● جالل السعيد الحفناوي

جال ل السعيد الحفناوي *

1

صورة مكة واملدينة واحلج يف آداب وسط آسيا
رحالت احلج القازاقية منوذجًا
(الصفحات )88 -95
ملخّص
ه ذ د اسا ذذا أهذذا اهأليتاذذا اواذذا بانذذاول اسب ذذاط اسيسذذاألعا م ذ

ذذيا العذذال

اإل المي سغ عشذاات السذن ات مذال االلذتال ل السذ فيتي بمحال ذا الذد ال ب تذ
سلاله بلظا ع ااابه.
ادان ب

ذيا اوب سستان اغيز ذتان بامألنسذتان بطاجيسسذتان

ل بنقطع ًما عال العال اإل المي بالد اباصا ه ا ال ص مان الحج بمدينا
مسا اسيساما.

ال حذذي يتنذذاول الحذذج القذذاتا ي اعت ذذاسد وأل ً
لجذذا لحذذج اذذدان ذذيا ال ذذط

ويتناول اا ا التي هاجا ت مناذا لأذ مسذا لاألرذاوسد عذد االلذتال ل ويذ ما مذا
ا دبذذه وذذع ه ه ذ د اسينطقذذا مذذال سذذالا ا ذذتألات ام ذذا مذذال وصذذق ذ ن سيقابمذذا
اسيحتاعا مال لب يا القيص يا ولب يا الشي عيا.
يا ى ال الي لن مسا اسيساما مان أهذا اوس م يذا فذي بة يذا لبج ال اذاا
م جه اسيحتاعا .بلس اد اسيااج ال لأ مسا مال ه د االصقىاع اطاق عايا لقب
*  -ا تال الاةات الشا يا بالحضاسد اإل الميا اسيساعد ال امعا اسيص يا لاثقافا اإل الميا .اسياطي ذذ
ات ستان.
_______________________________
95 ______________________________

ثقافتنا

●

يا

صوسد مسا باسيدينا بالحج في ااه ب

«ال خاليا» و ت منا عاألاء م اس بأه مداس ا اسيع بفا في مسا مث اسيدس ا
ااسغ ويا بمدس ا اب اي.
لاألساألعا في ه د ااصقاع

االلتال ل ال ب ي سلالت مستألاد بب اص

مع مسا اما عد االلتال ل فقد ذدات الذالالت بمهواذا دايذا عاذد جديذد مذع
اإل الم بمع الع ااات اإل الميا.

والت صوسد مسا باسيدينا بالحج مساوا التد في ااه ب

يا بهي اااه

الق ذ ذذذاتا ي باااه ااوب س ذ ذذذي باااه الط ذ ذذذاجيسي باااه التامأل ذ ذذذاوي باااه
ذذيا اا ً ذا بفيذ ًذاا بنذذاول
القياغي ذ ي باوترذذت الشذذع ه اإل ذذالميا فذذي منطقذذا ب ذ

ال اوذذب الحضذاليا اسيختافذذا سيسذذا اسيسامذذا باسيدينذذا اسينذذوسد بب

ذذا الحذذج اإليألاويذذا

بللك مال خال ل الشعا بالنثا بااه سلالت الحج  .ويتناول ه ا ال حذي صذوسد مسذا

اسيسامذذا باسيدينذذا اسينذذوسد فذذي سلذذالت الحذذج القاتا يذذا منألذ لل سيذذا اوترتذذه الشذذع ه

اإل الميا في ب

يا مال ااه بفيا في ه ا الفال ااامي ال ي وشه عند اسيساألعا

وتيرا بهايا ف يضا الحج لأ ميت اهلل الحاام بظات مسا اسيساما باسيدينا اسينذوسد

اسيذذالل انمذذال لاشذذع ه اإل ذذالميا عامذذا بسيسذذاألي ب ذ
ا ه مسذاألي ب ذ

ذذيا خاصذذا ليذذي ماوذذت

ذيا عامذا ب اذ ه مسذاألي اتا سذتان خاصذا بافذ لأذ ب يذاسد

اامامال اسيقد ا ليع ا مال فيض عاألاا ال افا ليي مان الحام اسيسي ذ ذ بال يذزال
ذ جامعا ل الميا مفت لا لعاألاء العال اإل المي باسيالل انمال أه فااجا لليذه عاألذاء

ب ذ

ذذيا بعاو ذ ا فذذي مسذذا مرذذاول ال فذذهلف ا با ذذدع ا فض ذ ع ق يذذا اسيسذذان

مؤلفذذات عظأليذذا فذذي وذذت مرذذاالت اسيعافذذا بمذذان أهذذا او س ما ذ فذذي بةيلذذا ال جذذه
الحضذذالي لاشذذع ه اإل ذذالميا فذذي ب ذ

بال ادي الذ ي جذ ه عاألذاء ب ذ

ذذيا اضذذق لأ ذ ه ذ ا الحذذافز السيا ذذي

ذيا لأذ مسذا اسيسامذا باسيدينذا اسينذوسد ليذي

وذذذس الحا مذذذان الشذذذ يفان الذذذ عي السيا ذذذي لحامذذذات التحذذذ س ضذذذد الذذذ ب
ً
افسذاسا اينيذا بجااايذا ذاعدبا فذي لامذات اال ذتقال ل
با تألدبا مذال اسي ذاوسد
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عذذال االبحذذاا السذذ فيتي .بعت ذذا ماا ذذات الالالذذا الق ذذاتاع بوذذاااابا عذذال مس ذذا
ً
مصدسا ً
ماألا مال اسيصااس التاليخيا بمااد عاأليذا يألسذال ان
اسيساما باسيدينا اسينوسد
بسذذاعدوا فذذي التعذذاك عا ذ م يذذا مذذال ال اوذذب اسياألذذا فذذي بذذالي مسذذا اسيسامذذا

ببهثياها في مساألي اتا ستان شس خاص بمساألي ب

يا شس عام.

و ادك ه ا ال حي لأ ميان صوسد مسا باسيدينا بالحج في ااه منطقا ب

ذذيا مذذال خذذال ل ااه الذذالالت القاتا يذذا .بباجذذع اهأليذذا ه ذ د الدسا ذذا لأ ذ اعت اسهذذا

«اسا ا لالا» يألسال بط يقاا عا

ا ي ال ألاوليات اإل ذالميا بهذي اوب سسذتان

ب ياغيز ذذذتان ببامألنس ذذذتان بطاجيسس ذذذتان بمش ذذذق الاث ذذذام ع ذذذال ااه ه ذذذ د
الشع ه اإل الميا بخاصا ااه سلالت الحج الذ ي لذ ينذ ً
لظذا ً
بافذاا مذال الذ وع
باالوتشاس العت اسات م ياد مناا الة ب ال ب ي باالختالفات الاةويا باإل ثنيا.

ب د سجعت لأ مصااس عديدد الع ميا بالفاس ذيا بالتاميذا بالقاتا يذا( )1بنابلذت
ذذيا

ال اوذذب التاليخيذذا بال ةاافيذذا بالحضذذاليا لارألاول يذذات اإل ذذالميا فذذي ب ذ

في فتاد االلتال ل ال ب ي أها و عد اال تقال ل باعتألدت عا اسيناج التذاليخي فذي
اسا ذذا هذ د الظذ اها ببحايااذذا .ببسألذذال مشذذساا الدسا ذذا فذذي وذذدسد اسيذذااد العاأليذذا

الخاصا هاميات الحج ب د باجه ال حي صعو ات م ياد في ي الحصول عا

سلالت الحج القاتا يا بل اعثا عا سلاذا لذج اتا يذا مساو ذا بنذدلل بحذت ااه

الالاذذا لأ ذ الحذذج بلع ذ هنذذاال سلذذالت لذذج اتا يذذا مخط طذذا ل ذ بنشذذا لت ذ انن
ا اه باعاق الة ب ال ب ي ال ي مان يصااس ه ا النوع مال اااه.

ب د ا ذتقيت اسيذااد العاأليذا الخاصذا ذالالت الحذج القاتا يذا مذال افذ اد الحرذال

ال ذ ال ابيحذذت أه ذ الفاصذذا لا ذ هاه لاحذذج بمذذال خذذال ل خ ذ اطاه اسيساو ذذا فذذي

الصذذذحق باسي ذذالت التذذي بصذذدس فذذي اتا سذذذتان القاتا يذذا بال ب ذذذيا بللذذك عذذد

اال ذتقال ل عذام 1551م بهذي ب

النراج بالفش .

ذا ال بذزال فذي ماذدها بال يألسذال بقيلألاذا ألفاذ م

_______________________________
01 ______________________________

ثقافتنا

●

صوسد مسا باسيدينا بالحج في ااه ب

يا

ب ك ابنذاول فذي حثذي هذ ا صذوسد مسذا باسيدينذا فذي سلذالت الحذج القاتا يذا
ذيا متا ًعذا هذ د الذالالت مذال
التي ام ماا سلالا مساألون مال اتا سذتان م ذ
الناليذذا التاليخيذذا من ذ ال ذذدايات اابأ ذ أه ذ ا الفذذال بلت ذ العصذذا الحذذديي بمقذ ً
ذدما

لنألالل مال الالالت القاتا يا ابناول اا اه التذي جعاذت الالالذا القذاتاع يشذدون
الالال لأ مسا اسيساما باسيدينا اسينوسد طا ً ا اااء الف يضا بطاذب العاذ باأهرذاد
لأذ اهلل باسي ذذاوسد( )2بطاذذب اإلجذذاتات العاأليذذا التذذي بعذذد اسفذذع اإلجذذاتات وذ ًذهوا لذذدى
يا .ب يامز ال حي عا بصق الالاا لصذوسد مسذا

مساألي اتا ستان وب

باسيدينا بااثا السيا ذي باالجتألذاعي بالذديني بالاةذوي أهذ د الذالالت فذي مسذاألي
اتا ستان بمسا اسيساما باسيدينا اسينوسد في بجدان مساألي اتا ستان.
الة ب ال ب ي ل

يا

ذذدا الت ذذع ال ب ذذي فذذي منطقذذا بامسذذتان فذذي ابا ذ الق ذ ن السذذاا

عشذذا

اسييالاي بب اصات لاقابه لتذ مطاذع القذ ن العشذ ال .بمذان ل اذي ال ذاميا التذا ع

لطاجيسستان الحاليا خذا ل اذي ل ذالمي ضذأله الذ ب

ذنا 1511م .بلذ يسذتطع

الةذ ب ال ب ذذي لن ذذق اوتشذذاس اإل ذذالم بل ذ يحذذد مذذال وشذذاطه مذ عا ذ العس ذ
ً
بقدما هائال في النصق الثاوي مذال القذ ن الثذامال عشذا
ليي و د ان اإل الم ر

ايام لس مهب ال الثاويا عا

ي اسيثال ال الحصا(.)3

باخ ت القذ ات ال ب ذيا خذال ل القذاوعا الخذام

عشذا بالسذاا

عشذا بزلذق

عا اسيناطق اإل الميا في يا ال ط ببضذألاا التذدليج لأذ لذدبا اإلم ااطول يذا

ال ب ذذيا بماوذذت التشذذسياا السيا ذذيا ن ذذيا ال ذذط ببامسذذتان الشذذا يا عنذذد

اال تيالء ال ب ي عا النح التاأي
ابلا ني يااجاس في خ التم.

ابلا امااء ما و يت و غاي في غ مي اتا ستان.

ابلا الطعا القاتاع في الشألال الة مي لقاتا ستان.
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ابلا ني جاغتاي في بامستان الشا يا وباليا ني ص (.)4

با تألات الحاه معا اابااال بال ب

في ه د اسينطقذا ام ذا مذال وصذق ذ ن

بفي القذ ن الثذامال عشذا اسيذيالاي خطذا الذ ب

عا

ذيا ال ذط

اول خطذ د أهذ فذي ذ ي السذيطاد

و عذد ان فشذا ا فذي هرذ ما عاذ خيذ د ذنا  1838و ذ اول

هر ذ م لب ذذي عا ذ خاويذذا خ نذذد عذذام 1889م به ذ مذذا ا ذذفا عذذال اخذذول طشذذقند

بضذألاا لأذ لب ذذيا و عذدها اخاذذت ذألا ند ب لمذاسد خذذاس ى 1888م بحذت ال صذذايا
ال ب ذذيا مألذذا اخاذذت بحتاذذا ً
ايض ذا خاويذذا خي ذ د 1888م بصذذاست ذذيطاد ال ذ ب
ماماذذا عا ذ

ذذيا ال ذذط  .فذذي عذذام 1888م بةيذذا ا ذ ه ذ د اسينطقذذا لأ ذ ا ذ

بامسذذتان باختذذاس ال ذ ب

طقشذذند لتسذذون عاصذذألا ه ذ د اسينطقذذا بخطذذا ال ذ ب

خطذ ات با ذذعا فذذي ذ ي بةاةذ الثقافذذا ال ب ذذيا فذذي ذيا ال ذذط عاذ لسذذاه
الثقافذا اإل ذالميا بوذذاعت اافسذاس باا لفذذاد ال ديذد التذي ماوذذت مطاو ذا ل يذذان

الثقافذذا ال ديذذد فذذي مسذذياد الحيذذاد الي ميذذا ب ذذد ا ذذتقات السذذاطا الس ذ فيتيا فذذي

طقشند اول ماد في و فأل ا .)9(1518
ب ذذام الذ ب

تف يذ جألاول يذذات ذذيا ال ذذط مذذال م اطنياذذا اا بذذااال اسيسذذاألعا

با ت داأها عا يات اخا ى بوق اسيساألعا لأ مناطق اخا ى اب مذا عافذت اأهند ذا
ال ش يا بمألاس ا القألع اسيستألا تسافا يسذياد سذ ب القذاه اسيسذاوي مذعا لذدبا

لب يا بم ا ع ه د ال الا ببدميا الق د ال ب ذيا لاألسذاألعا مضخضذاعا ابال سي جذات
ً
ثاويا لفاسفات اإل لحاا الشي عي(.)8
التنصيا ث
ب ذذام ا تش ذ يد اسيسذذاألعا ب ذذتاا هلسذذام لعذذدام و ذذالنفي لأذ

ذذي ي يا بهذذدم

اسيساجد ب ذد اذ عذدا اسيسذاجد التذي بذ هذدماا اب لغال اذا اب بحويااذا لأذ اوس أهذ
 8882مسذ ً
ذردا .ببخاصذ ا مذذال سجذذال الذذد ال ال ذذالب ال اسيسذذتقاعا اب اسيعذذاا ال بمذذنا

الشي اهذان ال خذالي اضذي ضذاد بامسذتان بالشذي خذان مذ ببال خذان مفتذي
خاس ى ب تا ا الزعألاء السيا يلال بواابه مث الحال خ اجه مناس سئي

جألاوليا

_______________________________
06 ______________________________

ثقافتنا

●

صوسد مسا باسيدينا بالحج في ااه ب

بامسذذذتان بم ال وذذذا ثا ذذذت سئذذذي

ماوةا(.)8

يا

مراذذذ

بلظذذا االبحذذاا الس ذ فيتي بذذدلي

الذذذوبساء بعثألذذذان اوسات ائذذذد مقاطعذذذا

الذذد ال اإل ذذالمي فذذي اسيذذداس

بال امعذذات

باعاال ان الشي عيا اسياسمسيا بالاينينيا هي ايد ل جيا االبحاا السذ فيتي الا ذأليا
ذدبا لذ ً
بالنضذذال مذذال اجااذذا ه ذ الذذد عقائذذدها بم ذ ا ذذال يعت ذذا عذ ً
ذدباا أهذذا .بوذذنت
الساطا الشي عيا ام ا هر م أها عا الد ال اإل المي 1528م با تألا ه ا اأهرذ م
به ا العداء بل يت ق .ب د بأليز مضغالع ال امع مااا لال النااس ً
جدا مناذا وسافذق
ه ذ ا اأهر ذ م لألذذالت اعائيذذا وذذع اء ضذذد الذذد ال اإل ذذالمي ماوذذت بنسذذق حيذذي

بحقق ا ص ما يألسال مال بهثيا مان يشناا « ابحذاا اسيناضذاعا فذي ذ ي السفذا
اهلل» ال ي به ذ

1529م ثذ ذدات فذي 1532م .ألاللقذا سجذال الذد ال اسيسذاألعا

ال ال ماو ا يتاألون تخ يب الثوسد اب الترس

في واايا اسيطاك(.)8

لصال اليا ذان اب اسياويذا اب يطاويذا

وسغ ه ا االلتال ل بالعزلا و مساأل يا ال ط في اسيحافظا عا هويتا
اإل الميا في بجه الظا بال طش الشي عي بمذاو ا يصذ مون ويصذاون ًذاا لتذ
ق االبحاا الس فيتي في  29ايسأل ا 1551م.
ا تقال ل ال ألاوليات اإل الميا في ب

ا ذذذذتقات ال ألاول يذذذذات فذذذذي ب ذذ ذ

يا

ذذذذيا بهذذذذي اتا سذذذذتان باوب سسذذذذتان

ببامألنستان ب ياغيز ذتان بطاجيسسذتان عذال االبحذاا السذ فيتي اسينحذ فذي 29

ايسأل ا 1551م عد ون مال اسيعاواد مال الت ع ال ب ي في ه د اسيناطق بال ي دا
في ابا ذ

القذ ن السذاا

عشذا اسيذيالاي با ذتألا لتذ الثذوسد الشذي عيا فذي عذام

 1518م بالتي ماات ان بقضي عاذ التذااا اإل ذالمي فذي هذ د ال ألاول يذات عذد
ان اعانت الثذوسد الشذي عيا معاااباذا الصذ يحا لاذد ال بماس ذت اضذطاااها الشذديد

ضذذد اسيسذذاألعا بثذذذ بأل ذذق هذذ د الشذذذع ه اإل ذذالميا ب لخضذذاعاا التذذام لاسذذاطا
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 ثقافتنا__________________________ 06



● جالل السعيد الحفناوي

الشي عيا بلذوسه اإل ذالم بمنذع اهاذه مذال مألاس ذا عقائذده بوذعائاه ب سذألت
الا اسيساألعا في يا ال ط لأ اول صةياد فاضذت عاياذا الشذي عيا مذال واليذا

بالعزلا عال عضاا ال عض مال واليا اخا ى(.)5

ب ذ ق او ايذذاس االبحذذاا السذ فيتي لامذذات مقابمذذا ل ذذالميا وذذديد امذذت عاذ

لث ات اأهويا اإل الميا لاألنطقا مث الصدام اسيسا الذ ي لذدا عذام 1588م مذعا
ذسان جألاول يذا اتا سذذتان بالقذ ات ال ب ذذيا ب امذت عاذ اثذذاد القذ ات ال ب ذذيا

ا تخدام الق د اسييسياويسيا لقألعذه ثذ

ذق االبحذاا السذ فيتي فذي  29ايسذأل ا

1551م.يقذذول الذذزعي الشذذع ي الق ذ مي مصذذطف ابغا ذ ا عقذذب اوايذذاس الشذذي عيا فذذي
االبحاا الس فيتي «وع ل وعد وعاك ميق وصاي لسننا وؤمال ذاهلل ل ً ذا و سذيدوا
محد س ال بو ًيا بوعاك لونا عا اإل الم وحيا بعا اإل الم وأل ت لسننذا ال وعذاك
ه ا ال ألال ال ي يألأل او نا بال ي في ياه ابمنا الشي عيا .لوذي مذا ذذذ مذال انن ذذ
هن يافع االان في م اسيساجد التي اغاقاذا الشذي عيون يافذع خألذ

مذاات فذي

الي م لأ ان يتعا وع نا ميق يصاي عندئ يسون االان بمعه بقام الصالد في
م اسجاء الاوا .لقد عاات للينذا وخصذيتنا اإل ذالميا بال يألسذال التفذ ي

لونا مساألون ب نظ مساألعا»(.)11
مساهألا عاألاء ب

فياذا.

يا في الحضاليا اإل الميا

ااى اوتشاس اسيساألعا فذي ب ذ

ذيا باعتنذاع ذساواا ااصذايلال لل ذالم لأذ

غا ذذا الاةذذا الع ميذذا لةذذا بثقافذذا فذذي اسجذذاء اسينطقذذا مألذذا ااى لأ ذ بحذذول ل اضذذاها

الشاياد مث خاس ى ب ألا ند بالشاش ببام بوسا بم ب بوسق ومياق بخرند لأذ

ماامز عاأليا بحف الشعااء بالعاألاء بااا اء با تقطب عضاا لطذال ي العاذ مذال

مدن با الي العال الع مي ليذي مذاو ا يذااون للياذا لألخذ عذال عاألائاذا بالسذألاع
عاياا مألا ان عض عاألاء اسينطقا بنقاذ ا فذي مذدن بل اضذا العذال الع مذي بعاذ
سا اا مسا اسيساما باسيدينا اسينوسد لاللتقاء العاألاء بالذدس

عاذيا بااخذ عذنا

_______________________________
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ثقافتنا

●

صوسد مسا باسيدينا بالحج في ااه ب

اب التدلي

يا

في مداس اا بج امعاا (.)11

ب د اعد اإل الم عا ب ليد الشع ه اسيختافا في ب
النذذا ببقاليذذده بلعذذب ً
اوسا ً
ماأل ذا فذذي بقذذدما الحضذذالي مألذذا لع ذذت وذذع ه
يا ً
اوسا ً
ماألا في اتاهاس الحضاسد اإل الميا.
ب
ففي عاد الطاه لال بالساماويلال ظاات اسيداس

يا باثا في عااات

اإل الميا في يا ال ذط

و ذ تت ماامذذز ل ذذالميا و يذذا فذذي العاذ م بالثقافذذا اإل ذذالميا خاصذذا ظاذذوس خذذاس ى

بظاذذوس ذذألا ند فذذي ه ذ ا اسيضذذألاس و ذ ا ظاذذا ااط ذذاء بالحفذذاد بالفقاذذاء بالشذذعااء

بالاةو ذون بالنحذذاد باسيفس ذ ون ماجذذال عظذذام اف ذ تبا ه ذ د اسينطقذذا ب لن لمذذا
ً
ال خاس ى بالتامذ ي ال ذد ان يسذون الذيال عاذ هذ ا .بمألذا ال وذك فيذه ان الخطذ ات
اابأ التي اات لأ اتاهاس العا اإل المي فذي ذيا ال ذط

الثاوي بالثالي اأهر ي (.)12
ب د او ت منطقا ب

ذد بألذت فذي القذاوعا

يا مرأل عا مال اواا العاألاء في بالي اإل الم مألال

ً
وظذاا لتذهثياه ال ذعا باوسهذ الس يذا فذي مسذياد الفسذا
ال وحتال لأ التع يذق ماذ
الع مي باإل المي و ما منا في مرال الحديي ا ا ع داهلل محألد مال ل ذألاعي

ال خالي اسيتذ ف

ذنا 298ه ذ .بمحألذد مذال م يذد مذال ماجذه (ت 283هذذ) بمحألذد مذال

عيسذ التامذ ي (ت 288هذذ) با ذذا ع ذذدالالألال الألذذد مذذال وذذعيب مذذال عاذذي النسذذائي

(ت 313ه ذذذ) با ذذا س ذذا م ذذال الأل ذذد م ذذال الحس ذذعا م ذذال عا ذذي م ذذال ع ذذذداهلل ال ياق ذذي
(ت 498هذ) بالحسعا مال مسع ا الفااء ال ةوي (ت 911هذ).

بفي مرال الفقه ا ا سا مال محألد مال عاي مال ل ألاعي القفال الشاوذي (ت

 )285با ا الع ا

جعفذا مذال محألذد اسيسذتةف ي النسذفي (ت 432هذذ) بوذأل

اامذا

محألذذد مذذال الألذذد الساخسذذي (ت 482ه ذذ) .بمذذال ال ذ ال ما ذ ا لذذول اسياذ بالنح ذ

محألد مال ع دالس ي مذال الألذد الشاا ذتاوي (ت 948هذذ) .بمذال الاةذو لال بالنحذاد

ل ذذألاعي مذذال لألذذاا ال ذ ه ي (ت 353هذذذ) بجذذاس اهلل محأل ذ ا مذذال عألذذا الزمشذذخ ي
__________________________________
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(938هذ) بواصا مال ع دالسيد الخ التمي (ت 845هذ).

بفي العا م ا لألد مال م يا الفاغاوي اسيشاوس في عا اأهيئا بمحألد مال م

الخذ التمي باضذذع عاذ ال ذذا (ت 238هذذ) با ذذا عاذذي الحسذذعا مذذال ع ذذداهلل مذذال ذذينا

صذذالب القذذاوون فذذي الطذذب (ت 432ه ذذ) با ذذا ال يحذذان محألذذد مذذال الألذذد ال ي بوذذي
الخ التمي (ت 441هذ) بمال الفال فا ا ا وصا محألد مال محألد مال طاخان الفذاسامي

(ت 335هذ) (.)13

لأ جاوب عاألاء خ ال ال يتسع اسي ال ل ماه بماوت أه مشاسما م ياد

في ناء صاج الحضذاسد اإل ذالميا مذال خذال ل ل ذاامابا العألايذا فذي وذت ميذاا ال
اسيعافا بما اوتر د مال ماب صاست مصااس ا ا يا لاعا م الع ميذا باإل ذالميا عنذد
اسيساألعا في العال اإل ذالمي بصذاست منذا ع اصذياا فذي العاذ م ااخذا ى مالطذب

باأهند ذذا بالفاذذك بال ياضذذيات لذذدى العاألذذاء بال ذذالثعا ااولميذذلال ال ذ ال اس ذ ها

با تفاابا مناا.

مسا باسيدينا في بجدان مساألي ب

يا

ذذيا

ظاذذت مسذذا اسيسامذذا باسيدينذذا اسينذذوسد ماثاذذا فذذي بجذذدان مسذذاألي ب ذ

ب ذذتظ افئذذدبا باذذوي للياألذذا اماا ذ ان يشذذدبا الالذذال لأ ذ الحذذامعا الش ذ يفعا
ماذذاج ال بمرذذاول ال بمذذاو ا يعت بواألذذا ً
بطنذا ً
ثاويذا أهذ خاصذذا عذذدالة ب ال ب ذذي
ً
ذذيا .بابخ ذ با مناأل ذا مذذاللا ًمن ذا ب اعذذدد لاتعاذذي بالدسا ذذا بوي ذ اإلجذذاتات
ل ذ
العاأليذذا مذذال الحذذامعا الشذذ يفعا بمذذال ثذذ العذذ اد لأذذ

الاهذذذ لافذذذع لذذ اء ال اذذاا

باإلصالج الديني ب د بامت سلالت الحج القاتا يا ً
ثذاسا ايةذا فذي مسذاألي ب ذ

ذذيا ليذذي بسذذامق اامذذااء بااغنيذذاء فذذي لس ذذال التحذذق باأهذذدايا باام ذ ال لاحذذامعا

الش يفعا و ناء اسيداس باال طا في مسذا باسيدينذا ببؤمذد ال بايذات القاتا يذا ان
م واو ذذاي بال ذذد الش ذذاعا ذذاي نذ ذ ل ًاطذذذا لاحر ذذال ف ذذي مس ذذا اسيسام ذذا ا ذذأله

«طا يا»(.)14

_______________________________
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ثقافتنا

●

صوسد مسا باسيدينا بالحج في ااه ب

يا

ب د اطاق اه مسا اسيساما لقذب «ال خال يذا» عاذ مذ القذاامعا مذال ب ذ

ذذيا بال ألاول ي ذذات اإل ذذالميا الت ذذي ماوذذت خاضذذذعا لالبحذذاا السذ ذ فيتي الس ذذامق

ب سان بامستان الة ميا مال القاتاع بااوب ك بالتامستان بالطاجيك بالقياغيز

لضذذافا لأذ القذذاامعا مذذال الق ذذات مالداغسذذتاويلال بالشيشذذان بالشاامسذذا الذ ال

بدفق ا عا مسا اسيساما عد عام 1382ه ذ اي عذد ان وذال الذ ب

ب ذ

لذ وما عاذ

ذذيا بضذذأل ها لأذ االبحذذاا السذ فيتي الشذذي عي بعنذذدما ذذدا الذ ب

ال ذذد ال اإل ذذالمي التضذذذيلق عاذ ذ اسيس ذذاألعا م ذذال خ ذذال ل لغ ذذالع اسيذذذداس

محال ذذا

الديني ذذا

باسيسذذاجد بمذذنعا مذذال الصذذالد بمذذال التحذذدا اةذذابا ببةيلذذا ا ذذديتاا مذذال الخ ذ

الع مي ال ي مان يذ طا ذالقا ن السذ ي لأذ اا ديذا ال ب ذيا بفذاع عاذيا

التعاذذي بالتحذذدا الاةذذا ال ب ذذيا عندئ ذ هذذاجات م يذذا مذذال العذذائالت القاتا يذذا

بااوب سيذذا بالطاجيسيذذا بالقياغي يذذا بالتامألاويذذذا لأذذ مسذذا اسيسامذذا باسيدينذذا

اسينوسد مراول ال بابخ با اجزاء مال مسا باسيدينا مناطق خاصا ذأليت ه ذألائا
مثذ ت ذذاع ال خال يذذا ب«وذ هدت مسذذا فذذي هذ ا العاذذد بنقسذ اعت ذذاس ااجنذذا

لأذ

ا سام بش ه اسيستعألاات في منطقا يحتااا جاليات التاال بثاويا يحتااذا اهذ نةالذه

باأهند بغياها يحتااا اه خاس ى» (.)19

بوقات هذ د ال اليذات معاذا لأذ مسذا عاااباذا ببقاليذدها باخال اذا بم ً
يذاا مذال

صناعتاا بوستطيع القول ان مرأل عا ااجنا

بال اليات اثات في بسذو ال طذا ع

مسا لتذ للا ا ذتقام للذك الطذا ع ا ذتطاع ان يذدم جأليذع القذاطنعا باسي ذاول ال
دمةا بالدد دب اثاها في ام ا بقاليده بعااابا بلةتا بط يقا ليابا (.)18

مان لاألراوسد في مسا ثاس متعداد مناا ااثا الديني ليي ماوذت الةايذا مذال

اس ي اوسد لس يا مال مراولي الحام الش يق الع ااد بباقي العاذ م الدينيذا ب ذد وذال
يا ً
لظا ً
بافاا مال العا م الدينيا اء السألاع اب اإلجاتد.
اسي اولون مال ب
يقذذول الذذدماوس ع ذذداهلل العثيألذذعا عذذال بذذهثا ميئذذا اسيدينذذا اسينذذوسد فذذي طذذاله العا ذ
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الذ ال سلاذ ا للياذذا مذذال اوحذذاء العاذ اإل ذذالمي وب ذ

ذذيا « ماوذذت اسيدينذذا اسينذذوسد

ماتق العاألاء بطاله العا مال مختاق اا طاس اإل الميا مان عض هؤالء يهبي

للياا فيستقا ماا بمان عضا يهبي للياا فيستقي فياا فتاد ث يةااسها لأ بطنه

ب د ضألت في باك الفتاد ال ات عاألاء اس

عايا ببهثا ما عدا مألال اص حت

أه ااباس ماألا في اداوا خال ل لك العصا» (.)18

بم يا مال اا ا ال خاليا اسي ج اد انن ألسذا باسيدينذا جذاءبا فذي ال دايذا لاحذج

بفضا ا ال قاء في باك ال الا اسيقد ا انمنا ليي يستطيعون ان يألاس ا وذعائاه

الدينيذذا ح يذذا ويتعاأل ذ ا اصذذول ايذذنا لت ذ صذذالبا مذذثال لاشذذراعا باإل ذذدام فذذي
الشذذوع لأذ مسذذا اسيسامذذا باسيدينذذا اسينذذوسد سغذ اسيخذذاطا التذذي ماوذذت بحفاذ مذذال

م جاوب .لت ان الشاعا ال امستاوي محألذد ل ذال عنذدما بحذدا عذال سلاتذه
الخياليا لاحج ل ي د
عاألاء ب

ى الفت ال خالي ليشاسمه ه د التر ا الف يدد.

يا في مسا باسيدينا

ظاذذت مسذذا اسيسامذذا اه ذ مامذذز ل ذ ه عاألذذاء ب ذ

ذذيا شذذس خذذاص

بعاألاء العال اإل المي مال اسيش ع باسيةاه عا الس اء مألا جعااا عاصألا لاثقافذا
ً
اإل الميا ً
ديألا بلديثا ب ذد ضذاعق مذال مساوذا مسذا الثقافيذا بال يذااد العاأليذا
اسي جات اسيتااليا مال الالالت العاأليا التي ذام ماذا عاألذاء مذال مختاذق اوحذاء العذال
اإل ذذالمي طا ً ذا لاعا ذ باسي ذذاوسد ل يذذت اهلل الحذذاام بالتذذي ماوذذت بسذذتة ع ذذن ات
ً
بالياوذا مذذدى الحيذذاد ب ذذد ا ذذا العاألذذاء اسي ذذاولون فذذي بجذ ا مثذ هذ د الظذذاهاد
الف يدد التي اوفاات ماا مسا اون غياها مال الح اضا اإل الميا.
ً
اعدااا م يذاد مذال عاألذاء ب ذ
و دات مسا اسيساما بستق

ذيا ماذاج ال

بمراول ال مع واايذا القذ ن الثذامال عشذا و دايذا القذ ن التا ذع عشذا بمذان أهذؤالء
العاألاء ال خال لال اوس الت في الحاما العاأليذا فذي مسذا اسيسامذاع ا العصذوس عذد
ان صذذالبا جذ ً
ذزءا مذذال النسذذيج االجتألذذاعي لسذذسان مسذذا مذذال خذذال ل لوشذذاء اسيذذداس
_______________________________
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ثقافتنا

●

صوسد مسا باسيدينا بالحج في ااه ب

بالساابيب بالتدلي

يا

في الحام بماو ا مال ال ي ت التي بخصصت لاعا .

بمذذال « مي ذ ت العا ذ ال خال يذذا و ذ ما ميذذت السذذيد م جذذك بعذذاك منذذه العال مذذا

السيدع داهلل ال خالي بمان د جاوس ألسا في اباخا الق ن الثالي عشذا باوذتة
التدلي

ب د ب في عام 1258هذ عال لليا مان منا السيد لسال م جك مذال

ائألا اسيقام الحنفي» (.)18

بمذذنا ع داسي يذذد مذذال ع ذذدالع يز اابلي مذ اله اسي ذ وبي ااصذ امذ ع داسي يذذد

اسيسي لوي عنه مسا بب في ألسا نا 218هذ ( )15بمحألد مال ل حاع مذال وذ ويه
الخاا اوي ث ال يسندي دم مصا بلدا ماا عال ع دالاابع مال هألذام بغيذاد ثذ

خ ل لأ مسا بب في ماا نا 282هذ (.)21

بام وصا الألد مال ل حاع مال ويي مذال وصذا مذال وذعي الفقيذه الصذفاس مذال اهذ

خاس ى

ذسال مسذا بمذات الطذائق عذد ذنا 491هذذ ( )21ب ل ذااهي مذال لألذزد مذال

و سذذي مذذال محألذذد الخابا ذذالي ال خذذالي ذذألع ألسذذا ببذذ في اسيدينذذا فذذي ذذذنا

918هذذ( )22بمحألذذد مذذال عألذذا مذذال عثألذذان مذذال ع ذذدالع يز مذذال طذذاها ال خذذالي بام ذ سذذا
الحنفي لمام الحنفيا الحام الش يق جاوس مسا بب في نا 929هذ ( )23بمحألد مال
محألد مال عاي الساوة ي ا ام ألسا ال ع عشاد نا ببذ في 918هذذ ( )24بعاذي مذال
محد مال اسيناظا مال عد الد ال العاوي عالء الد ال اسيع بك الخ التمي و

ب في ذنا 888هذذ ( )29بمحألذد مذال محألذد مذال وذأل

مسا

الذد ال اسيعيذد الخذ التمي لمذام

مقام الحنفيا اسيسرد الحاام ب في ألسذا ذنا 813هذذ ( )28بمحألذد مذال محألذد مذال
محألد وأل

الد ال ال عف ي ال خالي فقيه لنفي جاوس ألسا بمات ماا اب اسيدينا

نا 822هذ ( )28بمحألد عاي مال محألد بأي ال خالي الحنفي اسيشذاوس ذالق مأ ا ذتال

اإل ااء اسيسرد الحاام ب في ألسا نا 1181هذ ( )28بع د اهلل مال محألد الطاها مال
محألذذد الع ا ذذي اسيسذذي الذذد عاألذذاء الشذذافعيا ألسذذا طاوذذقندي ااص ذ ب ذ في
ألسا نا 1159هذ (.)25
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بمذذال ال يذ ت العاأليذذا ا ذذاد الخرنذذدي التذذي بعذ ا اص ذ أه لأذ مدينذذا خرنذذد فذذي

ل اي فاغاوا ألاوليا اوب سستان الحاليا .منا الألذد مذال محألذد مذال محألذد امذ
طاها الخرندي اسيدوي اسيت ف

نا 812هذ ( )31بمحألد مال طاها مال الألد مال محألد

غياا الد ال الخرندي اسيدوي اسيت ف

نا 843هذ ( )31ب ل ااهي مال الألد مال محألذد

ال اهذذان امذ محألذذد الخرنذذدي اسيذذدوي اسيتذ ف

ذذنا 891هذذ ( )32بع ذذداهلل مذذال ل ذذااهي

ال ذذال ل الألذذد مذذال محألذذد الخرنذذدي اسيذذدوي ذذنا 883هذ ذ ( )33بعاذذي مذذال محألذذد مذذال
ل ااهي مال جال ل الد ال الألد مال محألد مال محألد ام النوس الخنردي باسيدوي مذات
نا 881هذ ( )34بالألد مذال طذاها مذال الألذد مذال محألذد مذال محألذد الخنرذدي اسيذدوي

اسيت ف

نا 881هذ ( )39ب ل ااهي مال محألد مذال ل ذااهي مذال الألذد مذال محذد ال اهذان

ال نردي اسيدوي اسيت ف
اسيداس

نا 858هذ (.)38

التي اوشهها ال خال ون في مسا اسيساما

ب دس اإلواسد هنا لأذ ان ابلذا اسيألاليذك التذي ماوذت بحسذ مصذا بالشذام و ذ ت

فياذذا ذذااد يشذذاس للذذيا ال نذان مثذ

ذذيق الذذد ال طذذا بالظذذاها مي ذذا

بالسذذاطان

الوون بمحألد مال الوون ب ايت اي باسينصوس مال الوون ينحدلون مذال ب ذ

ذيا

و التحديد مال جألاوليا اتا ستان الحاليا به ب لن ماو ا ذد الذ با اسيةذول فذي

الشام وب ف ا تلفا عا مصا بالعال اإل المي ببصدبا لاصاي يلال فضوا بسا ق ا

فيألا ميناا لتقد ي التحق باأهدايا لاحامعا الش يفعا بم لك عألاسد الحامعا و ناء
اسيداس

في مسا اسيساما بمال ه د اسيداس

 -2اسيدس ا ااسغ ويا

مؤ ساا ااميا اسغون الدباااس الد مألاليك اسينصوس الوون ب دبالد ويا ا لاب

بمان له مي لاأل هب الحنفي فه

عا اسا ته بماذا فيذه لأذ ان صذاس عذد مذال

اه اإلفتاء .ب د اعاد مياه الشديد لأ هذ ا اسيذ هب لأذ بق يذا الب

الحنفيذا ذداس

_______________________________
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ثقافتنا

●

يا

صوسد مسا باسيدينا بالحج في ااه ب

العراا ألسذا اسيسامذا باول مذال اس

اسيسي فقد اس

ماذ د اسيدس ذا

ذق مذال الحسذال الحنفذي

ماا عدد نعا .بفي ايام الفا ي ماوت اسيدس ا بحذت لوذااك

ابالا ساج مال امي وألي و يق مسا اسيساما في للك الحعا .بعنذد الحذديي عذال

اسيداس

يقول الفا ي في ماا ه وفاء الةاام هخ اس ال اد الحاام «بمناذا ال اوذب

الشامي مدس ا داس العراا بهي التي عال يألعا الخذالل مذال ذاه اسيسذرد اسيعذ بك

م ذذاه العراذذا.بل ااس مذال ب فاذذا بالمتذذي ب فذذت ثذ عألذ فياذذا ااميذذا اسغذون النائذذب
مدس ً ا لاحنفيا ي العش ال ب عألائا اب عدها ميسيا» (.)38
ب د ب ق التدلي

ما د اسيدس ا باسيدس ا الزو يايا في ال ع ااول مذال القذ ن

التا ع اأهر ي بللك الوتقال اسيدس

الش يق (.)38

ه – مدس ا ايت اي

ال ي مان يدس

امذا السذاطان اسيألاذ مي ايت ذاي بمياذذه وذأل

في م مناألا لأ الحذام

الذذد ال محألذد مذذال عألذا الشذذايا
فياذذا اسيذذ اهب اال عذذا

ذذامال الذذزمال ان نذذي مدس ذذا فذذي مسذذا اسيسامذذا بذذدس
فاوتا ى امال الزمال ً
ااسا مال الش يفا وألسيا مال لوااك نذي لسذال ث هذدم الذداس
ول اط السدسد ول اط اسيااغي مي ني مساواا مدس ا ايت اي.

و ذ ع العأل ذ ماذذا عذذام 882هذ ذ بمذذان الفذذاان مذذال نائاذذا عذذام 884هذ ذ بماوذذت
اسيدس ا جألياا لل جعااا مال الاخام اسياون اما قفاا فسان م ه ً ا بماوت بضذ
ً
ً
بمرألع ذا مشذذافا عا ذ اسيسذذرد الحذذاام مألذذا ماوذذت بض ذ
اثنتذذعا ب ذ ععا خا ذ د
مسا ذذا بمئ وذذا ( .)35ب ذ س السذذاطان ان يسذذون اسيدس ذذا ال عذذا مدس ذذعا مذذذ
يذذدس الذذد اسيذذ اهب مألذذا ذ س ان يسذذون الدسا ذذا ال عذذون طال ً ذذا .ب ذذد اس ذذ

لاألدس ذذا مرأل عذذا م يذذاد مذذال الساذذب و ي ذ ما النا باأذذي ان اسيسذذتعي ال اباف ذ ا
الس يذذا مذذال باذذك الساذذب بل ذ

ذذق مناذذا ذ ى  311مراذذد ب ذذد عأل ذ نفسذذه عا ذ

ب ايدها بصذياوتاا ( )41ب ذد اب ذق عاياذا مؤ سذاا عذدد اوس ألسذا اسيسامذا بجعذ
ً
اجاها ب فا عا اسيدس ا.
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بفي النصذق الثذاوي مذال القذ ن الحذااي عشذا اأهرذ ي اعيذد بنظذي امذوس اب ذاك
ً
ه د اسيدس ا ففي عام 1181هذ عذعا الشذي محألذد مذال ذايألان اسية مذي مشذافا عاذ

وذذنون ااب ذذاك ألسذذا اسيسامذذا بمذذان مذذال خيذذاد عاألذذاء اسيةذذاه سل ذ لأ ذ مسذذا
ً
اسيساما باسيدينا اسينوسد ب ذيا الصذةا ى ثذ عذاا مسذا اسيسامذا بعذعا مشذافا عاذ
ااب اك .بفي عام 1184هذ اخ ل مال مان يسذسال خذالوي مدس ذا ايت ذاي بامذا
اوتس ذ ي اب ذذاك اسيدس ذذا فاسبفع اخذذ اسياا ذذا السذذنوي مذذال  811ذذاش لأ ذ 4811

اش بععا في اسيدس ا ال عا مدس ذعا عذد ان ا ذت دل بذدلي اسيذ هب الحن اذي
تذذدلي الحذذديي بمذذال اسيدس ذذعا ال ذ ال عيذذنا محألذذد الةزاأذذي الةدا ذذي مدس ً ذا
لافقه اسيالسي بع دالع ا ي مدس ً ا لاحديي (. )41
رحالت احلج القازاقية القدمية :دراسة تارخيية
ماوت سلاا الحج بما بزال مذال اهذ مظذاها ال لذدد فذي العذال اإل ذالمي مذال

واليذذا مألذذا اواذذا ماوذذت بال بذذزال مذذال ا ذ ى ال وذذائج بال ذ با

التذذي ب ألذذع مذذعا

اسيساألعا ال ال يهبون اااء ف يضذا الحذج مذال مذ فذج عأليذق مذال واليذا اخذا ى.

بماوت سلاا الحج خاصا مذال اهذ اإلو ذاتات الثقافيذا اإل ذالميا ا واذا سصذدت لنذا
معال ط ق الحج بالخصذائ

ال ةاافيذا لاألنذاطق التذي بألذا ماذا افذ الحرذال

فضذذال عذذال االذذداا السيا ذذيا بالعسذذس يا لانذذا

فذذي باذذك اسينذذاطق بعذذااابا

ببقاليده لأ جاوب فعاليابا العاأليا بالفس يا بالثقافيا.

ب د ا تهثات الالاا لأ ميت اهلل الحاام في مسذا وب يذاسد الا ذول السذ ي فذي

اسيدينذذا اهتألذذام م يذذا مذذال اسيسذذاألعا فذذي اوحذذاء ااسع ليذذي لاصذ ا عاذ بذذدو ال
مشذذاهدابا باوط اعذذابا بال ذ اأه فذذي ه ذ د الذذالالت ب ذذع ال ذ عض مذذنا لأ ذ

بدو ال ه د الالالت في ه د الدياس اسيقد ا لتسذون لمذا ى طي ذا لذه ول ألذا جذاوس

ال يت لسن ات لساا ا ه ا العأل اب لاال.

_______________________________
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ثقافتنا

●

صوسد مسا باسيدينا بالحج في ااه ب

يا

بلقذذد ا ذذام القذذاتاع مسذذاجد بمذذداس

اينيذذا م يذذاد لتعاذذي الذذد ال اإل ذذالمي

1518م بمان الحال ال ي ي هب سيسا

الثوسد ينال التاام الشعب القاتا ي ان

بهناال االئ م يذاد مذال اسوذيق الدبلذا عاذ هذ ا اامذا ذ الثذوسد ال اشذيفيا ذنا

لقذذب «لذذال» مذذال اه ذ اا لقذذاه فذذي ب ذ

مسألوع الساألا ويقدسد سجال الدبلا بالشعب.

ذذيا فيص ذ الحذذال من ذ للذذك ال ذذت

ب ام ال ي ااول مال الحرال القذاتاع نشذا ماي ذات عذال منا ذك الحذج باعذ ا

القاتاع انخ ال لا هاه لاحج بمان عض الحرال يساسون ط ق لياان بمناا
لأ مسا اسيساما بال عض انخا ي هب لاحج عال ط ع باميا ب د فص الحرال

القذذاتاع اابائذ ب

ذذا السذذفا لاحذذج فذذي ماذذب صذذةياد بذذع مذذال يذ «اليذ الحذذال»

ب«ماوذذد الحذذال» بماوذذت هنذذاال طذ ع م يذذاد لاحذذج ماذذا ط ذذق خذذاس ى ذذألا ند
(اوب سستان) بمناا لأ مزاس و يق (افةاوستان) ث ميشاوس ( امستان) بمناا لأذ

م م ذذاي (اأهنذذد) ذذالط ق ال ذ ي ث ذ ذذالط ق ال ح ذ ي مذذال مو ألذذاي لأ ذ جذذدد ع ذذا

اسيحي

اأهندي في سلاا وا ا بطوياذا .بهذي طذ ع صذع ا محف فذا اسيخذاطا ليذي

مان طذاع الطذ ع يتاصذدبوا لينا ذ ا مذا معاذ مذال امذ ال ببعذاع الس يذا مناذا
ً
الياوا بمع للك ل ينقطع الحرال القاتاع عال ه د الف يضا
لاسا ا بالناب بالقت
سغ ما اجا وه مال مخاطا جألا.

بال ب جدلذدويا اي سلذالت لذج اتا يذا اب بثذذائق خاصذا ذالحج لتذ ثذذوسد 1518م

اء مال

الدبلا اب اافااا ث ماوت اول الالالت اسيعتاك ماا مذال ذ الدبلذا

 1822م ليذذي خذ ل مرأل عذذا مذذال الحرذذال القذذاتاع لاحذذج مذذال مدينذذا ( زل ذذاس) فذذي
وألال اتا ستان بمان ب اس خان و خاس ى بماوةا د اصطح ه معا في
افاتا (.)42

و جذذد فذذي ااسوذذيق القذذاتا ي بثيقذذا بذذدل عاذذ لهذذاه اول لذذال لأذذ مسذذا
اسيساما نا 1829م به مال مدينا ( زل ا) ث اعطت اتا ستان بصذ ً
يحا ذالحج
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لنح ً 89
لاجا لاسفا لأ مسا اسيساما عال ط ق لب يا فسذان الحذال القذاتا ي
ال ي يعيش في ماوةا عا لدبا الصعا ي هب لأ

جان ث خاس ى بمناا لأ

لب يا لاحصول عا بثيقا السفا لأ مسا اسيساما ث ياجع لأ طشقند بمناا لأ

مام (افةاوستان) عال ط ق ال ا بمناا لأ م م اي (هند) ليي يامب اخاد لأ
جدد.

بهن ذذاال صذ ذ

م يذذذاد لحر ذذال ذذاتاع خاجذذذ ا لاح ذذج بلس ذذنا ب فذ ذ ا ف ذذي

ا ذذطاو ول اب جذذاولبا فذذي مسذذا اسيسامذذا باسيدينذذا اسينذذوسد ذذن ات طوياذذا بعاألذ ا فياذذا
الاةا الع ميذا بالعاذ م اإل ذالميا بوذال ا اإلجذاتات العاأليذا مذال الحذامعا الشذ يفعا ثذ
اتا ستان بفتح ا مداس

عاابا لأ

لتعاي ااطفال الاةا الع ميا ببحفيظا القذا ن

الس ي .
بو ما مال هؤالء الحال الذالألال مذال ذيفي يندي الذ ي مذان ينحذدس مذال ا ذاد
اتا يا ث يا ل ال اد في طاب العا با تق ال اخاد لأ مسا اسيساما بلسنذه
ل يتألسال مال ال صول لأ مسا اسيساما فألسي في ا طاو ول ليي بعا الاةا
التاميا بابقناا بعأل في مرال الط اعا سيدد ثالثا ن ات عدها ب جه لأ اسيدينا
اسينوسد بهنذاال بعاذ الاةتذعا الع ميذا باإلو اي يذا ثذ عألذ فذي التذدلي
مداس

فذي للذدى

مسا اسيساما بعا العديد مال اطفال العاه سيدد ثالثا ذن ات بمسذي
اتا سذتان مذع الحرذال القذاتاع

في مسذا اسيسامذا ثذالا عشذاد ذنا ثذ عذاا لأذ
ً
لماما في مدينا (تايستان) التي بقع في و ع اتا ستان.
باص

و عد فتاد مال ال ت بوي ذه لذدى الحس مذا ال ب ذيا فقذ س اأهرذاد لأذ الصذعا
مع ا ابه 1539م بهناال اوسب عا باجألا القا ن الس ي مال الاةا التاميذا لأذ
الاةا القاتا يا في نا 1538م باوتا مال التاجألا عد ثألاوي ن ات ببقع التاجألذا

في ال عا اجزاء(.)43

_______________________________
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يا

ً
مان الحال ع ذدالالألال ً
عاسيذا متعألقذا فذي الدسا ذات الدينيذا فذي عاذدد مألذا

مان ً
عاسيا ةاافيا العال بباليخه خاصا بالي العاه باابااال ببحدا مذع اهذ
اتا ستان عال ب

ته اإليألاويا في الحذج وب يذاسد الا ذول صذا اهلل عايذه ب ذا فذي

اسيدينا اسينوسد بلما معا مات ماألا عال عافا باسينا ك.
صورة مكة واملدينة واحلج يف رحالت احلج القازاقية احلديثة
فيألا ياي وألالل مال سلالت الحج القاتا يا الحديثا الشفاهيا.

 – 1سلاذذا الحاجذذا مالألذذت نذذت الحذذال ع ذذدال بك مخسذ م مذذال مدينذذا اسيذذاطي

قاتا ستان بقول السذيدد مالألذت «السذالم عاذيس يذا اخذي اسيسذا ابحذدا انن

عال سلاتي لأ مسا اسيساما لاحج باااء الامال الخام

مال اسمان اإل الم ب د

وذعات طألهوينذا فذي القاذذب بعزمذت عذد العذ اد مذذال الحذج ان اماذب هذ د الالاذذا
لسي يستفيد مناا ااهذ بااصذد اء ب ذد بةيذات ليذابي م ً
يذاا عذد هذ د الالاذا
وبياسد ا الا ول(ص) .اوا ا ألي مالألت نت الحال ع دال بك مخس م بلدت

فذذي ا ذذاد متدينذذا متألسذذسا سذذنا س ذذول اهلل(ص) بأهذ ا فهوذذا منذ صذذة ي اعذذاك
اسيدينذذا اسينذذوسد بمسذذا اسيسامذذا بلسذذال اونذذا منذذا وعذذيش فذذي االبحذذاا الس ذ فيتي
ً
الشي عي ماوت سلاا الحج النس ا لنا امال عيد اسينال بلسال الحألد هلل عذد ببال
االبحاا الس فيتي جاءت لنا الفاصا ل ياسد اامامال التي دا فياا اإل الم بمشذيت
عا ااسع التي مشذ عاياذا الا ذول الس ي بالحألذد هلل فهوذا منذ صذة ي اصذاي

باص م بابألسك هسمان اإل الم بانن امامي فاصذا اااء الذامال الخذام
الحج.

بهذ

منت مس وسد لا هاه لأ الحج با تيقظت م ً
ساا في م السذفا ف جذدت
اسين ذ ل يألذذتأل ااه ذ بااصذذد اء مذذاو ا ً
ايض ذا مس ذ ول ال الاتذذي لأ ذ الحذذج ب ذذد
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افات في م  28ينايا نا 2113م مع واما «اسياطي لزات» ها ه مطاس اسياطي

دا اإللسا

اإل الم الحقيقي مال ه ا اسيسان ال أليذع يابذدون مال ذ

ميضذاء

بفسذذات اونذذي عنذذدما اسمذذب الطذذائاد امذذون مذذاسيالال الطذذائا بمنذذت مس ذ وسد

دات الطائاد باحذاال و ذدات عينذاي بةذ ولع الذدموع فقذد بامذت خافذي مدينذا
اسياطي باالبحذاا السذ فيتي السذامق ب ذ عون ً
عامذا مذال الشذي عيا باإل لحذاا ل اخذق
مذذال الطذذائاد اونذذي اعا ذ ان اهلل مع ذي بصذذانا لأ ذ جذذدد بفذذي الي ذ م الثذذاوي  25ينذذايا
ب جات في الساعا السا عا ص ً
الا لأ مسذا اسيسامذا اسيدينذا التذي يتألنذ ان يااهذا
مان مسا بلذ امذال ابخيذ ان اصذ لأذ هنذا لتذ فذي منذامي .و عذد ان ل سذت
مال

اإللاام وسم ت السياسد بل يت وعات مهوني لوساوا اخا ى بوسيت م

ويء في الدويا بفسات في ع ااد اهلل بعذاأ فق
مال م ذاد النذا

بسيذا بصذانا لأذ مسذا بعر ذت

الذ ال يألشذون فذي وذ اسعاا مذهوا امذ ال ال حذا .ب للا وظذات

لليا مال عيذد ال بعذاك هذ هذ امذ ال ال حذا ام امذ ال النذا  .بجذال فسذ ي عذدد

ا ئاا مال ا ال جاء هؤالء النا ؟بم عدا اسيساألعا في العال وما د اسيشاعا ل

ااسال ميق بصات لأ الفندع في الد و ال ع مسا ال ألياا ب سنت في غافا
م ياد باغتسات بصايت بب جات لأ اسيسرد الحاام في التا عا بالنصق مسذاء

سغ بع نا مذال السذفا لال اونذي وسذيت هذ ا التعذب اونذي ابألنذ ل يذا اسيسذرد الحذاام.
ً
مساءا باسيصامي بنيذا وذ ال ع مسذا بمحذالت ال يذع مفت لذا
ماوت الساعا العاواد
بجأليع الحرال ااعون لأ اسيسرد الحاام.

بعندما اخات اسيسردالحاام وعات اوني في عال خذا اخاذت اجاذي اليألنذ

ب اذذت سذ اهلل الذذالألال الذذالي و سيذذت مذذال وذذدد الفذذاج سايذذت الذذداخ اسيذ لن

السذالقا بااوذ اس الخضذااء بال يضذذاء ب ذألعت ذااءد القذا ن السذ ي التذي اهتذز أهذذا
ا ي بمنت في لالذا مذال الذ هول فاذ اس النذا

ع ق اسيسك ولي ال نا.

مذال لذ أي بمذان اسيسذان يألتاذئ
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اهلل ام ذذاا اهلل ام ذذاا اهلل ام ذذا .هذذا هذذي السع ذذا سايتاذذا امذذامي عاياذذا مسذ د

ااء ببقع في ب

اسيسرد الحاام بالنذا

يط فذون ل أهذا ألال سذا ال يضذاء

طفت السع ذا التذي ذاسال اهلل فياذا بصذايت فذي مقذام ل ذااهي سمعتذعا ب ذعيت
معا الصفا باسي بد بو ت مال ماء تمزم وبست غاس لااء..

ك عاف ذذا باعذذذ ت اهلل م يذ ًذذاا أ ذذي باها ذذي

ثذذذ ذذذدات منا ذذك الح ذذج ذذال
ً
جأليعا وبست اسيزالفا بله ت لأ «من » ال ي اما اهلل يدوا
باصد ائي بلاألساألعا
ل ااهي ان ي

ب د سايت النا

ا نه ل ألاعي فياا .ب د ألعت ما د القصذا مذال امذي باوذا صذةياد
يألشون في الا م يذاد فذي منذ

بمهواذا ذال واايذا و ذال دايذا

بال أليع يابدون الث ه ااميض ففسات في وفسي الي

ه ا اسيشاد يش ه مشذاد

م القياما؟ا بوعات مهن القيامذا ذد امذت بوسذيت الذدويا مااذا بال ا ذتطيع
ان اع ا اساوي عألا وعات ه في للك ال ت ماوت ه د التر ا مفيدد أي ً
جذدا
ً
خاوعا.
ببهثا ا ي ماا باص
عذذد ل يتذذي لألمسذذان اسيقد ذذا فسذذات فذذي ليابنذذا فذذي عاذذد االبحذذاا السذ فيتي

اسينح فألع ان يقيني اهلل مان مامال لال اوني ل ابألسال مال اااء الصا ات في
اب اباذذا بل ذ اص ذ بمذذا ماوذذت باذذاج أذذي فاص ذا الحذذج بب ميذذا ابالاوذذا ماوذذت فذذي
مداس

لب ذيا وذي عيا .امذا انن فضونذا وعذيش فذي عصذا الح يذا التذي منحذت لسذ

ميذذا بجنسذذيا ل يذذا الذذد ال وي ذذب عاينذذا بفاذذي الش ذ اه ان الذذد ال الحقيقذذي ه ذ

اإل الم .بعندما وع د اهلل بلدد فق

بوتألسك الد ال يفت لنا اهلل ام اه الخيا.

لقدمنا عيد ال عال الد ال ايام االبحاا الس فيتي بل يعاألنا الد الد ال
اإل المي بمنا ال وا ى ً
الدا اعا مال سئي الدبلا فقد مان ماإل له لاوا هلل
بالحألد هلل فقد سجع لنا اإل الم وسجعنا لأ اإل الم.

ب جان ذذا لأذ ذ اسيدين ذذا اسين ذذوسد ع ذذد لل ذذك بف ذذي الط ذذق ماو ذذت الس ذذياسات بق ذذق

لال ذذتاالا و يذذهبي اه ذ باذذك اامذذامال الطعذذام باسيذذاء لاحرذذيج وبصذذانا لأ ذ اسيدينذذا
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اسينذذوسد التذذي هذذاجا للياذذا الا ذذول(ص) بهذذي مدينذذا وظيفذذا بجألياذذا بلذذي

ماذذا ج ذذال

ب ذد وذعات ان النذا

هنذا ليسذ ا

م ياد مث مسا بج ها ا لااسد مال ج مسا اسيساما ب د قيذت فذي اسيدينذا
اسينذذوسد خألسذذذا ايذذام ببألتعذذذت م يذ ًذذاا الصذذالد فذذي اسيسذذذرد الن ذذوي بفذذي ال بضذذا
الش يفا التي منت اصاي ماا الصذا ات الخألذ
ً
شاا م مالئسا وبست ا الا ول(ص) و سيت مال ودد الفاج بالسعااد.

بالنا هنا ال جد في اوما خ ك مال الدويا مذ يفسذ ون فذي انخذاد بفذي
الحج اسي وس الذ ي لذي لذه لال ال نذا بفذي ايذام الحذج بعاألذت م ً
يذاا مذال امذوس اينذي
بعافت اإل الم الحقيقي ال ي غاه عنا ايام االبحاا الس فيتي.

لقذذذد غيذذذات سلاذذذا الحذذذج ليذذذابي ماا ذذا فعن ذذدما من ذذت اعذذذيش ف ذذي االبح ذذاا

السذ فيتي لذ امذذال اعذذاك اإل ذذالم الحقيقذذي بميذذق يحذذب اسيسذذا اخذذاد اسيسذذا .

فسألذا جذذاء فذذي الحذديي الن ذذوي الشذ يق ان اسيسذا يحذذب اخيذذه مذا يحذذب لنفسذذه
ف عد بياسد مسا اسيساما باسيدينا اسينذوسد سجعذت مألذا بلذدبني امذي ببعذ ات عاذ

الحيات التي عشتاا سيدد واا فق

في مسا اسيساما باسيدينا اسينوسد.

عد الع اد لأ اتا ستان دات افسا في وألذ ليذابي عذد هذ د الالاذا ففذي
مالاا طف لتي مان امي عالذ ًألا في الد ال اإل المي بمان ً
اائألذا مذا يذتسا معذي

عال اإل الم بمسا باسيدينا بالسع ا بعندما م ات سايت ه د اامذامال بالذ الا

و ذذذدات ذذدولي ابح ذذدا عنا ذذا ابالاي ع ذذد ل يت ذذي أه ذذا بعاأل ذذت ابالاي ان ال ذذد ال

اإل ذذالمي ه ذ االوقيذذاا ابامذذا اهلل بو اهيذذه بان محألذذد س ذذول اهلل اس ذذاه اهلل لياذذدي

النا

لأ ط ق الحق ويخاجا مال الظاألات لأ النوس بم ه ا د بعاألتذه فذي

سلا ذذا الح ذذج لأذ ذ مس ذذا اسيسام ذذا باسيدين ذذا اسين ذذوسد .بالس ذذالم عا ذذيس وسلأل ذذا اهلل

و امابه.

 -2سلاا الحال منج ك مال طا جي مال ميدوا سياطي قاتا ستان
..منت ا ألع م ًياا عال الحج من طف لتي مال امي بجدبي التذي اخ ابنذي عذال
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بج ا مسان ي تألع فيه اسيساألون مال اوحاء العال لع ااد اهلل ع بج بان اإل الم
ذذد ذذدا مذذد ال الحذذق فذذي ه ذ ا اسيسذذان ال ذ ي ن ذ فيذذه اول ميذذت لع ذذااد اهلل به ذ

اسيسرد الحاام بهناال اعا الا ول محألد عايه الصالد بالسالم لأ اإل ذالم بهذ ا
ً
اسيسان ه مسا اسيساما تااها اهلل وافا.

بفي عاد الشي عيا ل يحج الذد مذال اسيسذاألعا لأذ ميذت اهلل الحذاام ان االبحذاا

السذ فيتي مذذان يألنذذع اسيسذذاألعا مذذال اااء ه ذ ا الفذذاع مألذذا ان الذذد ال اإل ذذالمي
ماه مان مألن ًعا بل يألاك اجدااي ى الدعاء لأ اهلل بعاأ ان يألن الفاصا
ابالاه مال اج اااء الحج بالحألد هلل فقد ا تراه اهلل لدعائا باختاسوي اااء
ه ا الفاع بمنت اوا ااع اهلل م ًياا لي ت ني الحج لأ ميته الحاام.
عندما جاء الخ ا لأ عائاتي ل بسال بصدع لسال اهلل عا م ويء ديا

به د به ني هذ ا السذفا اسي ذاسال ل يذاسد ام القذا ى باسيدينذا اسينذوسد بماوذت سلاتذي

لاحج في عذام 1424ه ذ 2113م بعنذد بصذ أي لأذ مطذاس سيذاطي قاتا سذتان بجذدت
م ًياا مال الحرال القاتاع ينتظ ون م عد ا الع الطذائاد باللظذت عالمذات ال شذا
بالس وس عا بج ها باعينا بألاؤها الفالا باع وذا اهلل بعذاأ ان يسذون ذفاوا
منا.

 ...بصذذانا ال يذذاع فذذي الاي ذ فا ذ ابألسذذال مذذال مشذذاهدباا ب لن ماوذذت اا و ذ اس

الساطعا ب لي هواا مدينا سائعا ثذ اوطاقنذا لأذ جذدد بعندئذ تاا االضذطااه فذي
فؤااي ال تاامي مال اامامال اسيقد ا بماتلت ال اصذدع اونذي اصذ حت مذعا الحذال
مذذضلن اهلل بعذاأ

الامال الخام

بلسذذاوي يحألذذد اهلل عاذ هذ د النعألذذا لقذذد جئذذت لأذ هنذذا امألذ

مال اسمان اإل ذالم بلسذي اوذاهد اامذامال اسيقد ذا التذي ظاذا

فياا فرا اإل الم بلألدت اهلل ال ي به ني ه ا السفا اسي اسال.

بعنذذدما بصذذانا لأ ذ مدينذذا جذذدد صذذاينا صذذالد الص ذ فذذي اسيطذذاس و ذذداوا التا يذذا

وسم نذذا الحافاذذا مذذال مطذذاس جذذدد م اوذذاد لأ ذ مسذذا اسيسامذذا با ذذتالنا اذذيال فذذي
الفندع ث ب جانا اااء العألاد بمان منظا اسيسرد الحاام ً
سائعا ب د اهتزت او نا
__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 66



● جالل السعيد الحفناوي

ل ي ذذا السع ذذا اول مذذذاد بال ألي ذذع ياب ذذدون مال ذذذ ميض ذذاء ببخيذ ذ ان مال ذذلال
بعرألا يدعون ل ً ذا ً
ً
بالذدا بهذ فذي
اسيساألعا مال جأليع اوحاء العال اإل المي ع ً ا
مال

بالدد بمال

اإللاام بامز لأ اسيساباد الحقيقيا معا ال أليع به ا اسينظا

ي ما اسياء هول عادد انخاد لعا يفالع ه د الحياد بم اهراا بال يخ ل مناا لال
سفنذذه ال ذ ي يش ذ ه ل ذذا

التق ى.

الحذذال بفذذي للذذك لذذي لذذه عا ذ العأل ذ لاخذذاد بالت ذ با

منا في من ثالثا ايام بمناا له نا لأ عافا ه ا اسيسان اسيقد

فذي ال

يذاد

الع ميا بمان لمذام مسذرد اسيذاطي قاتا سذتان ضذألال مرأل عتنذا فا ذتفدت منذه
م ًياا باجذاه عذال ا ذئاتنا باخ اوذا ألنا ذك الحذج ب ذال لنذا ان ال ذ ك عافذا هذ

واط مال و بط الحج بان فذي الحذج بسفيذا لاذ و ه بوذ ول فذيض مذال سلألذا اهلل
ع بج عا ع ااد لل يقال لن مال ال و ه لوو ً ا ال يسفاها لال ال ك عافا.
ب ضينا عافا ًما مال طاوع الشأل لت غ وماا باع وا اهلل الالألذا باسيةفذاد
لنذا ثذ وزلنذذا لأذ اسيزالفذا بجألنذا ال ألذاات مناذا بلسنذذي فقذدت مرألذ عتي باخاذذت
الصدفا في مرأل عا لرال مال للدى الدول الع ميا بمان لماما يتحدا عال

الحج بمع اوني ال ابقال الاةا الع ميا لسال لبلي بل ا ي ماوذت معاذ بافاذ مذا

يق له اإلمامااا

اخ ت عد صالد الفرا ا حذي عذال مرألذ عتي فاذ اجذدها فاوطاقذت ألفذااي

لأ من بهناال جألع اهلل وألاي ما بلاقنا ل ب نا ب ألنا تقاي ااظافا باوصافنا
مذذال من ذ لأ ذ مسذذا اسيسامذذا فذذي الص ذ اج ال ذذاما بجئنذذا ل يذذاسد السع ذذا بعنذذد
اال تااه مال اسيسرد الحاام ب ضهت ماد ثاويا بصايت سمعتعا امام اسيسذرد بعنذد

اخذ أي فذذي اسيسذذرد اغ وس ذذت عينذذاي الذذدموع بفالذذت لبلي هنذذا فذذي هذ ااسيقام
يتضذذاعق ليألذذان اسيسذذا الك اسيذذاات و عذذد الذذدخول فذذي اسيسذذرد الحذذاام صذذايت

سمعتعا م لك بلألدت اهلل ان منحن اهلل وعألا بق ي الحرا اا ا ويقذال اوذه
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يشاد امام اهلل حاوه ببعاأ

يا

ذ م القيامذا .ثذ صذايت سمعتذعا فذي مقذام ل ذااهي

بخاجذذت عذذدها لأ ذ الصذذفا باسي ذ بد لاسذذعي ميناألذذا ليذذي ذذدات الصذذفاء باوتايذذت
اسي بد.

عذذد للذذك سجع ذت مذذال مسذذا لأ ذ من ذ بفذذي الي ذ م الحذذااي عشذذا سمينذذا ال ألذذاات

الثالثا به ا الامي وعياد مال وعائا الحج بهي بامز لأ الشيطان اام ا بااب

بااصةا لعنا اهلل عايا اجألععا.
ث

افاوا لأ اسيدينا اسينوسد ل ياسد الا ول(ص) فقد ال «مال بساوذي عذد مذ بي

فسهوأل ذذا تاسو ذذي ف ذذي لي ذذابي» باسيدين ذذا اسين ذذوسد جأليا ذذا ألسذذذردها الن ذذوي الشذ ذ يق
و سساواا ب د بست اسيسرد الن وي فوس بص أي .ث بست ا الا ول ب وس اصحا ه

مألا ذال الا ذول(ص) «مذال تاس ذ ي بج ذت لذه وذفاعتي» باعذ ت اهلل امذام ذا

الا ذذول ان يشذذفع أذذي ذ م القيامذذا ويتق ذ اهلل لرذذي ث ذ بست اامذذامال اسيقد ذذا
ااخذذا ى فذذي اسيدينذذا اسينذذوسد بمناذذا ج ذ الذذد ب ذذا ذذيد الشذذاداء لألذذزد سلألذذه اهلل

بمسذذرد الق اتذذعا باعذ ت اهلل ان يألنحنذذي الفاصذذا ثاويذذا ل يذذاسد اسيدينذذا اسينذذوسد ب ذذد
ضيت ال عا ايام في اسيدينا اسينوسد.

وسجعت لأ مسا اسيساما مع سفا ي بطفنا ط اك ال ااع به باجب عا م

لذذال ب ضذذيت اليذ م همألاذذه فذذي اسيسذذرد الحذذاام ب ذذد جذ ني لليذذه ب ذذاب عقاذذي

ولبلي ماوت بحاق في اسيسان بل امال ال يذد ان اعذ ا لأذ اهاذي بوذ ت مذال
مذذاء تم ذ سم باخ ذ ت منذذه اهاذذي فذذي ات سذذتان .ل ألذذا ل ذ ا ذ الس يذذا عذذال ذذف ي

اسي اسال بلسال ما اته مان يخ ل مال فؤااي باص حت حألد هلل بعاأ «الحال».

بفذذي الناايذذا اسج ذ مذذال اهلل ذ حاوه ببع ذاأ ان يألذذال ذذالحج عا ذ م ذ مسذذا فذذي
اتا ستان بفي العال ماه با هل اهلل بعاأ الالألا باسيةفاد.
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املصادر واملراجع:
 – 1محألد السيد اي وسجاء ل ااهي

اي ااطا

ان يوي.مامز الدسا ات

ان يويا مايا اال تصاا بعا م السيا يا جامعا القاهاد .القاهاد 2113م.

 -2محألد عاي ال اس اسيسذاألون فذي االبحذاا السذ فيتي (جذزءان) الط عذا اابأذ .

ااس الش وع جدد 1583م.

 -3محألد ع ذدالقااس الألذد ال ألاول يذات اإل ذالميا فذي االبحذاا السذ فيتي مذعا
اسياضي بالحاضا مسا ا الناضا اسيص يا.القاسد 1552م.
 -4امال ااثيا السام في التالي ااس صااس مي بت 1413هذ 1582م.
 -9يق مال عألا الض ي مااه الااد بالفت ج بحقيق ا الساماائي .لندن
أليت مامب 1559م.

 -8محأل ا واما اسيساألون بحت السيطاد الشذي عيا الط عذا الثاويذا .اسيساذب

اإل المي مي بت 1585م.

 -8لسذذال الألذذد محألذذ ا اإل ذذالم فذذي ذذيا ال ذذط .اأهيئذذا اسيصذذ يا العامذذا

لاسااه .القاهاد 1582م.

 -8لسذذال الألذذد محأل ذ ا اإل ذذالم بالحضذذاسد الع ميذذا فذذي ذذيا ال ذذط مذذعا
الفتحعا الع مي بالتامي ااس الفسا الع مي القاهاد 1588م.
 -5الألد السعيد األيان اوتشاس اإل الم في يا ال ياع 1455هذ .
 -11يا ت الحألوي معر ال ادان ااس صااس مي بت (ا.ت).
 -11محألد وصا مانا اإل الم في يا من الة ب اسيةذ أي الط عذا اابأذ اسيساذب
ال امعي الحديي اإل سندليا 1551م.

 -12السساودس نرسعا بواوتال مياك جاي اسيساألون اسينسذيون فذي االبحذاا
الس فيتي باجألا ع دالقااس ضااي.مي بت 1585م.
 -13السعيد ع داسيؤمال السيد مام اض اء عا طوسان سا طا العال اإل المي.
(ه.ت).

_______________________________
66 ______________________________

ثقافتنا

●

صوسد مسا باسيدينا بالحج في ااه ب

يا

 -14الألذذد فذذؤاا مت ذ أي بهو يذذدا محألذذد فاألذذي ال ألاول يذذات اإل ذذالميا فذذي ذذيا

ال ذذط بالق ذذات .الحاضذذا باسيسذذتق

2111م.

مامذذز الدسا ذذات الشذذا يا جامعذذا القذذاهاد

 -19محألد لاه اسيساألون في يا ال طي بال اقان القاهاد 1553م.
 -18اسمينذ

فذذام ي بذذالي خذذاس ى منذ ا ذذدم العصذذوس لتذ العصذذا الحاضذذا

باجألا الألد محأل ا السااابي .اسيؤ سا اسيص يا العاما لاتهليق بالتاجألذا بالط اعذا

بالنشا( .القاهاد (ا.ت).

 -18و ذذدد فتحذذي صذذف ت العذذاه فذذي االبحذذاا السذ فيتي باسا ذذات اخذذا ى فذذي

العال ذذات التاليخيذذا بالثقافيذذا مذذعا العذذاه بال ذ ب
ةداا (ا.ت).

منشذذوسات مسا ذذا فذذاع ع ميذذا

 -18عا ذ اليذذزاي ظفاوامذذه بصذذحي ببحشذذيا م لذذوي للذذه ااس ماساذذا ميسذذت

مشال ا

1888م.

 -15و ذذذ الذذد ال الةذذ ي الس امذذب السذذائاد هعيذذان اسيائذذا العاوذذاد .بحقيذذق

ج ائا

ج وس مط عا محألد امعا امج بواماد مي بت( .ا.ت)

 -21الألد الس اعي بالي مسا ال زء الثاوي.ال ياع 1415هذ 1555م.

 -21ع ذداهلل العثيألذعا (اماذذوس) الشذي محألذد ع ذذدال هاه ليابذه بفسذذاد .ااس

العا م ال ياع.

 -22الفا ذذي (بقذذي الذذد ال محألذذد مذذال الألذذد الحسذذيني .العقذذد الثألذذعا فذذي بذذالي

ال اذذد اامذذعا بحقيذذق فذذؤاا ذذذيد الط عذذا الثاويا.مؤ سذذا الا ذذالا ميذذ بت 1419هذ ذ

1589م.

 -23التأليألي الدالي (بقي الد ال مال ع دالقااس الة ي اسيص ي) الط قات السذنيا

فذ ذذي بذ ذذااج الحنفيذ ذذا بحقي ذذذق ع ذذذدالفتاج محأل ذذذد الحا ذ ذ .ااس الاف ذذذاعي ال يذ ذذاع

1413هذ 1583م.
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 -24السخاوي (وذأل

الذد ال امذ ع ذداهلل محألذد مذال ع ذدالالألال ت 513هذذ)

التحفا الاطيفا في بالي اسيدينا .اسيدينا اسينوسد 1355هذ 1585م.

 -29ع داهلل ماااا ام الخيا (ت 1343هذ) وشا النذوس بالزهذا فذي بذااج افاضذ

مسا مال الق ن العاوا لأ الق ن الاا ع عشا .اختصاس ببابيب ببحقيق محذد ذعيد
العأل اي بالألد عاي الط عا الثاويا عال اسيعافا .جدد 1418هذ 1588م.
 -28ال ليساي (خيا الد ال) ااعالم مي بت (ا.ت).

 -28السذذخاوي الض ذ ء الال مذذع اه ذ الق ذ ن التا ذذع ال ذذزء الثذذاوي ااس مسا ذذا

الحياد مي بت.

 -28الفا ي وفاء الةاام هخ اس ال اذد الحذاام مسا ذا الناضذا الحديثذا مسذا

اسيساما 1598م.

 -25ع ذذذدالالألال مذذذال ص ذذال ع ذذذد اهلل (اما ذذوس) ب ذذالي التعا ذذي ف ذذي مس ذذا

اسيساما ااس ال شيا عألان الط عا الثالثا 1422هت 2111م.

 -31السنرالي (عاي مال بال الد ال) منائ السام في اخ اس مسا بال يت وبالد

الحام مخط ط في مسا ا الحام اسيسي ثالثا اجزاء.

 -31النا باأي ( طب الد ال محألد مال الألد) اإلعذالم ذهعالم ميذت اهلل الحذاام

مسا اسيساما اسيسا ا العاأليا 1481هذ .

 -32ول ان عاي الت الي الخألسا ( الاةا القاتا يا) اتان.لب يا 1511م.

-33

م ان بعيس

اي الحرال القاتاع ( .الاةا القاتا يا) سياطي ذ وا بياي

1552 .م  – 34ع دالستاس ال ساله الحرال القاتاع ( .الاةا القاتا يا) سياطي.اإلااسد
الدينيا اتا ستان 2111م.

 -34مخت ذذاس عذ ذ ع ط ذذق ذذاي (مراذذذدان) ( الاة ذذا القاتا ي ذذا) مط ع ذذا ج ذذابب

واد .سياطي1588 .م.
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اهلوامش:
 1ذ الاةا القاتا يا هي الاةا الق ميا ل ألاوليا اتا ستان بهي ف ع مال الاةات التاميذا بسذتععا ساألذات
م ياد مال الاةات الع ميا بالفاس يا باسية ليا بال ب يا اما الخذ فقذد ماوذت الساا ذا لتذ عذام 1524م
ذذالخ الع مذذي باا ديذذا الع ميذذا بلذذدا بعذذد

لاخذ الع مذذي مذذال 1524م لأذ 1525م ثذ ب ذذدل الخذ

بالحذاك اأذ الالبينيذذا مذال 1525م لأذ 1538م ثذ بحذذول الخذ لأذ السي ياذذي اعت ذاسا مذذال عذذام 1541م لأذ

1598م باا ديا اسي ج اد لاليا هي القاتا يا .ااطا

اا يوي بح يا محألد ذيد ذاي وسجذاء ل ذااهي

اي  .مامز الدسا ات ان يويا .مايا اال تصاا بالعا م السيا يا.جامعا القاهاد2113 .م ص .329

مذااد جذوس)

 2ذ اسي اوسد اسيسامنا باسيصا ا باسيقال ا« بال اس ه الذ ي ي ذاوسال ميتذا م يذت» (بذال العذ ب
بب ذذاوس القذ م باجتذذولبا ألعنذ جاوسبذذه مرذذاوسد بجذ ًاسا بال ذ اسد االعتسذذاك فذذي اسيسذذرد بفذذي الحذذديي
مان ي اوس في العشا ااباخا بال اس الذ ي اجابذه مذال ان يظاألذه ظذال با ذتراسد مذال فذالن فهجذاسد منذه

باجاسد اهلل مال الع اه اوق د» (الصحاج مااد جوس).

 3ذ السساودس نرسعا بواوتال مايسراي اسيساألون اسينسيون في االبحاا الس فيتي باجألذا ع ذدالقااس

ضااي مي بت1585م – .18 - 14

 4ذ السعيد ع داسيؤمال السيد مام اض اء عا بالي طوسان .سا طا العال اإل المي (ه .ت) .88

 9ذ محألد لاه اا عاا التاليخيا لنش ء ال ألاوليات اإل الميا في يا ال ط  .حي في ودبد مسذتق

العال ات الع ميا مع ال ألاوليات اإل الميا فذي ذيا ال ذط  .ال يذاع 21 – 21 .لب القعذدد 1418هذذ 1518
ا

1558م .311

 8ذ فائق فاي با ع ال ألاوليات اإل الميا في يا ال ط

عد ق ط االبحاا الس فيتي .مراا الحا

ال طني.ال ياع .السنا  13العدا  118لب القعدد1412 .هذ .213

 8ذ محأل ا مت أي اسيساألون بالحس الشي عي اسا ا باليخيا .ضألال ا حاا مؤبألا يا ال ط بالق ذات

ااتها.القاهاد  31 – 28تأل ا 1553م .291 - 248

 8ذ السساودس نرسعا بواوتال مايسراي اسيساألون اسينسيون في االبحاا الس فيتي .198 - 199

 5ذ الألد فؤاا مت أي بهويدا محألد فاألي (اماوس) ال ألاوليات اإل الميا في يا ال ط بالق ات
 11ذ محألد لاه (اماوس) اسيساألون في يا ال ط بال اقان.القاهاد 1553م .51 - 85
 11ذ يحيأ محأل ا مال جنيد الساعابي اسياجع السامق .329
 12ذ لسال الألد محأل ا اإل الم في يا ال ط .1541

 13ذ محألد عاي ال اس اسيساألون في االبحاا الس فيتي ع ا التالي .81 21

 14ذ مختاس اوي بك ط ق ااي ( .الاةا القات يا) مط عا جابب بواد  .سياطي .81 2 1585
 19ذ الألد الس اعي بالي مسا.ال زء الثاوي.ال ياع 1415هذ 1555م.841 .

 18ذ الألد الس اعي اسياجع السامق .844
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 18ذ ع داهلل العثيألعا (اماوس) الشي محألد مال ع د ال هاه ليابه بفساد .ااس العا م .ال ياع .311

 18ذ الألد الس اعي بالي مسا .822 2

 15ذ الفا ي (بقي الد ال محألد مال الألد الحسيني) العقد الثألعا في بالي ال اد اامعا .بحقيق فؤاا يد

.ط.مؤ سا الا الا .مي بت 1588 1419م .452 9
 21ذ الفا ي اسياجع السامق .411 11

 21ذ التأليألي الدالي (بقي الد ال مال ع دالقااس الة ي اسيص ي) الط عات السنيا فذي بذااج الحنفيذا .بحقيذق

ع دالفتاج محألد الحا .ااس الافاعي .ال ياع 1413هذ 1583م .288
 22ذ السخاوي (وأل

الد ال ام ع داهلل مال محألد مال ع دالالألال ت 512هذ) التحفذا الاطيفذا فذي بذالي

اسيدينا .اسيدينا اسينوسد 1455هذ 1585م .1 112

 23ذ الفا ي العقد الثألعا في بالي ال اد اامعا .215 1

 24ذ الفا ي اسياجع السامق .318 8
 29ذ الفا ي اسياجع السامق .292 8

 28ذ الفا ي اسياجع السامق.391 - 345 2 .
 28ذ ال ليساي ااعالم .49 - 44 8

 28ذ ع داهلل ماااا ام الخيا (ت 1343هذ) وشا النوس بالزها في بااج افاض مسذا مذال القذ ن العاوذا لأذ
الق ن الاا ع عشا اختصاس ببابيب ببحقيق محألد عيد العأل اي بالألد عاي.الط عا الثاويا .عذال اسيعافذا
جدد 1418هذ 1588م.415 .

 25ذ ع داهلل ام الخيا وشا النوس .313

 31ذ السخاوي التحفا الاطيفا.293 1 .

 31ذ السخاوي اسياجع السامق .988 2
 32ذ السخاوي اسياجع السامق .119 1

 33ذ السخاوي اسياجع السامق .248 3

 34ذ السخاوي اسياجع السامق.248 3 .
 39ذ السخاوي اسي

ع السامق .182 - 181 1

 38ذ السخاوي اسياجع السامق .134 1

 38ذ الفا ي وفاء الةاام هخ اس ال اد الحاام مسا ا الناضا الحديثا 1598م .328 1

 38ذ الس ذذخاوي الضذ ذ ء الال م ذذع اهذ ذ القذ ذ ن التا ذذع .ااس اسيسا ذذذا الحيذذذاد.ال زء الثذذذاوي 185.وقذذذال عذذذال

ع ذذدالالألال مذذال صذذال ع ذذداهلل ب ذالي التعاذذي فذذي مسذذا اسيسامذذا .ااس ال شذذيا .عألذذان  .الط عذذا الثالثذذا
1422هذ 2111م .91 - 45

 35ذ السذنرالي (عاذي مذال بذال الذد ال) منذائ السذام فذي اخ ذاس مسذا بال يذت وبالد الحذام .مخطذ ط فذي

_______________________________
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مسا ا الحام اسيسي ثالثا اجزاء.ال زء الثاوي .291

 41ذ النا باأي ( طب الذد ال محألذد مذال الألذد) اإلعذالم ميذت اهلل الحذاام مسذا اسيسامذا اسيسا ذا العاأليذا.

1381هذ .158

 41ذ ع دالالألال مال صال ع داهلل بالي التعاي في مسا اسيساما .81 - 95

ع دالستاس ال ساله الحرال القاتاع ( الاةا القاتا يا) اإلااسد الفدينيا.اسياطي اتا ستان2112 .م 51

 42ذ أل ذ ال بعنذذي الق ذذا اامذذيض فذذي الاةذذا القاتا يذذا ب ذذد بةيذذا ا ذذألاا انن لأ ذ ا ذذتان باص ذ حت العاصذذألا
ال ديدد لقاتا ستان عد مدينا سياطي التي بعني ام الفتاج..

 43ذ اسياجع السامق .83-81 1
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