافعھالحّد من 

  .٢٤ونعمائھ الرباني الممنوح لألوائل، فوجب حسبھم شكر الواھب، في دیمومة عطائھ

لمدینة البئر المتواجدة غرب مسجد قباء، وھي بئر ماؤھا غزیر یستقى منھ، وبا
فكثرت على أطرفھا أنواع من الفواكھ واألشجار، منھا عنب كثیر، فال یرحل أحد 
للزیارة في وقتھ، إال ویسقى ویأكل منھ، حتى ظن بعض العوام أن ذلك من القربات 

  . ٢٥المقصودة بالزیارة واالستشفاء بمائھا

  :والعمرةلم مناسك الحج معا

ت المكاني المحدد لكل حیث یبدأ القادمون من مختلف األمصار إحرامھم حسب المیقا
ه ذللركب الشامي ممن عرجوا على ھجھة، منھا إحرام  الحجاج المغاربة المرافقین 

رحلة حجھ عبر ھذا  فيابن بطوطة  كره ذرض الحجاز، منھا ما أالجھة قبل ولوجھم 
لیفة، وبعدھا بخمسة أیام ح، وأحرمنا بمسجد ذي الرحلنا من المدینة(: المسلك قائال

وبعده " شعب علي"و " وادي العقیق"وبالقرب منھ " المدینة"وھو آخر حرم 
حیث الوادي المبارك " أم القرى " ، ونزلنا ببدر ومنھا إلى " الصفراء"و " الروحاء"

  .٢٦)وغایة المنى

لمثل كان یعتقده الكثیر من السالكین وھنا أشار الحجاج الرحالة منھم إلى بعض ما 
ألصوات غریبة،  بدرالرمل الكبیر  المارین منھم بجبل سماع ھذه الطرق، من

كان من فما أمیال كثیرة، وألصوات طبول تطرق، ورؤیتھم لومیض نور على بعد 
منھا ما ذكره العیاشي في رحلتھ  ذلك، بالمعاینة العملیة لھؤالء الرحالة إال دحضھا 

أنھم إذا  ،الحجاج حد منن من اآلیات الباقیة ما كنت أسمعھ من غیر واإ"  :ھبقول
ارة الدائمة النتصار أھل بما یروا أن اإلش ،اجتازوا ذلك الموضع یسمعون كھیئة طبل

                                                                                                                                       
 اللیلة أتاني " :یقول العقیق بوادي وسلم علیھ هللا صلى النبي سمعت رضي هللا عنھ یقول عمر سمع

أحمد بن علي بن حجر ، "حجة في عمرة وقل المبارك الوادي ھذا في صل فقال ربي من آت

قول النبي صلى هللا علیھ باب  "، 1461 ،فتح الباري شرح صحیح البخاري، الحدیث  رقم العسقالني

  ٤٥٩، ص م١٩٨٦/ ھـ ١٤٠٧رة، مصر، طدار الریان للتراث، القاھ ،"واد مبارك العقیق وسلم
   .١٤٧،١٤٩الحموي، المصدر السابق، ص ص  ٢٤
   .٢١٨،٢١٩، ص صالمصدر السابق؛ المعسكري،٣٥ص ،١مج العیاشي، المصدر السابق، ٢٥
، للوقوف على المواقیت المكانیة الخاصة بكل الحجاج .٣١ابن بطوطة، المصدر السابق، ص ٢٦

   .ضمن مالحق ھذا المقال) ٢(الوافدین من كل الجھات، أنظر الخریطة رقم
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بنفسھ إلى قمة صعوده ب ،فما كان منھ إال إثبات ذلك أو نفیھ، ٢٧"ي غزوة بدراإلیمان ف
ررت موقد " :مصرحا ذلك یثبتفلم  ،صاح بھ لعلھ یسمع صدى معاكساثم  ،الجبل

   .٢٨"فلم أسمع شیئا أتحققھ ،البال لذلك ينا في كلھا ألقأو ،ببدر سبع مرات

الذي  بكر السجتاني وشیخھ أب ،محقق زمانھ بذات، أنھ سأل عن ھذه المسألة اكراذ
ببدر نحو  ھذا األخیر أیضا حریصا على تحقیق ذلك، وقد مرّ  أجابھ بدوره أنھ كان

، غیر أنھ و یتحقق منھأ مما ادعاه عدید الحجاج یسمع شیئالم و ،عشرین مرةسبع و
یسمع  المذكور صوت طبل من المكانبقرب  ومع مرور الوقت سمع ھو ومن معھ

وتحققنا من ": قائال، ھم، فإذا طبل بعض أمراء الركب، كان متأخرا وراءمن بعید
كثیر ممن لم یتحقق ذلك، زعم أنھا الطبل التي بنا الركب، وذلك بجلوسنا حتى مرَّ 

زعم بعض  حتى بكثرة البرق بأن المنطقة معروفة  مشیرا أیضا ،٢٩"تعود لذلك العھد
: ، قالألجل ذلكفحرف الناس التسمیة  ،"وادي النور"اسمھ  "وادي النار" الحجاج أن

مفردھا (نظرنا فإذا ھو بروق  ،لذلك فكلما قالوا إنھم رؤوا األنواروقد ألقیت البال "
تحقق في بالد بعیدة، وتحققنا ذلك بظھوره مرات كثیرة من غیر ناحیة المدینة، ) برق

  .٣٠"أنھ برق ناوتارة في ناحیتھا، ویتصل خفقانھ حتى تحقق

علیھ و الترھات،وھنا یتأكد لنا مدى فاعلیة الرحلة العلمیة في تثبیت الحقائق، ودحض 
الطریق من المدینة المنورة إلى مكة المكرمة، أغلب الرحالت على وصف  تركز

ناسك ضابطین بدقة ممحددین وبالتعریف بمسالكھا، وباآلبار الموجودة في طریقھا، 
فحدود ، ومعالم ثابتةضوابط ، وفق المكانیةا ومواقعھنیة، افي مواقیتھا الزمالحج 

المدینة  جھةحده من ، "ذي طوى"فـ تضبط حسب جھاتھ المختلفة، الحرم المكي 
ومن ناحیة الیمن سبعة، بعشرة أمیال، " جّدة"على بعد ثالثة أمیال، ومن جھة المنورة 

أمیال قدرت ومن طریق العراق ستة، ومن جھة الطائف أحد عشر میال، أي مجموع 
   .٣١الثالثة وثالثین میوبسبعة وثالثین میال، وبدائرة حول الحرم قدرت بسبعمائة 

، فقد استحوذت على "أم القرى"سماھا القرآن الكریم بـونظرا لمكانة ھذه المدینة التي 
فجاءت حسب وصفھم حصة كبیرة من مما ورد في مصنفات الرحالة المغاربة 

من جھات مختلفة، منھا جبل أبي مدینة كبیرة تحف بھ الجبال غیر الشاھقة بكونھا 
وھو عندھم أقرب جبل إلى المسجد الحرام،  ،"الصفا" الذي استوعب في أصلھقبیس 

                                                      
   .٣٠١العیاشي، المصدر السابق، ص  ٢٧
٢٨

   .٣٠٢العیاشي ، المصدر السابق، ص  
   . ٣٠٣، ٣٠٢نفسھ، ص ص  ٢٩
   .٣٠٣العیاشي، المصدر السابق، ص  ٣٠
وصف مكة  -، اإلستبصار في عجائب األبصار)م١٢/ھـ٦مراكشي عاش في القرن الـ( مجھول ٣١

نشر وتعلیق عبد الحمید سعد زغلول ، طباعة ونشر دار الشؤون الثقافیة  -والمدینة وبالد المغرب
  .  ٤ت، ص.آفاق عربیة، د - العامة 
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الجبل المشرف عل أي  ،الذي یشرف على الحجر األسودفھو یقابل بشكل جلي الركن 
من غربھا، وھما یحتضنان بطن مكة من شرقھا، وكذا جبل قعیقعان المشرف علیھا 

، كذا جبل ٣٢محصور بینھما، و ھو واد بین مّنى ومزدلفة، وھو لیس جزءا منھما
من أبواب الحرم " األبار"و" منىّ "الجبل األبیض المشرف على بابي الخندقة، و

سماء ھذه الجبال أمحصور بین أبي قبیس وأجیاد، فوجبل أبي عمران ال الشریف،
  .٣٣تتدوال حتى یومنا ھذاواألماكن مازالت 

عن لجبال المحیطة بمكة، وھو ما یعبر في اثار التي وجدوھا آلمحددین حتى بعض ا
تتبع الرحالة المغاربة لدقائق العناصر التي قد تشكل لغیرھم مادة ذات أھمیة، منھا ما 
أورده الغرناطي في تحفتھ، بالقول أن ما تم العثور علیھ بجبال مكة أزجا تحت 

قیل أن الرجل المقصود ھنا ھو أحد  یھ صورة من أجمل الصور لرجلاألرض ف
وامرأة من صخر، عند رأسیھما لوح رخام كتب علیھ األبیات ) مشایخ قبیلة جرھم

  : التالیة

  رــوربیع األنام في كل عص   ى الفخار ساف بن عمرو   أنا مـأو

  ـتريأمـ وإذا ما أمرت فأمر      ا ــیسرئ ـدت في جـرھـم أعنك

   .٣٤یجري حج ذا البیت في البریة  ن       ان حكمي علیھم وعلى مك

  : أربعة فھي ،٣٥ما أرباضھاأ

  ".المروة" ربض الحجون وما حولھ من  -

  ".ذي طوى"ربض قیقعان وما حولھ إلى باب  -

 م،رضي هللا عنھ ، وشعب علي وعثمانب شعب أبي بكرعالذي یستو ربض أجیاد -
  .٣٦وما واالھما األبطحوباب الیمانیین،  وكذا 

  :الشكل والمضمونالكعبة المشرفة  

في مصنفاتھم  الحجاج المغاربة، خاصة الرحالة منھم ضمنھامعرفیة أكثر مادة 
األسماء وأشرف الكعبة بأحب  ھمتعظیم، ھو عوا عنھأو سم وهشاھدا م وفق ،المختلفة

                                                      
   .٧٨ان، صأبو الفداء، تقویم البلد  ٣٢

؛ لتعرف أكثر على مواقع ھذه الجبال المحیطة بالحرم المكي، أنظر الخریطة ٦،٧نفسھ، ص ص 
   .ضمن المالحق المرفقة بھذا المقال) ١(رقم ٣٣
أبو حامد بن سلیمان الغرناطي، تحفة األلباب ونخبة اإلعجاب، تحقیق إسماعیل العربي، دار  ٣٤

   .١٤٩، ص١٤١٤/١٩٩٣، ٢الجیل، بیروت، لبنان، دار اآلفاق الجدیدة، المغرب األقصى، ط
   ٣٥.مفردھا ربض، وھي أحواز المدینة أو القریة، إي المناطق المحیطة بھا 

   ١٠.٣٦مجھول، المصدر السابق، ص 
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ترى  الحرام، وسط المسجدفي  أنھا تقع فمنھاھا جزءا بجزء، ، وضبط معالمإلیھا
األبیض، ال تخلوا من اللون ب مرصعة بكتابة ،الحریر األسودببشكل دائم  مكسوة

: أخرى منھاجد امس تحاذیھ، تسعة عشر بابا المسجدوب، اارأو نھ اللی أبدا بھاالطائفین 
فإن ساحة ، وعلیھ ٣٧"رضى هللا عنھا ھي دار خدیجة أم المؤمنین ،قبة الوحيمسجد 
الذي یستوعب الطائفین، فعلى ھو ذلك الفضاء الواسع  -أي المسجد الحرام - البیت

هللا علیھ وسلم لم یكن علیھ جدار، وال في خالفة أبي بكر، غیر عھد الرسول صلى 
اشترى الخلیفة عمر بن الخطاب رضي ج والمعتمرین وتزاحمھم، ولكثرة الحجاأنھ 

في مستوى قامة  جداربلحدود المسجد، وحوط علیھا  ، وزادھاهللا عنھ، دورا وھدمھا
عمان بن الرجل، فكان أول من بادر بتوسعة الحرم الشریف، وعلى منوالھ سار 

وزاد في أبوابھ وحَسنھ، ، الذي جعل فیھا أعمدة من رخام بن الزبیرعبد هللا عفان، و
من مصر،  السواريجلب إلیھا الذي ، األمويالولید بن عبد الملك وصوال إلى عھد 

، والزال حال التوسعة مستمر منذ ذلك الحین وإلى یومنا ھذا، بفعل ٣٨وكساھا بالدیباج
   .اآلمین لبیت هللاتزاید عدد 

من  سرة األرض ووسط الدنیا، )الكعبة(المكي أبعاد الحرمعملیات وصف وقد تباینت 
فھي عند توفرت لكل واحد منھم، مكانات والظروف التي إلرحالة آلخر، حسب ا

جھة من  مربعة الشكل، بھا نقص :الداخل الرحالة العیاشي، كما حدد معالمھ من
یتخذ مصعدا فھو  ذرع،أنحو ثالثة بر السلم امقد إلیھا ن یمین الداخلعالركن الذي 

لكسوة مماثلة ل ،مكسو الحیطان والسقف الملون، رضھ مفروشة بالمرمرأ السطح، إلى
كسوة الإذ أن لون  اللون،لھا في مخالفة مع  الصنعة والكتابة،من حیث الخارجیة 
 ةرصعم حمرة،ب بیضاء مختلطةالداخلیة بینما جاءت  سوداء كلھا،الكعبة الخارجیة 

بیض الصافي ألالبالر ا واآلخر من  بعضھا من الذھب ة،قلعمصابیح كبیرة مب
ن ین الیمبی ما ھامصطفة في وسطخشب عمدة من ألھ ثالثة  زوردي،أبلون  المكتوب
 لشكلرسم تخطیطي ل  اوھذ ،سفلھأ فيلواح أمر علیھ وكل عمود منھا سُ  والشمال،

  :٣٩علیھا وجدهالذي 

  

                                                      
   .٣١ابن بطوطة، المصدر السابق، ص ٣٧ 

٣٨
   . ٦٢٧؛ ابن خلدون، المصدر السابق، ص١١٣القزویني، المصدر السابق،ص   

  . ضمن مالحق ھذا المقال) ١(؛ أنظر مخطط رقم٣٢٣العیاشي ، المصدر السابق، ص  ٣٩
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دقة، منھم الكاتب المراكشي المجھول صاحب وقد حدد رحالة آخرون أبعادھا بكل 
أي جھة ( الذي بھ ببابھاالكعبة على مستوى الذي ضبط طول وجھ ، االستبصاركتاب 
بالثلث الباقي وبـسبعة وعشرین ذراعا، من الركن األسود إلى الركن الشامي ) الملتزم

الخطیب في یوم الجمعة، ثم یرفع من مكانھ في یوضع منبر    من الركن الشامي 
الركن الیماني الشق الغربي الممتد ما بین  حدد بھا طول المسافة ، ونفس باقي األیام

الممتد بین الیماني والحجر األسود  عرضھا طول ، في حین جاء والركن الغربي
، وھي متقاربة إلى حد كبیر مع ما حدده رحالة آخرون من ٤٠بواحد وعشرین ذراعا

  .٤١غیر أھل المغرب

من  تارة أخرى اختلفت وتباینتوعلیھ یبدو لي أن ھذه المقاییس تطابقت تارة، و
، على نقل صورة دقیقة منھمكل حاج حرص ، وھو ما یدل على رحالةرحالة إلى 

صورة  تشكیل، بلمن لم یزر بیت هللا الحرام ، حتى یتسنىأقرب إلى الواقع تكون
 لھ ولغیره، واستغالل المعارف المقدمة لبذل الجھد لبلوغھاتھ، تدفعھ مخیلالكعبة في 

  .الموصلة إلیھا تحدید المسالكب، في ھذا الشأن

التعریف  ،وكذا مصنفاتھم في ذاكرتھمعلى تدوینھ  عملواالمغاربة فیما  حرص
مدینة الالرابط بین  قالطریعلى مسار طبیعة ونشاطا، خاصة بأسواق الحجاز 

على ا القرى التي تقع تعددت الموارد التي زخرت بھإذ ، وإیاباذھبا المنورة ومكة 
صادف الحجاج ما كان یتم التمور واألطیاب، كما  فكانت المواد المتاجر بھا ،مسلكھ

 وبخاصة الحبوب والبقول الجافة، والطیب منبیعھ بھا من مختلف األرزاق والغالل، 
" طیبة"تأخذ اسم مثال وھو ما جعل المدینة المنورة  .٤٢المسك والبخور، والتوابل

زوارھا قدیما ، حسب ما رواه ٤٣الذي تفوح بھ عمائرھا وأزقتھانظرا لكثرة الطیب 
 للمدینة المنورة في حوري، رحالة كانوا أو حجاجا، وھو ما یبرز الدور الموحدیثا

 منمنھا ما كان یأتیھا ، الموصلة إلیھا جاھاتحركة التجارة الرابطة بین مختلف االت
السلع یفرغ أو یشحن من لتستوعب ما كان رسي بھا السفن تمدینة السویس التي 

                                                      
   .١٠مجھول، االستبصار، ص  ٤٠
حدد القزویني األبعاد المختلفة للمسجد الحرام والكعبة المشرفة،  فجاءت على عھده وفق النحو  ٤١

ذراع، أما أبعاد  ٤٣٤ذراعا، وجیع أعمدتھ  ٣١٥ذراعا، وعرضھ  ٣٧٠طول المسجد : التالي
ذراعا، أنظر القزویني، المصدر  ٢٧ذراعا، وارتفاعھا  ٢٣ذراعا، وعرضھا  ٢٤الكعبة فطولھا 

  .١١٤، ١١٣، ص صالسابق
، ١سالم سمران سالم الضوي العنزي، طرق القوافل وآثارھا في شمال شبھ جزیرة العرب،ج  ٤٢

  .١٠٢،ص٢٠٠٧الناشر خطوات لنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، 
   .١٥٠الغرناطي، المصدر السابق، ص  ٤٣
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أو إلى  ةمكة والمدینبرا إلى بعدھا حمل ، لیتلف البقاعخمالبضائع الواردة من و
   . ٤٤مصر

، من سائر بالد الحجازمكة والمدینة وكان الحجاج یتعرفون على أخبار ما  اوغالب
، فكثیرا ما صادف غالئھا أو السلع رخصمن حیث ، سواقاألوأحوال  ،حیث األمن

إما لبیع ما بھا  ونینزلف ،انعقاد األسواق األسبوعیة في طریقھم الحجاج والرحالة
تنزل البضائع والسلع كانت فألیھا  اآلجلة، وأة حاجیاتھم العاجلة یأو تلبجلبوه معھم، 

   .الحبوبومختلف أنواع الفواكھ وكذا الثمار و، الثمینة

بنفسھ،  فیھوقد نزل   ،"المویلح"المسمى  میناء الوقد أشار العیاشي في رحلتھ إلى 
بین  المحمولة مختلف أنواع البضائعوكذا  اب،كبالر الخاصاالیجار فحدد سعر 

سبعة قروش ونصف الب فكان ،٤٥عن طریق البحر األحمرأو غیرھما الحجاز مصر و
كان  بعضھف، أما السلع خاصة الطعام منھاإلى المرسى المذكور، للمسافر من مصر 

ذات یبرز دور األعراب اللمكة المكرمة، وھنا ب یوجھ إلى المدینة المنورة، واآلخر
وإیصالھا سواء بتسویقھا أ في تأمین ونقل تلك الموادجھینة سالم ووتركي من أمثال 

ھذه الفریضة المتمثلة في التي تحدثھا حركیة الھو ما ینم عن ، و٤٦إلى أصحابھا
في الموسم، وكذا العمرة على مدار في تنشیط الحیاة العامة في ربوع الحجاز  الحج،
    .السنة

   :مرافق المدینة المنورة ومزارتھا

دقیقا لمرافق  اً وصف ،اء والرحالة والكتابھمن العلماء والفقنقل الحجاج ومن رافقھم 
لتعریج أوا ارتیادھا مرتادي األماكن المقدسةلمزارات المستحبة للوالمدینة المنورة 

التي تحمل  ،مقبرة البقیع النبوي الشریفمسجد الفأفضلھا على اإلطالق بعد  ،علیھا
ه قبروال تبعد عن المسجد المذكور،  یمینبملحقة في ، أكثر من داللة في نفوسھم

رضي هللا عنھما إال ببضعة حبیھ أبي بكر وعمر اصصلى هللا علیھ وسلم، وقبري 
في المغاربة عدد وعلیھ أغلب الصحابة والتابعین، رفاة أمتار، وقد احتوت تربتھا 

مكانة تماثلھا عندھم  تعلم مقبرة على وجھ األرض فالمصنفاتھم أسماء الكثیر منھم، 
ومنھم  ، خصوصا الخلفاءعدد كثیر ھذه األمة وأفاضلھا ادةمن سبھا دفن  كونھا

 خدیجة ما عداھ وسلم، وأزواج النبي صلى هللا علی ،رضي هللا عنھ عثمان بن عفان
ن أمسجد صغیر قیل ، فھناك وأكابر أھل بیتھ ،وأوالدهرضي هللا عنھما  ومیمونة

وقیل زاویة دار   ،حین خرج یستغفر ألھل البقیع وقف عنده النبي صلى هللا علیھ وسلم
 بھذه المقبرة،دفن  فكان ممنالبیت،  آلعقیل بن أبي طالب التي دفن فیھا كثیر من 

                                                      
   .٢٧٤،٢٧٥، ص ص١العیاشي، المصدر السابق،مج ٤٤
   .ضمن المالحق المرفقة بھذا المقال) ٢(أنظر الخریطة رقم  ٤٥
  .٢٩٧نفسھ، ص ٤٦
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قبر زین یوجد  ھة القبلةبجول وابنھا الحسن رضي هللا عنھما،فاطمة الزھراء 
آخرون قبر وذكر ، ٤٧كثیروغیرھم ومحمد الباقر، وجعفر الصادق  ،العابدین

عن ھذا قد روي ف، ٤٨مرضعتھ حلیمة السعدیة، وإمام مدرسة الحدیث مالك بن أنس
سواء بمقبرة ، "أكثر من عشرة آالف من الصحابة  دفن بالمدینة" :أنھ قالاألخیر، 

عدد الدرعي صاحب الرحلة الناصریة بعض ، وقد حد أو غیرھماأو بمقبرة أُ البقیع 
بل   ،٤٩"فھم أول زمرة تحشر مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :" فضائلھم فقال

المالكیة  ةمدرسالعلى تطبیق فقھ  ھم الشدیدة في حرصبوتبرز خصوصیة المغار
في تطبیقھم آلداب زیارة مثل ھذه  بالد المغربساكنة عموم األخذ بھ عند الذي غلب 

الحقیقة " فقد ذكر الشیخ العربي المعسكري صاحب الرحلة الموسومة بــ، األماكن
قبر الرسول  ذلك غداة وقوفھ عندأنھ استند في " الحجازوالمجاز  في الرحلة إلى 

بن كل من اعلى ما أورده  ،رضي هللا عنھما حبیھ أبي بكر وعمراصلى هللا علیھ وص
، وكذا ابن "المذھبعلماء أعیان  معرفةیباج المذھب في الد"كتابفرحون صاحب 

بالسالم  أً مبتد ، في ھذا المجال "الشرع الشریفإلى مدخل :" صاحب كتاب الحاج
على النبي صلى هللا علیھ وسلم من غیر رفع الصوت، ثم على أبي بكر ثم على 

 السالم علیك أیھا النبي" :قائال في ھذا المقام، اإلمام مالكعن  أثرما  لدا مق، عمر
ه ال أرى أن یقف عند قبر" :قولھ في ھذا الشأنب ، ومستدال"ورحمة هللا تعالى وبركاتھ

  .٥٠"ولكن یسلم ویمضي ،یدعو

الذي عادة ما الركب  تستبق  - شارات- عالمات  وجودالرحالة إلى  ھؤالءنبھ  وأخیرا
إلى  ارمسال تحدید في، یتم االستعانة بھ )ماثل للھودجم(المحملیكون في مقدمتھ 

 مصابیحالو  بھا نھارا، لالستدالل األبنیةفوق  رایات نصبواكما  ،البقاع المقدسة
غالبا  يوھ، ، بین كل علم وآخر مسافة فرسخ أو أقللیال لالستعانة بنورھا

والضیاع، وتھدید قطاع خوفا من العطش  المغربي قطعھا الركبیي تاللكاسمال
  .٥١الطرق

  

  

  

  

                                                      
   .١٦، ص١الدرعي، المصدر السابق، ج  ٤٧
   .٢٦٩المعسكري، المصدر السابق، ص   ٤٨
   .١٥، ص٢الدرعي، المصدر السابق، ج  ٤٩
   .٢٦٤،٢٦٥المعسكري، نفسھ، ص ص   ٥٠
   .٢٧٤، ص١، مج نفسھالعیاشي،   ٥١
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  :الخاتمة

المغاربة الذین جعلوا من موسم الحج أداة جمعت بین تحصیل رضى حرص ھذا ما 
خاصة  على إبرازه والتعریف بھ، ،المولى سبحانھ وتعالى، والسیاحة في األرض

بالنسبة للذین أثروا الرحلة وسیلة للتحصیل العلمي المعرفي، فتدویناتھم المختلفة 
التي كانت  ،لة العمركل من نحى نحوھم في خوض رحبھا  وأفادوااستفادوا منھا 

  .إلى أن یرث هللا األرض ومن علیھا ،تھفو إلیھا األنفس وال زالت

فكانت الفائدة األكبر من سفریاتھم نحو البقاع المقدسة أو غیرھا، ھي نقل األفكار 
والمعارف التي كانوا یحصلون علیھا في أسفارھم، فقد لخص  العیاشي أھداف 

قصدي من كتابة ھذه الرحلة أن تكون :"نحوه  فقالرحلتھ  ومن ثّم أھداف من نحا 
ك أدعى لنشاط ا، فذال كتاب سمر وفكاھة، وإن وجد األمر أن فیھا معاً  ،دیوان علم

، فلكل شئ عنده تكوینالصاحب  وأماسیما وإن كان صاحب تلوین، ، الناظر فیھا
 ".موقع ونفع، ال یوجد في غیره

ھا، بما یسمح لكل من رغب في عقد معالفقد تعرفوا على مختلف المسالك وحددوا م
نیة الحج أو العمرة إلتباع ھذه المسارات، بل ضبطوا أدق تفاصیل جغرافیة الحجاز، 
خاصة ما تعلق منھا بالجزء الغربي منھ، الستیعابھ طرق ركاب الحجاج القادمین 
خاصة من بالد المغرب عبر مصر، أو اختالطھم بالركب الشامي الوافد من الشمال، 

  .وھو ما سمح لھم بتوسیع دائرة التعرف على أكثر المناطق من المشرق اإلسالمي

كبیرة وفق ما ذكر، من الفنون التي تتطلب من صاحبھا قدرة  أدب الرحلةعّد فقد 
ه، كون صاحبھ یركز في تدوینھ آلما شاھده ور نالبیّ الوصف على الدقة في التعبیر، 

من مناظر، وعایشھ من أحداث، على المحسوس المدرك بحسن  لما شھده ووقف علیھ
العبارات وأصدقھا، حتى یتسنى لھ نقل صورة أقرب إلى الواقع الذي اختیار أدق 

محددا  السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة،وضاع األعاینھ، مما یبرز بحق 
، فكانت الحجاز بما التي مّر بھالبالد الجغرافیة  ل معالمالحداثیات وفي نفس الوقت اال

حافزا لخوض لمسلمین عموما، والمغاربة خصوصا، لشكلتھ في الموروث الوجداني 
   . االستفادةو اإلفادةمن منطلق لھا على التأریخ ھذه الرحلة التي عكف أصحابھا 
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 المالحق

الحجاجأحد مناسك الحج من تصمیم 
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مناسك الحج من تصمیم ): ١( مخطط  
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مخططتفریغ ال  
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 الحجاج حدمن تصمیم أ ومعالم الحرم المكي
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ومعالم الحرم المكي رفةشلكعبة الما :)٢( مخطط  
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  تفریغ المخطط
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  ٥٢الكعبة المشرفةمركز انطالقا من لكافة مسلمي العالم  اتجاھات القبلة): ٣(مخطط

 

  

  

  

  

                                                      
٥٢

   .١١٥القزویني،  المصدر السابق، ص   
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  ٥٣بعض معالم مكة المكرمة  التي أوردھا الرحالة الحجاج المغاربة في مصنفاتھم :)١(خریطة رقم

  

  

                                                      
حسین مؤنس، أطلس تاریخ اإلسالم، الزھراء لإلعالم العربي، مدینة نصر، القاھرة،مصر،  ط  ٥٣

   .بتصرف ٦٢، ص١٩٨٧
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  ٥٤العالم اإلسالميمختلف حجاج ل ةالمكانی واقیتمالالحجاز ود معالم دتح :)٢(رقم خریطة
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 ٣٤،ص ١٩٨٤شوقي أبو خلیل، أطلس التاریخ العربي اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط  
   .بتصرف
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   ٥٥سبة ألقالیم العالمموقع الحجاز بالن
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موقع الحجاز بالن: )٣(خریطة رقم 

 

                                                      
   .١٣صالقزویني، المصدر السابق،   ٥٥
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Description of the Hijaz in the pilgrimage of Morocco 

Dr.Moussa Haissam 

Abstract: 

Pilgrimage represents the trip of a lifetime and it is a key means 
of communication between different regions and throughout the 
Muslim world.    

   Given the spiritual and sentimental importance, the supreme 
purpose of Hejaz trip is performance of the hajj and it is 
considered as a source of heritage ,historically, geographically 
and archaeological importance, from which the Moroccans 
expressed the close association which brought together both sides 
of the Islamic nation east and west, seeking through below it 
from within Notes workbooks trip , to transfer the circumstances 
of the trip to whom waiting for their return, they might die down 
the fire of passion longing in the hearts of their families when 
they return whom are dreaming to visit the House of God, and 
the tomb of the Prophet Muhammad, peace be upon him and his 
mosque. 

  This trip formed the encyclopedia included history, geography 

and heritage through the exact description of the places where the 

Prophet Muhammad, peace be upon him and his companions had 

the brunt of their feet, Thus this balance so crammed with books 

by most of the journey, which led the researchers to identify the 

capitals of the Hejaz and its land sprawling. 

  Which worked on exploring it Through my article is marked by 

the project: Description of the Hejaz in the Moroccan pilgrimage. 

 


