● أبو القاسم سعد اهلل

أبو القاسم سعد اهلل *

1

التبادل الثقايف بني مكة واملغرب اإلسالمي
(الصفحات )62 -7
ملخّص
كاااب باالم اب اااالم اوس ا تب دت ااا ي اااق ثقااافب ا ا

ال ا ا الفاات

اوس تب دل ن فب أش ا تختلفا ،ردحيا دتاق ا .وبتقااق العواوق أحا ح
الالح ت التب قدنوا اب ثقفوب اب ااربا ا ارة ان تعالم يار خيا ان هذا الت اق ،ألب
ا
ا
داطاااا.
الحجاج اب ثقفلم كانوا تفاالوب ت تعطيات الثقافا اوس تيا أخاذا
دتن أححام الالح ت اب ااربيا أباو القاسام العياشاب الاذ ّ ،
قوب نشااه العلياب
دت حظاي اال تياايا ب ؤ ا نقد ا ديحليلياا فاب كبابا تااا اب واداد .دتان يلا

اب حظااات تااا تعل ا باب ااذاهد وبالعاااقات العاايلا لاادو بع ا
اب زارات فب ت ا دتا اورها كالطادف د ّدة.

الصااوفيا دااان

التبادل الثقايف بني مكة واملغرب اإلسالمي :العياشي منوذجًا
ان اادتا ااد الا بي ااوب التع ي ااال ا اان تورا ا كمي ااال الزح ااا يجتيا ا فيا ا تختل ااف

األ ناااو داألاااالاأل داأل لااواب ال شا ا فا نوم شا وون بااا(ت ا) ،أ أنا فااب نظااالهم
ا
يياتا ال تور ت ا اب التاا تان
أح س ّالة العالم دتقصد الناو .دهذا نط
العااالم بف ااي ف ااا الحااد تنااذ أرااد العصااور .دتااا با ق اب اااالم ال ا ا
ازاا تاان هااذا
العالم.

*  -أستاذ اتعب وباحث زاد .
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ثقافتنا

●

الت اق الثقافب بلم ت ا داب االم اوس تب

غيال أب ّأو شعاع انطل تن ت ا اب

اوس

التا نحو ب ق اب االم دليس الع س،هو

نفع  .فقد كان ب ق اب ااالم يعايف فاب اهلياا اييااا حج ا انواا ناور

الح ااا دنااور العلاام دنااور او ياااب .كانا اب نطقااا فااب القا ب العاااب اب ااي ق يحا

ح م بيزنطب ادال يييز بحالتاب أهلوا ال باال تان تيارساا حقاوروم العياسايا دتان

التيت بخيالات ب قهم دتن التطل

استعيا هارايوم العقليا لتصحي اقيديوم

داالستفاقة تن اب عاار اونعاانيا.ف ان با ق اب ااالم فاب العواد ال يزنطاب يعايف
ا
بعيادا اان
فب فاالا ردحاب دف ا ال يلاالم التقادتاا أهلواا أد اازلتوم فاب الج اا
األنظااار .لااذل

اب

كان ا ب ا ق اب اااالم توياااة لل اادا فااب الت اااق اب عالفااب ت ا ت ااا

التا ،بعد أب أهل تنوا ه د الفت الداايا

ب ه يعا «الت اق » يقت ب أب

فااب يقااد اب عااار

اهلل ال بصيالة.

وب هناك هالفاب ت اقالب التجارم دالخ الات

دالت نولو يااا داب وااارات االرتصاااق ا دالثقافيااا ،دتااا ا ذل ا .

دل اان ه يعااا تواااوانا ي اادد ذات ش ا داحااد ،ال ا األ رااي فااب اب الحلااا اب

ااالة.

فاوشعاع الد نب دالعطاا الح اار كااب فاب أغلاد األحيااب اايب تان ت اا ا

ب ق اب االم ،دلم

ن هاذم الا ق فاب اب الحلاا اب

االة تاا يب اقلا تا ت اا ساوو

دالتحاااف دال

اااد دغياله ااا ت اان األشاااياا

الن ااار اليعااايال ،كا هااادا ا ور ا ا األدر ااا
اب اق اااّ .أت ا الااذخادال ال دحيااا داألقبيااا دالعلييااا في اقلااا ب ا ق اب اااالم فيوااا ت ا ت ااا
كان ا اااليلا فااب ّأو األتااال .دساان حت أب الااالح ت الحجاة ااا اب ااربيااا كميااالة
الحاد ث ااان هااذم الااذخادال فااب ت ااا دلاايس الع ااس .دلااذل فا ب هااذم اب عااار

دالتجارم هب التب يجعي الحجاج اب ااربا ظو وب نخ اا تتييازة فاب تجاتيعوم بعاد
الال وع تن الحد ساب لم غانيلم ا
اليا دق انا حت أب بع وم كااب يياز نفعا اان
اآلخ ن بالقام تخصوحا تالايوا دأثوام اليد وا دسلوك عال
كان رحلا الحد اند اب ااربا فالحا ألقاا الف

ب بلم الناو.

ا ألب ت ا هب تو ط الوحب
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● أبو القاسم سعد اهلل

دتادو أفلدة اب عليلم حيثيا كانوا ،دكاب اب ااربا ،تثي كاي اب عاليلم تلاوب فاب
بيويوم دتعا دهم اآل اات الحاثاا الا أقاا الاالكن الخااتس تان أركااب اوسا

الااذ أحاايط بش ا دع لاام يعالفوااا األركاااب األخااال و ،تنوااا القاادرة ال دنيااا داب اق ااا.
ا
استعداقا ال توفال ل ي الناو فب
ف اب أقاا الف ا ال الو األكيي تطلد
كي األدرات .ف عد اب عاافا دأخطاار الط ا يجعاي الحااج اب اااربا ال عاافال ا
سافالا

ا
ااق ا ا ،بي ا
دقاايا .لذل كان أوبت تن رحلت كانوا اوقة غيال
سفالا فب الحقيقا
ا
استمناديا ،و وب يعجيي الالحلا ا
ا
تالغوباا فيا
أتاالا
تتورعا .في وب االستق ا أ ا ا
تياايا دال ا
ا
ييا .دلعي تشقا العفال هب التب عل تشاركا اب الأة فب رحلا
ق انيا دا
الحد ناقرة اند اب ااربا.

تاان الوااا أننااا فااب حااد ثنا ااان الت اااق الثقااافب نيااا نتناااو يج بااا الحااد انااد

اب ثقفلم (العلياا) أد الفقواا دليس ااتا الناو .درد

اوب تان بالم هاالالا العليااا
كااب الحااج الفقيا أد

دالفقواا توظفوب ساتوب فب الددلاا ،أد ها م الم.دلاذل
العااالم ا
تعني اا  ،بعااد أقاا الف ااا ،باخااذ العلاام ال ا شاايون ت ااا داب د نااا ديعااجيي
تشاهداي دانط اااي دتقارنا ذل بيا عالف فاب با قم أد ال لاداب األخاال و التاب تاال
ا
ا
بوا،سياسا اايا ا
دايالانيااا .دلاايس كااي الااذ ن رصااددا ت ااا تاان الفقواااا
دالييااا
دأتنيااا

دالعلياا ال قر ا داحدة تان الثقافاا داالساتيعام داالهتياا  .فاابن بطوهاا كااب
افعا لم ني تن العلم ال ا
اندتا بدأ رحلت  ،ا
ا
عايالا .دتا ذلا كانا لا ثقافاا
حظا
ا
فقويا علت تالتورا بلم الحجاج اب ااربا حت دلوم الق اا ،ربياا أل نا لام ان تان
بينوم تن هو أف ي تن ا
اليا.
دكاب أبو سالم العياشب فقيوا ا
زاهدا دهالد الم.ف اب فب ت ا حاث اان
الشيون و عتجيزهم،و طلد ال بد لينعخوا،و بط الع رات ت الياا الحاالتلم
الش ا فلم ،دكااذل كاااب الحعاالم الااورثي يب الااذ حا ّاد ،تثااي العياشااب ،ااادة
تالات ،درد خ ج تن بيلا شاع فيوا الزهد دنيا فيواا الطا أل الصاوفيا.ف اب أثنااا
حجا عاات الناااو دالح ااا الا العااواا ،تعت ا ااالا ذل ا ر باا ا اهلل .كيااا اقااد
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ثقافتنا

●

الت اق الثقافب بلم ت ا داب االم اوس تب

تنوم.أتاا أحياد بان اياار (ت .بعاد

ح ت ت ر اا العلام دال ساييا أهاي التصاو
ا
5621هااا) فقااد كاااب أق ا اا دشا ا
دفقيو اا ايي ا الثقافااا الد نيااا ،فاااراق أب ي ااوب
اااالا
رحلتا توسااواا أقبيااا دق نيااا ينا

بيشااااالم الجياشااا ا ال ع ااا الشا فا د ا

تنااا الااوحب دالحااال الن ااو  .دكاااب كااي تاان أبااا القاساام الا ااانب (ت5621 .هااا)
دتحااد العنوسااب (ت5151 .هااا) تااوظفلم فااب بلااد وياّ ،
األو فااب تخاااب العاالطاب
بفاو ،دالثانب فاب ح وتاا ال ا اات فاب ياونس .دكانا ل ليوياا ثقافاا سياسايا

داسعا

اند ثقافتوياا الد نياا.د ذا كانا رد الجاالافياا دالعياساا راد غل ا

الاا الا ااانب فاا ب رد العااياحا داوحاا

اال تيااااب رااد غل ااا الاا العنوسااب.

ف ان آراؤهيا فب تجتي ت ا يع س اهتياتويا دتعتواهيا الف

.

دهناك ي ا ن بلم رحلا دأخال و تن حيث أهييا اب علوتات اب نقولا أد اب ت اقلا التاب

يبااوفال فيوااا .دهااذم اب علوتااات ياازقاق رييتوااا بقييااا اب حظااات التااب ااد وا حاااحد

الالحلاا .ثاام ب اب حظااات نفعاوا ال ي ااوب ذات رييااا ال ذا كااب حاااح وا اييا
ا
الثقافا قري الح م .فيا لفا النظاال اناد حااج فقيا راد ال عناب شايلا اناد حااج

سياسب أد أق د ،ده ذا.دنحن نفوم ذل تن رأ ابن خلدوب (ت121 .ها) الاذ
ا
اقد فص فب (اب قدتا) ان الالحلا بصافا ااتا.فقاد الحات أب أف الوا هاب يلا

التب يجي بلم ي ر األف اار ديقااق اآلراا ،دال ي بفاب بجيا اب علوتاات ديادو ن

اب شاهدات .وركز ابن خلدوب الا الالحلاا العليياا (هلاد العلام) فقاا «دالعا د

فااب ذلا ا أب ال شااال اخ ااذوب تع ااارفوم دأخ روااام دت ااا نتحل ااوب باا ت اان اب ااذاهد
ا
ا
ا
ا
ا
يارة ا
ديعلييا د ا
ديلقينا باب اشالة ،ال أب حصاو
لقاا ،ديارة تحاكاة
اليا
دالف ادي،
ا
اب ل ات ان اب اشالة دالتلقالم أشاد اساتح ااتا دأراوو رساوخا .فعلا رادر كماالة
فب تواوانا الا األخاذ

الشيون وب حصو اب ل ات ورسوخوا» .دهذا نط
ان شيون ت ا ا
سواا أكانوا تن اب قييلم أد تن الوافد ن.
أشالنا

أب اذبيا ت ا الد نيا لليااربا بدأت تنذ الفت اوس تب.فقد ااتن

__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 11



● أبو القاسم سعد اهلل

هالالا ٍاوس

دقخلوا يوش الفت  ،وباقر الياؤهم

أقاا ف

ا الحد ديحصايي

الش عا داألح ا تن تصدرها .ف ان يحصي هم فب ت ا أحوا تان التااثال،

سواا بالح ور الشخصب الحال دال ع ا دأقاا اب ناسا دالادخو فاب ردحانياا
غاتالة يفالاوا ره ا اب اب دالذك ات دالتعاليم ،أد بلقادوم أفوا ا اا تان اب عاليلم
اااؤدا تاان كااي حاادم دحااوم داخاات هوم بوام دالت اااق الثقااافب تعواام .فالحاااج
اب ااااربا كاااب ااتعلم بعااد أقاا الحااد ،كميا ااالا تاان اب عااار دالعاااقات دالتقاليااد تاان
خوان فب الاد ن ،فياخاذ ا
الوتاا و اتعلم لااات و تياذهد بياذاهد ،و ت ااق كب ا اا

د ازات .دكاب ذل تنذ در ت

ال فب يار خ الع رات بلم ت ا وب ق اب االم

اوس تب  ،أ ر ي الش وع فب يعاجيي الاالح ت الد نياا التاب سا ق  ،بادوب شا ،

رحا ت اب شاااهدة دالعياحا.ديشاايال األحاادات التار خيااا ا أب لقاااا اب ااربااا بزاياااا
ا
الحالكات اوس تيا اب عاراا بدأ تن ت ا (تث قااة الفاهييين).
درد تالت الاالح ت اب ااربياا بعواد ن،األو تان القا ب العااب ا القا ب التاسا

ا هج  ،حلم فت ابن رشيد الع تب هذم الط

اباان بطوهااا .و عاااد بع ا

 ،ثم سار آخ وب ال تنوال دتنوم

ال اااحثلم رلااا الااالح ت اب ااربيااا خ ا

القااالنلم التاس ا

دالعاشال ا انشااا اب اارباا باالفلم الداخلياا دالاااد الخاار ب .وربياا كااب انعادا
األتن وراا ذل أ ا ا ،ألب الا بيين أحي وا بطعنا ك يالة بعد استي ا اب عليلم ال

القعاااطنطينيا (سااانا  5211ه ااا) ،فاحااا ال ح ااال األباااي

غي ااال آت اان للع اافال بالنعااا ا

لليعااليلم ،ثاام ب أخطااار الط ا أل ال ااا بعااد يحااو التجااارة تاان ال حااال األحيااال ا

عنااب

اب حاايط ا هنااد داألهلعااب ،عل ه ا الحااد غيااال تاتونااا العوارااد .دذلا
يورف الت اق الثقافب بلم ت ا وب ق اب ااالم تياا أثاال سال ا ا الا اب عاتوو الف ا

لدو الجان لم .دتويا كاب األتال ف ب الق وب التاليا ( )51 ،56 ،55رد االف انط را
ك يالة فب يدو ن الالح ت اب ااربيا الحجاة ا.

دشارك فب هذم االنط را تثقفاو اب ااالم (اب ااالم األرصا ) بالخصاو

،و ايب
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ثقافتنا

بعاادهم الجزاد ااوب ثاام التونع اايوب باادر ات تتفادي ااا .دلعااي أبا ا ز هااالالا اب ثقف االم

●

الت اق الثقافب بلم ت ا داب االم اوس تب

العياشااب (الق ا ب )55الااذ حااد ااادة تااالات ،ثاام الاناااتب ،داوسااحارب ،دالناح ا

الاادراب (ت5611هااا) ،دالا ااانب( .دأربعااتوم حجااوا فااب القا ب 56هاا) أكمااال تاان تااالة
كااذل  .دكان ا تعظاام الااالح ت الجزاد ااا رااد قدن ا فااب الق ا ب الثااانب اشااال
دالثالث اشال (ابن تعا د ،دالورثي نب ،ابن ايار ،أباو راو الناحا .)..دتن ياونس

هناااك العنوسااب (الق ا ب  )51دالجااوق القي دانااب (الق ا ب  .)52دأتااا تاان تور تانيااا
فوناااك اباان هااو ال الجنااا (القا ب  .)51درااد حااد ااادق تاان اب ثقفاالم الجزاد ين،تثااي

ا دال

م الف وب داب ق ( .الق ب )55دابن العنابا ،داألتيال ا دالقاقر( .ك هيا

فب الق ب ) دل ننا ال نجد هم رح ت ت بوبا .دفب تعظام هاذم الاالح ت كااب
ياثيال ت ا ال ب ق اب االم أكمال تن ياثيال ب ق اب االم ال ت ا.

ااا فااب نطاااأل

دت ا ذل ا فيجااد أب ننااوم بيااا كاااب قدت ا الحجاااج اب ااربااا ب
ا
الت اااق الثقااافب دلااو كاااب رلااي  .فقااد كان ا كبا وم يالحااي تعواام ا ت ااا أد
حيلوا حجاج آخ وب فب غالد األحياب أد تجاوروب .درد ذكال العياشاب أنا د اد

نعخا تن رحلا ابن رشيد الع تب فب ت ا دأها فب دحفوا كيا سنال و .دكاب

العلياا دالفقواا تن الحجاج حيلوب تعوم بع

تاللفايوم ورسادلوم فيودوب تنواا

ا ا الي اااا ت ااا دالواف ااد ن اليواااا ت اان الي اااا اب عاااليلم ،كي ااا أب اب جااااور ن

داب وا

ن كانوا قوتاوب بالتااليف دالتادر س فاب الحاال داب ادارو اب

ياا ،دتان

ثيااا كااانوا عااويوب فااب الحياااة الثقافيااا فااب ااحاايا اب عااليلم .دتاان أبا ز العلياااا
الاذ

الذ ن اوردا دراتوا بالتدر س دالتاليف أباو تواد ايعا الثعاال ب الجزادا
ّ
خصااا العياشاااب بحاااد ث هو اااي ورو أساااانيدم اب عاااياة (كناااز الااا داة) .دكااااب
العياشب عيب الثعال ب «شيخنا» .دكان للثعال ب ت ب ا فب الحال اب

العيي الذ قاهم الحال .

كيا حيي الحجاج اب ااربا يجاربوم فب الحياة

ب أيلفوا

ت ا فقد كانوا حظوب

ااااقات ديقاليااد أهااي ت ااا تاان وااا دالحجاااج الوافااد ن اليوااا تاان وااا أخااال و
__________________________________
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فيجدوب بع وا ال األري غيال تنعجيا ت تا ااتاقدا الي فب ب قهم،فينتقددنوا

ال أساو ق نب أد أخ رب ،أد باات ارهاا ظاواهال ا تيااياا دق نياا أراالم ا ال ادع

تنوا

الد ن الصحي .دهم كيا نعال

تال يا اب ذهد تياا جعلوام ربياا أكماال

تحافظاا تاان غيااالهم تاان اب عاادي الشااالايا .فوااذا الااورثي نب اذكال أنا قخااي الا

ش ف ت ا دهلد تن ااقة اب نووم تن ركد الحد الذ كاب في فاساتجام

الشا ف ا هل ا  .دأباادو العنوسااب ت حظااات قريقااا الا الحياااة العاتااا دتنوااا
تنارشاات آلراا تاان ايااي باخ ااار ال ا أل (التلاااالا ) دهااب أخ ااار ح رهااا غيااال اب عااليلم

كيااا رق الا انتقاااق اب طااو

بط قا ل قا.

لا حااو داا ل اااو اوحااالا الا ال بااف ،دل اان

دتن وا أخال و ،انتقد التجي ب يعدق األديا فب الحال اب

ب ود وق تا ل ي

تذهد تن اب ذاهد األربعا ،دتصل خاا ب اي أهاي تاذهد .دفاب ت اا التقا
أباو رأو الناحا با ع العلياااا الوهااابيين ااا قوب أب عاايب تاانوم ا
أحادا اااا ،ديناااظال
تعوم دانتو ا أنوام فاب نظالم،خاار وب اان اب اذاهد األربعاا فاب الفا وع دانتقاد
الا انب قاوة األتيال سعوق ال يال دها م القصيدة اب ع دفا بالقصيدة اب ا بيا ا
وابا

ال الالسالا الععوق ا....

دالحاات العياشااب الفا أل فااب اب عااتوو اال تيااااب باالم أهااي ت ااا دأهااي اب د نااا،

ف ان تظااهال التقشاف باق اا الا أهاي ت اا دتظااهال الالفاهياا يلاو الا أهاي

اب د نا .دياادخي األتيااال ا اادالقاقر فااب تعااالا شااالع الخااددق انااد أهااي ت ااا حاالم
ينارف فب ذل ت الشيخ األق د أحم الخ الاو الذ استحعن الشالع بقول
ا
رأ ها ا
ياال درد زاق اب حا بالقا ا اااالع
شالها ال الخد رد حوو

دل اان األتيااال ا اادالقاقر اسااتق هااذم العاااقة فااب ال ااي
ا
العوق ،راد
أروا لق اااو ال يفيا اااد نصيحت اااب
أال فا اااايالكوا ورق الخددق دشان ا

لد و ا ا اااام دلو أبد

د ب كاااب ر لوااا فااب
كي األقلااا

فتخد دكم فب الخد أر فعلا
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دياااثال التجي ااب نفع ا باحااوات اب جااوق ن للقااالآب ال ا م فااب الحااال تيااا حااالك

د دان ا دهااز تشااااالم ،دالحاات أب هااالالا القااالاا تاان اب ص ا ين اب شااوور ن بحعاان

الصااوت دي ا دة القااالآب بااالتلحلم ،درااا ب الجياااقات كاااقت يخش ا لعاايااوم.

دكيا يحادت التجي اب اان اب درساا اب نصاور ا الق اا تان اب عاجد الحاالا يحادت
العنوسب ان اب درسا الخندر عيا الوارعا بعوأل الليي دالتب كاب تن أبا ز اليادواا

العالم ا هند رحيا اهلل.

دتن أهم تظاهال الت اق التب أسوم بوا اب ااربا التع ف بعلياا ت اا دالوافاد ن

اليوااا .فواام عياادوب ا ذكااال الشاايون الااذ ن أخااذدا ااانوم أد التقااوا بواام دذكااال
أسالي وم دال بد التب قرسوا أدللا الشايون ،دهاو تاا طلقاوب اليا اسام ال النااتد.
كيااا ااذك وب تاللفااات ورسااادي هااالالا الشاايون ،دنصااو
الجاناد اآلخاال نجااد بعا

ااازايوم هاام .دتاان

الياااا اب ااالم ينحااوب او اازات ا ا العليااا اب

يااين أد

الناازللم بي ااا تاان اليااا اب عااليلم .دتاان ذلا ريااا الياااا اب ااالم بشااال تتااوب أد

رصاادد أد حاالوات (أقاياا) لا ع

العلياااا داب تصاوفا الااذ ن يعالفاوا الاايوم بي ااا.

دلعي أهم تا نقي الحجاج اب ااربا ت ا فب األزتنا اب تاخالة هو الطا أل الصاوفيا،
ا
فقد كاب اب االم األرص بالخصو تعي لصنااا هذم الط أل ،ذا ح التع يال،
دتنوا الشااذليا دالاردرياا دالناحا ا .دكاانوا جادوب أ ا اا ي باا خصا ا فاب ت اا

انددااذ الساااتعداق الناااو لتق اااي هاااذا النااوع تااان التنظيياااات الد نيااا الخاحاااا نظا اااالا
ا
للظ د العياسيا داال تياايا اب تشابوا التب كان اليوا األتا اوس تيا ،تشاالرا
دتا ابا.
حيي اب ااربا تعوم ت ا أ ا ا أخ ارهم دأخ ار نظاتوم العياساب داب عاشاب،

دا رايوم بجيالانوم تن اوس اب دال الياا  .دكاب هذا الحادت أهيياا ك ياالة بعاد

يحو الط أل التجارباا دكعااق أساواأل اب شا أل اوسا تب داساتي ا األوروبياين الا
ا هند دتا اورها .دال ش أن در ي ر فب األف ار ديعار

بلم األرطار ،دال ساييا
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بعد سقوع غالناها دتصيال أهلوا الذ ن انتش دا فب سواحي ب ق اب ااالم أد بقاوا فاب
األناادلس يحا االاااطواق اوسا انب ،دالحا دم التااب خااااوها ا
قفاااا ااان الاانفس،
داخت

أروا الفقواا فاب د اوم هجااليوم تان اادتوا ،دتاا آ ليا أتاال الح اارة

الع بيا اوس تيا بعد سقو غالناها.

ّ
دال ش أب أب ز اب ت ليلم فب هذا اب جا هو أحيد اب ق

حاحد كبام نفا

الطيد الذ حد اادة تاالات .ورغام أب ابان خلادوب لام تحادت فاب يار خا هاو

ا ن رحلت ا ت ا ف ننا نتور أب
ا بع ا

وب تن بلم نارلب اب عار

ا

دالتجارم اب ااربياا

حجاااج بي ا اهلل الحااالا أل ن ا كاااب رااد خ ااال الاانظم العياساايا داوقار ااا

داب عاشيا فب ب ق اب االم داألندلس ر ي ذهاب

الحد .درد اور األتيال ا دالقاقر

بالحال اب ب دأها االات ا دالتق فاب أغلاد الظان بعادق ك ياال تان العليااا
داألاياااب ديحاادت لاايوم ااان ح وب ا دتقادتت ا للفالنعاايين هيلااا س ا عا اشااال ا
اات اا.
كيا انتقد حجاج آخ وب د وا نظال الفالنعيين الذ ن استصدردا فتوو شاالايا تان
الياا اب اذاهد األربعاا فاب الحاال اب

اب يحاال الجوااق الا اب عاليلم الجزادا ين

اد الفالنعيين ألن تن بام لقاا النفس

التول ا اب نوب ان .

ده ذا يال و أب الصلا بلم اواحم اب ااالم اوسا تب دت اا اب

التاا ال ي ااق

ينقط دأب دسيلا ذل هم العلياا داب تعلياوب داألايااب الاذ ن كاانوا حيلاوب أثنااا

توساام الحااد نتااا وم األقبااا دالااد نب ديجاااربوم العياساايا داال تياايااا دا رااايوم
بجيااالانوم تاان األروبيااين ،ثاام عااوقوب تاان ت ااا تحيلاالم بيثااي ذلا

اب تعطشلم ألخ ار اوس

ا تااواهنيوم

داب عليلم دحياة أهي الش أل تن اليااا دااتاا دح اا .

ديل هب الح يا تن الحد أليس هو أك ال تالييال سنو س تب بي دااب ب؟
ا
دتيا شيال أهييا ت ا اند أهي اب االم اوس تب يخصيصوم أدرافاا يعاي

أدرا الحالتلم الش فلم .ففب كي تد نا تااربيا كاب و د حاندوأل دنظاارة
خاحا ألدرا الحاالتلم ،ا
نظاالا لحا اا أهاي ت اا دتالسعاايوا دحجا واا ا هاذم
اب عاادات الخي ا .دفب كي سنا كان العلطات يجي ر األدرا

فب حالة

_______________________________
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خاحااا حيلوااا أتيااال ركااد الحااد ا ت ااا .دكانا هااذم الوساايلا ييثااي تعاااهيا
ارتص ااااق ا دا تيااي اااا ت ااان تع اااليب ب ا ا ق اب ا اااالم للتخفي اااف ا ااان أه اااي ت اااا

دفقالادوااا،دهب فااب الوار ا تعاااهيا يعاام الجيي ا  ،بياان فاايوم شاايون العلاام دالطل ااا
دالا باا دقور ال بد داب دارو داب عا د .فالع راا بالم هاذم األدراا

دنشاال العلام

ا را دهيادة ،دهاب يقلياد راد م االفتا الثقافاا اوسا تيا ا اال العصاور.درد كااب
األغنياااا دالتجااار داألتااالاا ورؤساااا العشااادال دالنعاااا شاااتالكوب فااب قف ا نصاااي وم

الخي

لنظارة أدرا

الحالتلم.

دفب هذا النطاأل جاد أب نناوم بااب الحجااج اب اارباا كاانوا عاويوب أ ا اا فاب

رداج العل داألسواأل فب ت ا بيشت ايوم االستو كيا دارتنادوم لل

اد دا هدا ا

التب حيلونوا ا أدهانوم .دتن وا أخاال و كااب ح اا با ق اب ااالم اوسا تب
ت اااقلوب ا هاادا ا دالالسااادي دنحوهااا ت ا ش ا ف ت ااا فااب توساام الحااد ،ديحفااي

الالح ت داب ذكالات داب الاس ت الد لوتاسايا باخ اار هاذا الت ااق الاذ
ا
أحيانا الت اهب بالث دة دالو اها فب أ ل تظاهالها.

ظواال فيا

دناوق اآلب أب نخصااا الجاازا ال ااارب تاان ال حااث ألحااد الياااا اب اااالم اوسا تب

دهو أبو سالم العياشب الذ ااش فب الق ب الحاق اشال ا هجا  .فقاد ينااو فاب
رحلتا ا الشااايون داو ااازات دأح ااوا العل اام دالعلي اااا داألف ااار داب ااذاهد دال ب ااد

داب

ب اات دسااجي انط ااا ااان الوافاد ن داب جاااور ن أد النازالا فااب ت اا ،دفاايوم

ا هنااد ،داب ااربا ،دالشاااتب ،دالتالكااب ،داب ص ا  ،داليينااب .درااد اااين العياشااب
كي هذم األخ ار داب حظات رحلت اب عياة تاا اب وادد.
عت ال العياشب نيوذ ا ا ا
حيا للت اق الثقافب بالم با قم (اب ااالم األرصا ) دت اا
اب

التا .فقد كاب حلا دحاي بالم تالكاا ن تان تالاكاز العاالم اوسا تب حالم

نقااي أخ ااار تاان التق ا بواام تاان العلياااا ودحااف حالااا ال بااد ،دالط ا أل الصااوفيا،
دالا ا بط ،داب ااادارو ،دالقاااالاا ،داب اااذاهد دأخ ا ا
ااارا أخاااال و تااان اب ااازارات ،دالعااااقات
__________________________________
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دالتقاليد ،دالشعال ،دنحو ذل  ،دتن ثيا كان ت ا بالنع ا للعياشب تدرسا يعلام

فيوااا دتنوااا ال ميااال ،دنحاان نعااال

أن ا أقو ف

ااا الحااد ث ا ت تااالات فااب أدرااات

تت اادة تيا أياا لا التعاال الا يطاور األحاوا دالح اا داأل ياا دحتا ال يلاا.
ورغاام اهتيااا العياشااب باب تصااوفا ف ن ا كاااب نقااي أخ ا ااارا أخااال و يبعل ا بالتجااار
دالفلات اال تيااياا .دلايس تان هادفنا هناا التطو اي باذكال يفاحايي أخ اار الشايون

الذ ن قرو اليوم أد العلياا الذ ن التق بوم ألب ذل
نحن بصدقم ،دهو الت اق الثقافب .فلن بف ب ع

خال ناا اان اب وااوع الاذ

اللقطات انوم.

أ – الشيوخ:
 – 5أبو الب حعن بن الب بن حيى بن ايال العجييب اب

اب الحنفاب ،دهاو تان

ي تي اااذ ح ااافب ال اااد ن القشاش اااب نا اااي اب د ن اااا اب نا ااورة ال اااذ ع ااايي العياش اااب

«شاايخنا».درااد أذب القشاشااب لتلييااذم العجييااب «فااب الاام األسااالار دالااددادال دأسااالار
الحاا د

دخااوا

األذكااار دفااب الااداوات دسااادال العلااو التااب تااا ااازا اب شااا خ

تواحوب ب خفادوا».

دل اان العياشااب أن ااال الااب العجييااب التفااانب فااب هلااد هااذم العلااو  .دسااي

العجييااب ردا ااا الحااد ث تاان العياشااب داسااتجازم دأخااذ أسااانيدم دريااد انا يقا يااد.
دكاناا لتقياااب فاب ت ااا ا
وتياا ،دأاااار العجييااب للعياشاب تااا حتا ا تاان ال بااد
ا
تياان «كااااب بواااا اا ا
اانينا» ألب العجيياااب كااااب تع دفاااا فاااب ت اااا .وبعاااد تاااااقرة
العياشب ت ا بقب العجييب الاسل  .داندتا ألف رسالا فب الط أل الصاوفيا أرساي
تنوا نعخا

العياشب فب اب االم بطلد تن دأرفقوا بالساالا ذكاال العياشاب نصاوا

فاب رحلتا باي ب العجيياب اساتجاز للعياشااب العليااا الوافاد ن ا ت اا حتا بعااد
ا
ر وا ا ا ب ا قم .ديعت ااال الع رااا باالم العياشااب دالعجييااب تثاااال لت اااق العلياااا تااا

لد وم تن الو دتعار .

 -6العيد تصطف  ،درد دحف العياشب بان ر ي ا ال تن آ ال ي دأن شايخ
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تجتوااد فااب الع اااقات رليااا عا ق أحااد ا الحااال  ،درااد زارم العياشااب ااادة تااالات،

درا ب للناو فب هذا الشيخ اقيدة فب الص

دال الكا.

 -1سيد أحيد بن بارشيال اليينب ،دهوتن بيوت العلم ،دكاب اي ا داهلل تن

ك ار الياا اب ذهد الشافعب بي ا .ديال

شوالة ا داهلل

الم الدار اا دل ان

العياشااب لاام لت ا ب ا ب الا ا  .دكاااب آل بارشاايال رغ ااا رو ااا فااب أخااذ العلاام تاان

الوافد ن

ت ا دتنوم العياشب دأتثال تن اب ااربا .درد سي أحيد اب ذكور تن

العياشااب داسااتجازم .دكاااب ااالو فااب التااوقق لي ا  ،درااا العياشااب أن ا سااي بوفاااة

الشيخ أحيد بعد ر وا

اب االم سنا 5271ها.

 -2سااليياب باان شاايس الااد ن الحجااار ،درااد دحااف العياشااب با ا«الااو ب الصااال »
دكاااب ت ازتااا للطااوا بال ي ا دال نقط ا ااان رااالااة القااالآب دهااو ر ااي فااب نظااال

العياشب «تجوو اند أهي األرض تع د
للع اقة ا
تعليا للص ياب.

 -1أبااو ة ااد ا ااادالالحين باان أحيااد اب

اناد أهاي العاياا» ،دكااب ر اي يفالغا

ناسااب ،تاان الوافااد ن اا ت ااا تاان

ت نااو دكاااب لقاد بالزنااايب .دراد أهااا العياشاب فااب ذكاال نعااد دحيااة هااذا
الشيخ الذ اال

اب

يقل ات اد دة ،دكاب حااحد ف اي اليا أثنااا حجا  ،دكااب

ناسااب قاايم بالطااادف دل نا كاااب تااالقق الا ت ااا دأحا تاان أهااي اب ااا

دالجام .درد بلو تن سطوي أن لم قم تن تجلع

أحد أدالق ش ف الحجاز دلم

عتذر ل  .دكاب ال الااب أربام الددلا ،حعد يع يال العياشب.

 -2أحيد بن ياج الد ن اب ال ب األنصار  ،الاذ ياو الق ااا فاب ت اا وراثاا

ان أبي  ،قوب خوي  .دهذا القااب هو الذ كبد للعياشب رصادد (ق واب) دالدم
ا
شاكالا أنعي
فب اب داد الن و ا درصادد أخال و فب تداد سلطاب الحجاز (كذا)،
دف اال الي ا  .درااد نقااي العياشااب كااي هااذم القصااادد فااب رحلت ا التااب ربيااا يعت ااال

تصدرها الوحيد.
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 -7أبو تود ايع الثعال ب الجزاد  ،هاا ال تان الجزاداال بعاد ظا د

سياسايا
اب،

تعقدة دس ن اب د نا ثم ااور بي اا ،دكانا لا ت ب اا هاتاا باالحال اب
أخاااااذ انااااا العياشاااااب كميا ا
ااااالا تا ااان العلا اااو دال س ااااييا الا ااام الحا اااد ث دذكا اااالت
أسانيدم،دكاب عيي «شيخنا».دال نال و ا
قاايا لتفصيي أخ ارهيا هنا د نيا ن بفب
باوحالا ال تا ااا اان الثعاال ب فاب رحلاا العياشاب.دال تاا كب ناام نحان انا .
دتن أخ ار الثعال ب التب رداها العياشب أن كاب ت ازتا ألحيد بارشيال اليينب دسي

ا
الوتا كميالة.
تن

ا
دتدرساا
 -1الب بن الجيا  ،الذ كاب تن فقوااا الشاافعيا ال اارة ن بي اا،

فب الحال  .ورغم أب العياشب رد أقرك فب بع

حجاي ف ن لم تل ب .

 -1ا دالعا ز بن حعن بن ايعيى التوايب ،التق ب العياشب فب الطاادف دراا

انا نا شايخ القااالاا بيعاجدها ال

ي اال ودحاف بانا الشايخ الاذ «ال شاارك فااب

يحقي فن القالااة بارض الحجاز غيالم ،دال جوي اند الخا

دالعا تان أهاي يلا

الااد ار أتااالم» .دكاااب التااوايب هااذا تاان ييجااورارب التااب ااادها العياشااب تاان اب اااالم،
دتتاد ا ا تن اتالأة هادفيا ،دكاب حد كي اا  ،درد أخذ انا العياشاب الحاد ث

اب علعي دأ ازم.

 -52ا د العا ز الزتزتب ،تن أهي ت ا دكاب رد ناهز الثيانلم سنا اندتا حاد

العياشب لليالة ألوو اا  5221ها فلم لق  ،أتا فب الحجا األخيالة فو ادم راد تاات،
دل ن ا لقااب ابن ا ا دالعاا

العياشب بي ا.

 ،دينعااد ا اادلااا الزتزتااب كالاتااات سااي انوااا

دهناك غيال هالالا تن الال ا الذ ن لقيوم العياشب دنقاي الاوتوم دأخ اارهم ا

اب االم ،كيا نقي بع

كب وم د ازايوم ،دظي تالاسي ت بع وم بعد ر وا .

ب – املكتبات:
د د العياشب ت ب ات نقاي أخ ارهاا فاب رحلتا  ،باي شاارك بنفعا فاب حالكاا
_______________________________
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التاليف داوفاقة دهو بي ا .قو ان بع

ال بد التب رآهاا فاب ت اا ب تنواا

رحلااا اباان رشاايد الع ا تب التااب رأو تنوااا ااادة أ اازاا انااد شاايخ الثعااال ب ،دكان ا

النعااخا فااب درااف اب ااربااا اب ع ا د

ب باااع اب وف ا  .و اادد أب هااذا ال باااع كاااب

حتو ال ت ب ا هاتا .دالحت العياشب أب الا النعاخا خاط ابان رشايد نفعا

تي ااا ااد الا ا أنو ااا النع ااخا األح االيا ،كي ااا أب اليو ااا خ ااط يليياااذم ا ااداب ويين

الح التب الذ كان فب تل  .درد دحف العياشب رحلا ابن رشايد دفوادادها
ا
ا
تطوال بلو ادة حفحات .دال نال و ا
قاايا لذكال ذل هنا.
العلييا دحفا
ا
تاللفا آخال فب تد الالساو ( ) انوانا تنتوا العاؤ تان
كيا ذكال العياشب
تد الالسو دهو فب ت جيوع تان القالاد ال

ياال ،اؤرن للعايالة الن و اا ،دتاللفا هاو

تحيد بن أبا القاسم بان أحياد بان ا ادالالحين األنصاار  ،دراد رأو تنا العياشاب

اب جلس التاس  ،دفب آخالم يار خ كيال دهو سنا 271ها .

دتن يلا تا احتوام اب جيوع اب ذكور ،اب علم الالاب تن كبام الدرة العنيا فب
اب عالم العنيا ،دهو أ ا ا فب العيالة الن و ا ،ثم كبام (األا اب حيد ا) للقاااب
أبااا ا ااداهلل باان ايع ا باان تحيااد باان أح ا و األزق  ،دتاان يلااا تااا فااب اب جيااوع

اب ااذكور كبااام الآل ااب اب جيواااا دفااب دحااف نعااي الالسااو (

) ،الااذ

يع ا

ا داهلل بن تحياد بان هااروب الطاادب القاله اب ،وبواذم اب ناسا ا الحات العياشاب أب

أحيد اب ق

اآل ب.

حااحد كباام فات اب تعاا فاب تاد النعاا لام طلا الا كباام

اافا ذل اهل العياشب ال كبام يار خ اوس
اشالة أ زاا اخا  ،ده قاات حاوفيا لليناو .دراد ّناوم العياشاب بال باام األخياال

للحافت الذه ب ،فاب

ألب حاح يال م في ألحياد ةروأل ال النوساب دأباا الحعان الشااذ ب دك هياا تان

تتصااوفا اب اااالم .دتنوااا كبااام القااوانلم الباان أبااا ال بي ا فااب النحااو .دال ش ا أب
ا
حصاقا ا
هاتا تن ت ب ات ت ا داليادوا.
العياشب رد نقي اب االم
__________________________________
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درااد دحااف العياشااب باسااف تااا حاادت ب

ب ااا شاايخ الثعااال ب ااالاا العاايي

الجار الذ ألم بي ا فب حجت األخيالة .فقا ب تيا أيلف العيي خزانا كبد
باب عجد الحالا ي لو نفادعاوا ثياانلم ا
سافالا .دكااب الشايخ الثعاال ب ااو ليواا ر اي
ةدا اااا  .فليااااا سااااافال الثعااااال ب اااا اب د نااااا يااااالك اليوااااا حاااااح ا ا هااااا تاااان ف قيااااا
ّ
حي العيي غفي هذا الال ي ان بعاق ال بد ا
ظنا تن أب العايي لان
(يونس؟).دب اذ

لاو تاا بلاو تاان العناف .دل ان اب اااا أيا الا ال باد ،فاااتال الثعاال ب بحفاال حفااالة
ا
دقفنوا فيوا تتاسفا ال ايااوا.
ج – الرباطات:
تن ال باهات التب ذكالها العياشب رباع اب وف أد رباع اب ااربا الوار اند بام
بالاهيم ،وربااع العالطاب را ت ا .دال بااع األو هاو الاذ ناا العياشاب ر ا اا تنا

دلام ناا فيا رغام أنا باسام اب ااربااا.ثم ناا باادار يقا وراا سااوأل الشااتب رااالم قار

النددة .دأتا رباع را ت ا اب شال

الا الصافا ،فقاد راا انا نا «تلاي داسا فيا

بيااااوت كميااااالة ياااادة ،اتعااااا ب الافاااا العاااا نب ،فااااب كااااي بياااا تناااا خابيااااا

للياا،دت اب للخ ا دالواوا».دل ن ب اذا لم نا فب هذا ال باع دظي تالقق بلم

بي ا تالراا أاطااام لاا شاايخ الثعااال ب ،دتاان بياا آخااال أاطااام لاا الشااايخ تحيااد
الاداتع ااب .و اادد أب العياش ااب لااام ااالي لل يا ا األخي ااال أل نا ا ر ااا انا ا «ت اااا دال

كصداا.

د – التصوف:

كاااب العياشاااب تتا ا
اااثالا بااااحوا العصاااال ،كيااا رلنااا ،بااالط أل الصااوفيا دأهلوااا.

ف اااب صااف أذداأل بعااا

القااو دسااالوكوم و ا و أخ ااارهم الخاررااا للعاااقة،

دكالاتايوم ،دتا الققم الناو انوم ،و نقي تن تاللفايوم.دال ن د التوسا فاب ذلا
_______________________________
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اآلب ،دل ننا نشيال

بع

أن ربيا حيي تن يل األخ ار الشابا ال مياال ا اب ااالم ألب

أح حام الطا أل كاانوا اايوب ا ت اا و نشا وب أف اارهم بالم الحجااج.

دتاان يلااتوم الشاايخ العجييااب الااذ س ا

ذكااالم ،فقااد ألااف رسااالا فااب الط ا أل

الصااوفيا ق ااو العياشااب ا اان ح اااح وا « ناا اس ااتواد فيا ا هاا أل أديتن ااا الص ااوفيا

اب و وقة فب هذم األزتنا» .درد تد العياشاب هاذم الالساالا دألا الا العجيياب أب
السي لي نعاخا تنواا داساتجازم فيواا ،ف عاث ليا العجيياا النعاخا دتعواا كباام

أورق العياشااب نص ا فااب رحلت .درااد اشااتيل (الالسااالا) ال ا أربعاالم ه قااا ،ذكااال
العياش اااب أس ااايااها كلو اااا ف اااب رحلت ا ا  ،فينو اااا اب ش اااوور كالش ااااذليا دالخلويي اااا

دالعااااو ورق ا دالوفاديا ااا دالقاقر ا ااا دالالفاايا ااا دالنقشاا ا ند ا ،دتوااااا غيااااال اب شااااوور
كالعش ااقيا دالع ااوليا داب ش ااارايا دالخفيفي ااا .دنعتق ااد أب بعا ا

اب اارب ااا اب ااولعلم

بالط أل الصوفيا رد د ددا فييا نقل العياشب تعلوتاات هاتاا دتاداخي لطا أل غياال

تع دفااا لااد وم.دتيا لفا النظااال فااب تجااا الت اااق هلااد العياشااب تاان العجييااب

التاكيااد الا الشاايخ اب ا بااالاهيم ،نا ااي اب د نااا ،أب شااال القوااااد ال

ااال و التااب

أرسلوا العياشب لي  .داب حت هناا أب اب الاسا ت راد االت بعاد ر اوع العياشاب ا

ب قم.

هـ ــ املذاهب:
يحاادت العياشااب كااذل ااان نازلااا (تعااالا) فقويااا حاادث بينيااا كاااب فااب

ت ا ،فالف فيوا (رساالا) أبادو فيواا رأ ا فاب ياال ي رأ اوتاا الحنفاب الا رأ

غيالم .درد سي العياشب رسالت (رف الحجال اند االرتداا ب تا الحجاال) .دخ حاا
هذم النازلا أب تا الحنفيا حل بالناو فب الحجال ،دحل تن ورادا أغلاد النااو

ال ااقايوم .فتحدت اب ال يا ان ححا هذم الص ة .و دد أب هذا الحد ث رد
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ايع تيا قاا العياشب ،دهو تاال ب ا ياال ي رأ اوتاا الحنفاب .دراد ااا فاب
رسالت ،بعد الد ا ا «أتا بعد ،فوذم رسالا غ ا الوا ،اظييا النف  ،حتاج ليواا
أهاااي ت ااا ال اا رة ال ااالا  ،و الغااد انوااا تاان لااام

اان أهلاا حاااا

الحالا ،سييتوا  ،رف الحجال . »...فقد تا العياشب فيوا
دف ّ ي االرتداا ب تا الحنفيا .درد أورق نا هذم الالسالا فب الالحلا.

اب عاااجد

واز الص ة اب اذكورة

بالنع ا ألقاا العيالة ال الايال خالف العياشب أ ا ا اب ذاهد القادلا بعد ي الار

العيالة دأقادوا ال اآلخا ن كالوالاد ن داوخاواب داألحاحام داب شاادخ .دراد أقو
ا
العياشااب تناسا العيااالة ااادة تااالات ،دنواهااا الا الوالااد ن داألرا بلم ،تخالفااا فااب
ا
ذل تن قو ب الاهيا ي الارهاا فاب العانا الواحادة ،تاتعل بااب ذلا نياا االم

لليقيم ،أتا اب عافال فعلي االست مار تنوا ألنوا ،كيا قو  ،تن أفعا الخيال .دانتقد
العياشااب أ ا ااا اب الاااا فااب نشاااا تقاتااات األديااا األربعااا ،حيااث و ااد فااب كااي

ت ااب تااا صاالب بصا ي يااااا تاان أهاي تذه ا  ،د هاام تعاي  ،وبااذل ي مااال
ا
ااجيجا هام الحنفياا .دأب
األحوات ديحدت الجل ا .دالحت أ ا ا أب أكماال النااو
ا
ل ي تذهد يار خا للختم ،فالشافعيا ختيوب و  65رت ااب ،داب ال ياا او 61
تن  ،دالحنفيا و .67دلم ذكال العياشب اوتا لختم الحنابلا .دفب كي ليلاا خاتم

حتفااي أهااي كااي تااذهد بنشااال الطيااد دي ميااال اب صااابي دالشاايوع ،دفيوااا خل ا
العلطاب (الش ف؟) ا
خلعا ال كي تا تذهد.
د وق خطيد داحد و ايد الفطال ،درد يو

هو

اب صل

و شيال العياشب
ت االا دل ن الخطيد لام اات ال بعاد أب هلعا الشايس وبادأت الحاالارة ،دألقا

الخطيااد خط ااا بلياااا ف ااب نظاااالم دل نو ااا هو لااا .دان اادتا اااا لف اات الع االطاب

(العثيانب؟) الا لعااب الخطياد ،يقاد تنا تيثلاو العالطاب دخلعاوا اليا الخلعاا،

دهو خطد،وبعد ذل ت اشالة انصال

الناو ان الخطيد قوب انتظار االنتواا تن

الخط ااا ألب ح ااور الناااو كاااب ب شاااهدة الخلعااا ،دهااب ااااقة تذتوتااا فااب نظااال

العياشب.
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و -مسائل أخرى:

أورق العياشاب اا ا
ادقا ا
هاتاا تاان او ااازات التاب حصااي اليوااا تان شاايوخ  ،ألب تاان

الالحلا هلد العلم تن تصادرم ت اشاالة ،الا حاد راو ابان خلادوب .دتنواا

أهدا

او ازات التب أ از بوا هو بع

الياا ت ا،دكذل بعا

الالساادي (اب

ايياد)

التب حدرت تن أد ورقت الي .دهذم أتثلا حيا للت اق الثقافب الذ نحن بصدقم.
دهناااك خ ااال تعل ا باب ااربااا فااب ت ااا أورقم العياشااب بنااوع تاان العطف.فقااا ب

القالاا كانوا جتيعوب أثناا شوال رت اب حو اب صابي اب تناثالة فب ححن اب عجد

الحالا  ،ال ايعاا  ،داند كي تص ا جلس القالاا اب ااربا دغيالهم تلوب القالآب

ال

م ،ف ذا كاب االحتفا بالختم عط كي داحد تن القاالاا تيان قاالأ انادم

ال عوة دالدراهم ،ال ردر الحا داب داة .وبذل

نتف فقاالاا اب اارباا اب جااور ن

بالحال  ،ال سييا تن كاب تنوم حعن الصوت.دتن هالالا تن كاب قالأ فاب اادة

أتاكن و اخذ تن كي داحد تا يم االيفاأل الي  .وبذل ي وب رالااة القاالآب فاب
رت اب ا
تورقا للارأل لليجاور ن اب ااربا الذ ن اشتو دا بحفت القالآب ان ظوال رلد.
دللعياشب حد ث هو اي اان اب ازارات فاب ت اا دتاا راربواا كالطاادف د ادة،

دهاو الحاد ث الاذ نتظاالم و تشااوأل ليا تواهناوم فاب العاااقة .دلا حاد ث آخاال ااان
ااقة كعوة ال ع ا دقخو ال ي  ،دتا أحدث العيي الجار

تن قتار ،ثم تا ناتد

اان هاذا العايي تان خصاوبا األرض حتا أب األساواأل ازقهاالت داألساعار انخف ا

داب ياام غاارت دااذب  ،دحا تااا زتاز داريفا اان تعاتوام ،دأحا ح األرض ند ااا
دخف ا شاادة الحااالارة ،كيااا يعااالض العياشااب ا ااااقة أهااي ت ااا فااب االحتفااا

باب والد.

دنختم هذا ال حث بالتاكيد ال أن كاب بلم اب االم اوسا تب دت اا ي ااق

ثقافب ا

ال

الفت اوس تب دل ن فب أش ا تختلفا،ردحياا دتاق اا.

وبتقاااق العوااوق أح ا ح الااالح ت التااب قدنوااا اب ثقفااوب اب ااربااا ا ااارة ااان تعااالم
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 ثقافتنا__________________________ 11



● أبو القاسم سعد اهلل

يار خيا ان هذا الت اق  ،ألب الحجاج اب ثقفلم كانوا تفاالوب ت تعطيات الثقافا
ا
ا
داطاا .دكي ذل بف ي ركن الحد دأقاا تناس فب ااحايا
اوس تيا أخذا
العالم اوس تب.

بعض املصادر واملراجع:

 – 5ابن ايار،أحيد ،نحلا اللي د فب أخ ار الالحلا

ابن شند ،ع .الجزادال5121. ،

الح يد ،ن اذة تنواا حققواا

 -6أبااو راو الناح ا  ،تحيااد،فاات او ل ا ّ
دتنت ا  ،يحقي ا تحيااد ا اادال

م،

الجزادال5116 ،؟

 -1اباان ا ااداهلل ،ا اادالعا ز ،يااار خ الجزدااالة الع بيااا ج  .6ع .اتعااا ال اااض،

، 5171

112. – 121

 -2التجي ااب ،أبااو القاساام باان وسااف الع ا تب ،تعااتفاق الالحلااا داالغتااالام ،ع.

يونس5171. ،

 -1الجوق  ،تحيد التيييب القي دانب ،رحلا حجاة ا تخلصا فب تجلاا العاالم،

ج  2 – 1سنا  .52ج  52 – 1سنا .52ج . 2 – 1سنا 57.

 -2الحفن اااو  ،أب ااو القاس اام ،يع ااف الخل ااف بال ااا الع االف  ،تجلاااداب ف ااب

داحد،ع .بي دت5116.،

 -7الا ااانب،أبو القاسااام باان أحيااد ،التال يانااا ال

الفي ب ،ع.اب االم5127. ،

ااال و ،يحقياا ا ااادال

م

 -1سعد اهلل ،أبو القاسم ،يار خ الجزادال الثقافب 1 ،أ زاا ،ع .بي دت5111. ،
 -1سعد اهلل،أبو القاسم ،يجارم فب األقم دالالحلا ،ع.الجزادال 5111.

 -52سعد اهلل ،أبو القاسم ،الاالح ت الجزاد اا الحجاة اا خا

العواد العثياانب،

ف ااب كب ااام تص اااقر ي ااار خ الجزاد ااال الع بي ااا ،ج  ،6ع .اتع ااا ال اااض5111 ،هاااا

، 5171/

127. – 111

_______________________________
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ثقافتنا

●

الت اق الثقافب بلم ت ا داب االم اوس تب

 -55العنوسااب ،تحيااد الالحلااا الحجاة ااا 1 ،أ اازاا ،يحقي ا الااب الشاانوفب،ع.

يونس.5171 /5111 ،

 -56العياشااب ،أبااو سااالم ا ااداهلل باان تحيااد ،تاااا اب وادااد (الالحلااا العياشاايا)،ع

فاو.5111 /5152 ،

 -51الفو ،تحيد الفاسب ،الالحالا اب ااربا دآثارهم ،فب تجلا قاوة الح  ،سنا

 ،6األاداق 2. ،1 ،6

 -52ال بانب،ا دالحب ،فوالو الفوارو ،فب تجلد ن ،بعنا ا حعااب ا ااو،

ع .بي دت 5116.

 -51ال بااانب ،يفا ط كبااام قليااي الحااد دالعااياحا ،ياااليف أحيااد باان تحيااد

ا هوار  ،ع ال باع5111. /5112 ،
 -52اب

ع 5122. ،6

 ،ا دالع

بن سوقة ،قليي تؤرن اب االم األرصا  ،ع.الادار ال ي ااا،

 -57اب نونب،تحيااد« ،الجا ااالة الع بيااا فااب الجاالافيااات دالااالح ت اب ا بيااا» فااب

كبام تصااقر ياار خ الجا االة الع بياا،ج  ،6ع اتعاا ال ااض،5171 /5111 ،
162. – 611

 -51الورثي نب،الحعاالم ،نزهااا األنظااار( ،الالحلااا الور نيااا)،يحقي تحيااد باان

شند،ع تصورة،بي دت.5172 ،
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