


 المدينة المنورة
 في كتابات الرحالة العرب  

 

 ليلى سعيد سويلم اجلهين .أ

 التربية للبنات بالمدينة المنورة محاضرة بكلية

 

توطئة : 

رفه اإلنسان منذ بداياته األولى علىىى و ىىه ع  شاط حيوي عريقالرحلة ن

أو   ،الىىر    أو سعيًا وراء  ،ن  هة إلى أخرى بحثًا عن الكألمإذ ارتحل    ؛األرض

 .في موطنه ال يجدهاطلبًا لسلعة 

و ىىالوا   ،الرحلىىة  –مثلهم مثل غيرهم من األمم    –وقد عرف العرب  

وكان من أشهر رحالتهم : رحلتا الصىىيو والشىىتاء   ،في األرض بهدف التجارة

إيالفهم رحلىىة الشىىتاء    إليالف قريش    }اللتان ذكرهما اهلل عز و ل في قوله :  

.[ 2 – 1] قريش :  {والصيو

 وعندما  اء اإلسالم ظهرت بواعث  ديدة للرحلة منها:

للمجتمعىىات اليريبىىة والبعيىىدة،   الدعوة إلى اهلل وتبليغ رسالة اإلسىىالم

دبر آيات اهلل ونواميسىىه فىىي الكىىون، والجهاد في سبيل اهلل، وطلب العلم، وت

والحج والعمرة، و يارة المسا د الثالثة: المسجد الحرام، والمسجد النبىىوي، 

ت، وظهىىر والمسجد األقصى... وغير ذلك مىىن البواعىىث، فىىا دادت الىىرحال

الرحالة الذين يكتبون عن رحالتهم رسائل وكتبًا تجمىىب بىىين األسىىلوب األدبىىي 

 الممتب والتعريو ببلدان ومجتمعات اليبلغها المرء آنذاك إال بشق األنفس.

رحلة الحج بالذات ى على الرحلة من خالل  فضوالحييية أن اإلسالم قد أ

أركانه، والفريضة الحتمية   صبغة دينية متميزة عندما  علها الركن الخامس من

على كل من استطاع إليها سبياًل، كما أضفى عليها أبعادًا أخىىرى: اقتصىىادية، 

 وقىىد   ليشىىهدوا منىىافب لهىىم،وا تماعية، وثيافية عندما فتح المجال للحجيج  
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وإن لىىم   ،ت في  انبها الثيافي أدب الرحلىىةَرث  تنامت هذه األبعاد مب األيام، وَأ

يتصر كثير من العلماء في رحالتهم علىىى أداء الفريضىىة فلم ي  ،تكن قد صنعته

وحسب، بل سعوا إلى لياء العلماء اآلخرين في األمصار التي يمرون بهىىا أواًل، 

وفي الحرمين الشريفين من ثّم، وكىىان بعضىىهم يمضىىي فىىي رحلتىىه الشىىهور 

والسنين ليحضر مجالس العلم حيثما يمر، أو يجاور في الحىىرمين الشىىريفين 

ويسجل ذلك في مؤلفات خاصة تعد   ،فيهما ومن يأتيهما من الشيوخ  ويليى من

 من صميم أدب الرحالت.

حيىىث  ،النوع مىىن األدب  نمو هذاساهم اتساع الدولة اإلسالمية في    قد و

بياعًا مختلفة وسجلوا مالحظىىاتهم   بعضهم   ابو  ارتحل المسلمون في أر ائها

، اإلدريسي صاحب لذهبالمسعودي صاحب كتاب : مروج اومشاهداتهم منهم :  

االصطخري صاحب كتاب : المسالك  ،كتاب : نزهة المشتا  في اخترا  اآلفا 

 .والممالك

وقد ا دهر أدب الىىرحالت فىىي العصىىور المتىىأخرة مىىن عمىىر الدولىىة 

وكان ذلك   .اإلسالمية عندما اعترى الجمود مختلو مناحي الحياة الثيافية فيها

ذين تبعد بالدهىىم عىىن مراكىىز اإلشىىعاع دافعًا للعلماء ال  –بصورة خاصة    –

إلى االرتحال لتحصيل العلوم في   –وأهمها الياهرة وبغداد    –الثيافي آنذاك  

وما رأوه ومن قابلوه وأخذوا عنه من   ،مدونين تفاصيل رحالتهم  ؛طرييهم للحج

 .ق علمية تشهد لهم بما  نوه من معارفائوكانت رحالتهم تلك بمثابة وث .علماء

الحرمان الشىىريفان فىىي مكىىة المكرمىىة والمدينىىة المنىىورة وقد استأثر  

كمىىا   .على تباين تو هاتهم ومياصدهم  ،باهتمام معظم الرحالة الذين  اروهما

إن لم يكن كىىل   –ًا في معظم  ف المدينتين الميدستين حيزًا مهمشغلت أوصا

 –في تصىىورنا    –والحييية أن أهمية تلك الرحالت تنبب    .تلك الرحالت  –

معين ثر يمدنا بيىىدر مىىن المعلومىىات التىىي نستشىىو منهىىا األحىىوال من أنها  

السياسية والثيافية والعمرانية واال تماعية واالقتصادية واألمنيىىة التىىي سىىادت 

كما أنها تتىىيح لنىىا فرصىىة لرصىىد   .تينك المدينتين في فترات تاريخية متباينة
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منيىىة التىىي خىىالل الفتىىرات الز  ،التغيرات التي طرأت على أو ه الحياة فيهما

 ادًا وفيرًا من الترا م لكثير من   ،وتيدم لنا الرحالت في الوقت نفسه  .تغطيها

 .العلماء الذين غفلت عنهم كتب الترا م أو لم توِفهم حيهم من العناية

ستشىىو مىىن لنوسوف أعرض في الفصول التالية عددًا مىىن الىىرحالت  

تغيىىرات التىىي هىىا والة في عصر الرحالة الذي  ارخاللها صورة المدينة المنور

 .وهذا أهم ماقصدناه في هذا العرض ،طرأت عليها مابين رحالة وآخر
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 أواًل: رحلة ابن  بير 
 ألبي الحسين محمد بن أحمد بن  بير 

 (  هى580سنة)

بو الحسين: رحالىىة أديىىب، ولىىد فىىي أحمد بن  بير الكناني األندلسي،  أمحمد بن  

الشعر الرقيق، وحذ  اإلقراء، أولىىب بالترحىىال بلنسية ونزل بشاطبة. برع في األدب، ونظم  

هى وهي التي ألو فيها كتابه: رحلة 581-578والتنيل، فزار المشر  ثالث مرات إحداها عام 

نه لم يصنو كتاب رحلته، بل قيد إ :في رحلته الثالثة، ييال اإلسكندريةابن  بير، ومات في 

آثاره: نظم الجمان في التشىىكي مىىن  معاني ماتضمنته فتولى ترتيبها بعض اآلخذين عنه. من

في تأبين اليرن الصالح: وهو مجمىىوع  إخوان الزمان؛ وهو ديوان شعره. ونتيجة و د الجوانح

  .(1)مارثى به  و ه أم المجد

بىىدأ ابىىن   ،هى578عام    ،في يوم الجمعة المتمم للثالثين من شهر شوال

ة المنىىورة علىىى مىىتن  بير رحلته إلى الديار الحجا ية : مكة المكرمة والمدينىى 

أحد  بال األندلس. وقد دون   ،(2)  سفينة تمخر عباب البحر بميابلة  بل ُشَلي ر

الرحالة األندلسي تفاصيل رحلته تدوينًا مباشرًا يومًا بيوم األمىىر الىىذي أسىىبغ 

 عليها حيوية وميزها عن رحالت تلتها سنعرض لها فيما بعد.  

مرَّ خاللها وأقام في عدد   ،شهراستمرت الرحلة أكثر من عامين وثالثة أ

من المدن والحواضر من أهمها باإلضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنىىورة : 

 ي ىأطرابينش ف ،عكا ،شقىدم ،بغداد ، دة ،الياهرة ،اإلسكندرية

  زيرة صيلية التي انطلق منها عائدًا إلى مدينته غرناطة في األندلس.

 
 ( 320-319/ 5) األعالم  ( 1) 
: شمس العرب تسطع  عىطا البطرب  انظر؛ Sierra Nevada: سيرا نيفادا  بـيعرف اليوم  (2)
 :526 
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؛ فكانت أطول فترة إقامىىة لىىه وأخرى  بين مدينةوقد تفاوتت مدة إقامته  

تليها دمشىىق التىىي   ؛في مكة المكرمة التي مكث فيها ثمانية أشهر وثلث الشهر

أمىىا   ،يومىىًا  فيهىىا ثالثىىة عشىىر  ىثم بغداد التي قض  ؛ظل فيها شهرين متتالين

 فيها خمسة أيام فيط.  المدينة المنورة فمكث

اهده فىىي المىىدن قدَّم ابن  بير في رحلته وصىىفًا ممتعىىًا لكىىل مىىا شىى 

كمىىا  خىىر  ،بىىين اإل مىىال والتفصىىيل ،والحواضر التي مرَّ بها. وتباين وصفه

وسىىعة   ،إضافة إلى ذكائه وصفاء ذهنه  ،باللمحات التي تدل على قوة مالحظته

 اطالعه.

واهتمامىىه بالتفاصىىيل   ،ولعل أول ما يلفت النظر في رحلته دقة وصىىفه

فىىي وصىىفه للنىىواحي   ؛ة واالهتمىىامالدق  ؛مهما َصُغرت. ويتجلى هذان األمران

العمرانية في الحواضر والمدن التي مرَّ ِبها. والحييية أنه لم يبدع فىىي وصىىو 

يستوي في  ،قدر إبداعه في وصو المباني والمنشآت ؛على امتداد رحلته  ؛شيء

: أو الحديثة آنىىذاك مثىىل  ،ذلك المباني اليديمة مثل : منارة اإلسكندرية بمصر

را . وتلك التي أنشئت ألغىىراض دينيىىة مثىىل :  ىىامب الكوفىىة  سر الحلَّة بالع

أو ألغراض دنيوية مثل : اليصر األبيض في مسينة بجزيىىرة صىىيلية.   ،بالعرا 

أو غيىىر  ،وتلك التي تخص المسلمين مثل : مشاهد العلويين في الياهرة بمصر

 .(3)المسلمين من النصارى مثل كنيسة األنطاكي بَباَلرمة في صيلية

تظهىىر فىىي   ،فإن ابن  بير يفيض بعاطفة دينيىىة متيىىدة  ،ذلك  عدا عن

ال يكو عن أن يدعو اهلل في كل   ؛مثاًل  ؛مواقو كثيرة متباينة خالل الرحلة. فهو

مراحل الرحلة كي يسهلها وييسر مشيتها عليه وعلى من رافيه. كما أنه يىىدعو 

أو   ،اأو يحميهىى   ،أو يكألهىىا  ،لما يمر به من حواضر ومدن بأن يحرسىىها اهلل 

 .(4)يعمرها. وربما سأل اهلل أن يدمرها إذا كانت واقعة تحت يد الصليبيين

 
 . 307 - 306، 298، 188 – 187، 189 ،22 – 21 ،15 – 14الرحىة : انظر:  (3)
 .277، 254، 230، 219، 187الرحىة :  انظر(4)
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علىىى سىىبيل   ؛وال يمرُّ ابن  بير بمنكر إال واستيبحه بحدة أحيانًا. فهىىو

يستنكر ما يفعله محصلو الزكاة في اإلسىىكندرية وغيرهىىا مىىن المىىدن   ؛المثال

ويفتشون راكبيها   ،تشوَنهاويف  ،المصرية عندما يعمدون إلى المراكب فيوقفوَنها

ليَحصِّلوا الزكاة دون أن يراعوا ما أدركه النصاب مما لم   ؛وما يحملونه من متاع

 .(5)كما أنه يستنكر أمورًا أخرى كثيرة ليس هذا مجالها ،يدركه

ومن ناحية أخرى نجده يستحسن ما يصادفه من أمور وعادات ومواقىىو 

قوفهم يوم عرفة في مسىىا دهم حيث يحمد ألهل دمشق وما  اورها و  ،حسنة

لشيء مما يفيض به اهلل من خيرات على   التماسًا  ؛و وامعهم بعد صالة العصر

 .(6)لبركة الساعة التي ييو فيها الحجيج في عرفات أهل هذا الموقو

إضافة  ؛يصوغ ابن  بير رحلته في لغة سلسة واضحة ال تكلو فيها. وهي

واألمكنىىة المختلفىىة  ،ينة التي يمر ِبهىىالغة تنسجم مب المواقو المتبا  ؛إلى ذلك

م تنحىىو   ،التي يعبرها فعندما يكون األمر متعليًا بوصو مبنى أو مشهد أو َمع لىىَ

بحيث ال يحتمل أكثر من معنى. ويظهىىر ذلىىك فىىي   ،تلك اللغة نحو دقة اللفظ

إذ ييول إنَّها مربعة الشكل " كأنها اليباب المضىىروبة  ؛وصو ابن  بير لألهرام

في السماء … في سعة الواحد منها من أحد أركانه إلى الركن الثاني   قد قامت

ثالثمائة خطوة وست وستون خطوة. وقد أقيمت من الصخور العظام  المنحوتة. 

 ،وُركَِّبت تركيبًا هائاًل بديب اإللصا  دون أن يتخللها مىىا يعىىين علىىى إلصىىاقها

إن تلك اللغة تغدو لغة ف  ،. وفيما عدا ذلك(7)محدودة األطراف في رأي  العين "

وتضمين آيات من اليرآن الكىىريم  ،والتشبيه ،ُيع َنى فيها بالسجب ،أدبية خالصة

يسترسىىل فىىي   ؛مىىثاًل  ؛أو بعض األمثال أو األبيات الشعرية. فعندما يصل حلب

 
 .280 – 279، 269 – 268، 48، 39، 38، 13الرحىة : انظر:  (5)
 .264الرحىة : انظر: (6)
 .280الرحىة : انظر:  (7)
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وذكرها فىىي كىىل   ،وصو طويل مسجوع ييول في بعضه : " بلدة قدرها خطير

 .(8)ومحلها من التيديس أثير …الخ " ،كثيرُخطَّابها من الملوك  ، مان يطير

تكمن أهمية رحلة ابن  بير في الصورة التي ترسمها للحياة فىىي   ،أخيرًا

كثير من المدن والحواضر اإلسالمية وغير اإلسالمية التي مرَّ ِبها الرحالة خالل 

وثييىىة حافلىىة  ؛على نحو خاص ؛الربب األخير من اليرن السادس الهجري. وتعد 

ت قيمة ال يمكن إغفالها عن الحياة في المدن الحجا ية في ذلك الوقت بمعلوما

 خاصًة مكة المكرمة والمدينة المنورة.             

 تفاصيل  يارة ابن  بير للمدينة المنورة :

، يوم االثنىىين ة المنورة قادمًا من مكة المكرمةابن  بير إلى المدين  صلو

ومىىا أن  .عيب أدائه مناسىك الحىج هى580المصادف للثالث من المحرم عام 

دخل المدينة المنورة حتى سارع بالذهاب إلى الحرم النبىىوي الشىىريو للسىىالم 

وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضىىي اهلل   صلى اهلل عليه وسلمعلى رسول اهلل  

ور ب بعد   ،والصالة بالروضة الشريفة. ثم صلى صالة المغرب  ماعًة  ،عنهما

فىىإن ابىىن  بيىىر ومىىن معىىه أقىىاموا   ،من الرحلة  ذلك إلى رحاله. وكما يظهر

وكىىانوا ييضىىون   –داخل سورها الخار ي    –مضاربهم على أطراف المدينة  

حوائجهم ثم ينصرفون إلى تلك المضارب. وقد مكث الرحالة في المدينة خمسة 

 إذ غادرها يوم السبت المصادف للثامن من الشهر والعام نفسيهما. ؛أيام فيط

 كما تبدو في الرحلةالمدينة المنورة 

( اهتم ابن  بير في الصورة التي رسمها للمدينة المنورة فىىي   1  –  1)  

والمشاهد في  ،والمسا د  ،رحلته بنواٍح معينة من أهمها الحرم النبوي الشريو

فإن ما كتبه عنها ال يخلو من إلماحىىات صىىغيرة   ،. ورغم ذلك(10)وُأحد (9)البييب

 
 . 225الرحىة : انظر: (8)
م ططو، ، و ططو ةقأططر    ىصططا. و عططل اليعيطط  أططل ةو طط   يطط   ،وم يقطط  اليعيطط  شططري المل  ططة ال (9)

 .4/1154الشجر ةن  روب شتا؛ انظر: وفاء الوفا: 
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محاطىىة بسىىورين.   –كمىىا يصىىو    –نورة  متفرقة عن عمرانها. فالمدينة الم

والحييية أن أول إشارة إلى هذين السورين تىىرد قبىىل أن يصىىل إلىىى المدينىىة 

المنورة بمراحل وهو في مكة المكرمة وذلك أثناء حديثه عن آثار ومناقب  مال 

 مال الدين [ أيضًا ث ييول : " ومن مفاخره ومناقبه ]حي  ،(11)الدين األصفهاني

تحت سورين عتييين أنفق فيهمىىا   صلى اهلل عليه وسلمرسول  أنه  عل مدينة ال

إال   ،. وإن لم ٌيع َن بإيراد تاريخ إنشاء هذين السىىورين(12)أموااًل ال ُتحَصى كثرًة"

 أننا نفهم من قوله : عتييين أن وقتًا طوياًل قد مرَّ على بنائهما. 

سىىور بىىاب آخىىر فىىي ال ففي كل سوٍر باٌب ييابله ،وللسورين أربعة أبواب

؛ كمىىا واألبىىواب كلهىىا  وربما كان ذلك لتسهيل حركة الدخول والخروج.  ،الثاني

 وثانيهىىا :  ،باب الحديىىد   فأحدها :  ؛مصفحة بالحديد. ولكل باب اسمٌ   ؛يصفها

 ،وهو مغلق كما يشير دون أن يوضح األسىىباب  ،باب الِيب َلة  ثم :  ،باب الشريعة

 صد  يارة البييب.ومنه يخرج المرء إذا ق ،باب البييب وأخيرًا :

األبواب حسب ترتيب الجهىىات الجغرافيىىة بىىدءًا   ذكر  ابن  بير  يبدو أنو

وبناًء عليه يكون بىىاب الحديىىد   ؛بالشمال وانتهاًء بالشر  عكس عيارب الساعة

، ثم باب البييب وباب اليبلة في الجنوب  ،ي الغربوباب الشريعة ف  ،في الشمال

كما أن البييب ييب   ،ينة المنورة إلى الجنوبفي الشر . وُير ِّح ذلك أن قبلة المد 

ثم انتيل إلى  ،شر  المدينة. ولعله كذلك بدأ بذكر أسماء أبواب السور الداخلي

 
ُ ُحل : جأل ةن جيال المل  ة، يق  إلا شمالصا عىا ةسافة ثالثة  ةيال ة صا تقرييًا، و ي  (10)

جأطل يبأ ططا  لمطا دطلا لطط  و طو عا طل ةطن بطط:و  هيأطر : )  ط ا عطىا   عىيطط  وسطى قطال الرسطول 
 .925/  3ونبي  (؛ وفاء الوفا : 

 : ط(559 -صاني ) األعأصاني ( ) … ةبمل دن عىي جمال الل ن  و الجواد األعف(11)
أططاو وريططرًا فططي عصططل األتابططآ رننططي دططن لي سطط قر عططاحي الموعططل. ولططي ن ططيأين، ثطط  ولططي  

عىيطط  قعططي  اإلشططراف عىططا الممىنططة أىصططا. تططولا الططورا،  فططي عصططل سططي  الططل ن بططار ،  ططي 
ل إلططا المل  ططة الم ططو،   558الططل ن ةططودود عططام  جن بقىعططة الموعططل حتططا ةططاى، وُنقطط  حيث ُدف ن في ،باط  قاة  ل فس    اك. أاو ةن األجواد الميالبين في اإلنفاي، وقطل د طا سطو،  ططط ، وسططُ
 .278/  6المل  ة؛ األعالم : 

 .103-102الرحىة : (12)
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 ،وعليه يكون بابا : الحديد والشريعة في السور الداخلي  ؛أبواب السور الخار ي

 فيما ييب بابا : اليبلة والبييب في السور الخار ي.  

، داخل األسوار ال باألسوار نفسها  بن  بير مهتم بمافإن ا  ،وكما نالحظ

وال طىىول كىىل سىىور   ،وال يذكر مادة بنائهما  ،إذ ال ُيع نى بوصو هيئة السورين

وال يوضح ما إذا كان   ،منهما بحيث يمكن تيدير مساحة المدينة المنورة آنذاك 

س ولىىي ،بحيث يحيط السور الخار ي منهما بالداخلي أم ال  ؛السوران منفصلين

فيما يورده من معلومات ما يحدد ما إذا كان السوران يتخذان شىىكاًل هندسىىيًا 

منتظمًا أم ال. ويبدو أن ابن  بير لم يَر في سوري المدينة من غريىىب العمىىارة 

 واستدعى اهتمامه بتدوينه.  ،وبديعها ما لفت نظره

شارعًا ُمَبلطًا بىىالحجر المنحىىوت   ،على صعيد آخر  ،يصو لنا الرحالةو

مفروش يحيط بالحرم. وهو الشارع الوحيد الذي يصفه. وتدل إحاطته بالحرم ال

على أن البيوت واألسوا  كذلك كانت تحيط بالحرم باعتباره محورًا أساسيًا في 

ذلك أن المسلمين قد دأبوا منذ أيام الهجرة األولىىى علىىى بنىىاء   ؛حياة المدنيين

 . (13)ارية تجاورت مبانيهاوهكذا أحاطت بالحرم كتلة معم ؛بيوتهم قرب الحرم

( ال يغفل ابن  بير عىىن تتبىىب مصىىادر الميىىاه فىىي المدينىىة   2  –  1)  

إذ يشير إلى أربعة آبار ُيستَيى منها. أولها : بئىىر تيىىب داخىىل مسىىجد   ؛المنورة

 في الجهة الغربية منه. ويذكر الرحالة هذه البئر دون أن ُيعيِّن لها اسمًا.  ،قباء

 ،التىىي تيىىب إ اء دار عائشىىة قىىرب مسىىجد قبىىاء  ،وثانيها : بئر َأِري س

وتيب قرب حجر الزيىىت   ،وثالثها : بئر ُبَضاعة  ض لهذه الدار بعد قليل،رأعوس

 يالغربىى   في الشىىمالالتي تيب    ،داخل سور المدينة المنورة. وآخرها : بئر ُرومة

 خارج السور.

 
/  1؛ التا،يخ الشاةل لىمل  ة الم و،  : 170ئة واإلنساو " : : المل  ة الم و،  " الأي  انظر(13)

249. 
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 صىىلى اهلل منسوبة إلى النبىىي    ًاعين  يذكر ابن  بير  ،إضافة إلى ما سبق

بىىين المدينىىة المنىىورة  والخنىىد     ،كما يذكر ابن  بيىىر  ،. وتيب(14)عليه وسلم

 ولم تكن العين تستخدم لغرض غير االستياء  ،ويحيط ِبها  دار عظيم مستطيل

صىىلى اهلل عليىىه ولعىىل ذلىىك لنسىىبتها  للرسىىول    ؛ومحافظة عليها  ،صونًا لها

 .  (15)وسلم

. اثنتىىان منهىىا ملحيتىىان (16)  أخىىرى  وفي المدينة المنورة ثالث سيايات

تيعان تحت الجىىدار المحىىيط بهىىا. وهمىىا مسىىتطيلتان   ،بالعين السابق ذكرها

در ىىة. أمىىا السىىياية   25وينزل إليهما المرء على أدراج عىىددها نحىىو    ،كذلك

، أحىىد أبىىواب من  هة باب الحديد   ،نبوي الشريواألخيرة فتيب قرب الحرم ال

 اتعذب. ويبدو أن هذه السياي  ؛وماؤها  ،سور المدينة المنورة. ولها درج كذلك

. ومما يثير االستغراب أن الرحالة لىىم ينتبىىه إلىىى (17)ين الزرقاءفروع للعالثالثة  

 
: أططانوا عن طىبة دن هططراق قططال و،د الفيرور لباد  هأر   ه العين درواية عن ال:بير دن بكا،   (14)

 يام الخ لي، يخرجططوو ةطط  ،سططول   عططىا   عىيطط  وسططى ، ويخططافوو الأيططاى، فيططلهىوو بطط  أصطط  د ططي 
العيي ططة التططي  -حتططا إ ا  عططيط  ططيل. وقططال: ونقططر ،سططول   عططىا   عىيطط  وسططى  حططرام، فيأيططه  يطط ،

ع ل النص ، فى  ت:ل تجر  حتططا اليططوم. و طط ا النصطط  الطط    أططره ةعططروف فططي بربططي جأططل سططى ، عىططا 
يمين السالآ إلا ةساجل الفتط، ةن العريق القأىية، وعىا يسا، السططالآ إلططا المل  ططة، إ ا را، المسططاجل 

،اجعططًا إلططا المل  ططة، ةسططتقأى  لىقأىططة، تقادىطط  حليقططة نخططل ُتعططرف بالب يمططة فططي بعططن واد  ُبعبططاو، وأططر  
بربي جأل سى ، و طط ه العططين التططي  أر ططا ال:بيططر ةططن جمىططة ةا  ططي ودثططر، نيعططرف لصططا اليططوم عططين ون 

ة و ططو ةططتص  و طط ه الروايططة ن يبهطط  دصططا   ططل البططل ث ألو فططي سطط ل ا ادططن ربالطط   ثططر،    تعططالا  عىطط .
 .3/974المبان  المعابة في ةعال  طابة  انظربالن ب. 

 . 176-175( الرحلة: 15)
 ةفرد ططططا سططططقاية : بكسططططر السططططين  و فتبصططططا ةو طططط  السططططقي،  و ةططططا  أ ططططا لجمطططط  المططططاء. (16)

 .1671ةوس المبيل ، )سقي( صالقا
بربطي ةسطجل ، و عطىصا دئطر يقط  هطالل القطروو الما طية  المستقا الر يسي أل ل المل  ة  (17)

 ياء، تجر  في ق ا  تبطه األ،   نشطئه بطبةر الخىيفطة ةعاويطة دطن  دطي سطرياو و شطرف عىطا 
إنشطا صا ةططرواو دططن البكط  الطط   أططاو  ةيطرًا عىططا المل  ططة، وتمتطل  طط ه الق ططا  إلطا شططوا،  المل  ططة 

  طةالم و،  الر يسية وتجر  بمبا اتصا ق ا   هرى ل رف المياه المستعمىة وت طي شطمالي المل 
وفططاء  :انظططر (.1378ةيططاه وةجططا،  المل  ططة الم ططو،  عططام وقططل تبططول ةسططما ا إلططا ) ة ططىبة 

 التبفة الشماء في تا،يخ العين ال:،قاء . .987 – 985/  3الوفا : 
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ذلك، ولم يكن لديه معلومات عنها رغم تاريخها العريق ورغم كونهىىا المصىىدر 

 في المدينة المنورة.  الرئيسي للمياه

بن  بير في رحلته عنهم ال فإن ما ييدمه ا  المدينة  ( أما أهل  3  –  1)   

يخلو من طرافة خاصة فيما يتعلق ببعض عاداتهم. و ل ما يرد في الرحلة مىىن 

أو أثنىىاء توا ىىده   ،معلومات يجيء عبر إلماحات تسبق دخوله المدينة المنىىورة

أو ينطلق فيها من  زء من   ،فيها. وهي إلماحات يتحدث فيها عن الحجا  عامة

يىىذكر أن   ؛مثاًل  ؛حيه. فعند وصوله إلى مدينة  دةالحجا  ليعمم على باقي نوا

نيوَن  أكثر سكانها مب ما يليها من الصحراء والجبىىال أشىىراف َعلويىىوَن : َحسىىَ

 . والمدينة المنورة أولى من  دة بأن يكون (18)وُحَسيِنيون وَ ع َفريوَن

 ألنَّها ميرهم ومنبت بذرَتهم األولى. ؛أكثر سكاِنها من األشراف العلويين

وسىىكان المدينىىة المنىىورة مىىن   ؛فإن أهل الحجا   ،ما يشير ابن  بيروك

ويبيعىىوَنهم  ،فيؤ رون لهم الجمال ،يعتمدون على الحجاج في معاشهم  ؛ضمنهم

اللبن والماء والتمر والحطب. وال شك أنهم كانوا يتبادلون مىىب أولئىىك الحجىىاج 

كمىىا ورد مىىن   ون بذلك ما ينيصهم. إضافة إلى أن المدينة المنورةرالسلب فيوف

وقد اشتهرت بذلك على مرِّ التاريخ. وال شك أن الزراعىىة   ،منطية  راعية  ،قبل

كانت طريية من الطر  التي اعتمد عليها أهل المدينة المنورة في كسب عيشهم 

 ،متميزين في ذلك عن غيرهم من أهل الحجا  خاصة في  دة ومكة المكرمىىة

 وإن لم يكن ابن  بير قد أشار إلى ذلك.

عند حديثه عىىن   ؛ا فيما يتعلق بعادات أهل المدينة فإن ابن  بير يذكرأم

 –أن ألهىىل المشىىر  العربىىي    ؛هىى  579دخول شهر  مادى اآلخرة من عام  

ويهنىىيء    ،إذ  يتصىىافحون  ،عىىادة حسىىنة  –والمدينة  زء من هذا المشىىر   

 
البسطط يوو  طط  الطط  ن   تسططأوو لىبسططن دططن عىططي ، ططي   ع طط ؛ والبسططي يوو  طط  الطط  ن (18)

ةطا الجعفريطوو فصط  الط  ن   تسطأوو لجعفطر دطن  دطي   تسأوو لىبسين دن عىي ، ي   ع ط ؛  
 طالي ، ي   ع  .
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ويدعو بعضهم لىىبعض عنىىد   ،ويطلب بعضهم من بعض السماح  ،بعضهم بعضًا

لكنىىه  ؛شهر من أشهر العام. وال يتتبب ابن  بير مبىىدأ هىىذه العىىادة  مستهل كل

ويستحسن وقعها الجميىىل فىىي الىىنفس ومىىا يرافيهىىا مىىن دعىىاء   ،يستحسنها

 ومصافحة.

ويسجل لنا ابن  بير أثناء توا ده في المدينة المنورة مالحظىىات يلمىىس 

ى علىىى اليارئ من خاللها رقة قلوب أهلها التي تتجلى فىىي تىىأثرهم ِبمىىا ُيليىى 

ومسارعتهم إلى إعالن التوبة. فما أن يليي رئيس الشافعية  ،أسماعهم من وعظ

صدر الدين األصبهاني موعظته ليلة الجمعة المصادفة للسابب من المحرم مىىن 

ويعمهم الذهول.   ،وتمتلئ قلوِبهم خشية  ،حتى تضطرب أحوالهم  ،هى  580عام  

ين كي يجز شعره معلنًا بذلك بل إن بعضهم لشدة تأثره يسلِّم ناصيته لصدر الد 

 توبته.

، يعيًا لدى عدد غير قليل من الناسوتكاد تكون رقة اليلب هذه من زعًا طب

حتى إن كان ذلك التأثير وقتيًا   ؛بحيث يؤثر فيهم ما يليى عليهم من وعظ ونصح

وعىىاينوا   ،صلى اهلل عليه وسلمفكيو ِبمن  اوروا رسول اهلل    ؛ال يلبث أن يزول

؟   صلى اهلل عليه وسلموتًا ومسا د وأسواقًا شهدت فصواًل من حياته  دروبًا وبي

وفىىي   ،صلى اهلل عليىىه وسىىلموكيو إذا كان ذلك الوعظ على ميربة من قبره  

 ؟مسجده الحرام

فيما عدا ما سبق فإن رحلة ابن  بير تخلو من أي تفاصيل أخىىرى عىىن 

انشىىغل أثناءهىىا   ،يىىامإذ لم ُيِيم  فيها أكثر من خمسة أ  ،سكان المدينة المنورة

بزيارة الحرم النبوي الشريو وما حوله من مشاهد في البييب  وأحىىد. واأليىىام 

الخمسة فترة غير كافية لتتبب شئوِن الحياة اليومية التي يتطلب اإللمام ِبها وقتًا 

طوياًل واختالطًا بالناس وذلك ما لم يتوافر له. ومما يؤكد ذلك أنه قدم رصىىدًا 

الناس في بعض المدن التي طال مكثه فيها فتجاو  األسىىابيب أو   ًا لحياةىىىقيم
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إذ لم يغفل عن شىىيء   ؛األشهر. ومن تلك المدن على سبيل المثال مكة المكرمة

 .(19)من مناشط الناس فيها وعاداِتهم إال مرَّ عليه 

أ ( قدم ابن  بير في رحلته وصفًا ممتعًا للحىىرم النبىىوي   –  4  –  1)  

إذ لىىم يغىىادر صىىغيرة أو كبيىىرة إال   ،ه وثراء   تفاصىىيلهيتميز بدقت  ،الشريو

 –من خىىالل ذلىىك الوصىىو    –وعلَّق عليها إن لزم األمر. ويسهل    ؛أحصاها

تكوين صورة ذهنية واضحة لما كان عليه الحرم عنىىدما شىىاهده. بىىل إن ذلىىك 

الوصو يمكن أن يكون قاعدة بيانات لرسم مخطىىط للحىىرم النبىىوي الشىىريو 

وموقىىب  ،وعىىدد أعمدتىىه وأروقتىىه ،وعرضه ،يتعلق بطوله خاصة فيما  ؛آنذاك 

وعدد األبواب والمىىآذن ومواقعهىىا.  ،وصفة الحجرة الشريفة  ،المحراب والمنبر

أن البناء الذي شاهده الرحالة كان بناء التوسعة الخامسة التىىي   إلى  ونشير هنا

 165وانتهت فىىي عىىام    ،هى  161في عام  (20)ها الخليفة العباسي المهديىأمر ب

 .(21) هى 886. ولم يزد أحد في مساحته بعدها حتى عام هى

، ستطيل طوله مائة وست وتسعون خطوةم  ،والحرم كما يصفه ابن  بير

 ،وعرضه مائة وست وعشرون خطوة. يتوسطه صحن مفروش بالرمل والحصى

ُ ِرَعت  فيه خمس عشرة نخلًة. وال يعلق الرحالة على و ود ذلىىك النخىىل داخىىل 

يشير كذلك إلى أن الصحن محاط بأروقة من  هاته و  ،كر مبدأهوال يذ   ،الحرم

وثالثة في   ،وخمسة في الشمالية  ،خمسة منها في الجهة  الجنوبية  ؛األربب كلها

 وأربعة في الغربية.  ،الشر 

 
 .153-101الرحلة :  انظر:  (19)
 ططط ( : تططولا الخالفططة بعططل  ديطط   169 – 127المصططل   دططو عأططل   ةبمططل دططن عأططل   ) (20)

 طططط، و قطططام فطططي الخالفطططة عشطططر سططط ين وشطططصرًا. ةطططاى فطططي 158الم  طططو، فطططي    البجطططة عطططام 
عًا عطن دادتط  فطي ال طيل، وقيطل ةسطموةًا. أطاو ةبمطود العصطل والسطير  ةبأيطًا إلطا ةاسأ او عري

 .221/  6،عيت ؛ األعالم :
 .49تا،يخ المسجل ال أو  الشري  : (21)
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ي النصىىفان السىىفليان مىىن   ؛وقد اتخذت  ىىدران الحىىرم  ينتهىىا فُكسىىِ

ناعة. فيما ُغطي نصىىفاهما الجدارين الجنوبي والشمالي برخام ملون بديب الص

العلويان بيطب الفسيفساء الذهبية التي تصور أشجارًا مختلفة األشىىكال تميىىل 

أي بىىال رخىىام   –أغصاُنها بثمارها. أما الجداران الشرقي والغربي فمجردان  

 هما ميرنصات ذات رسوم وألوان متباينة. ت  َلأبيضان َع –

 ؛ تتصل بالسيو مباشرة ،ويبلغ عدد أعمدة الحرم مائتين وتسعين عمودًا

  ،(22)وقد ُبنيت تلك األعمدة من حجارة منحوتة متداخلة أنثى في ذكر

ُيفَرغ بين كل حجرين الرصاص المذاب حتى تتصىىل األحجىىار وتسىىتوي 

دلك حتىىى تبىىدو كمىىا لىىو كانىىت تو  ،وُتصيل  ،ثم ُتكسى بالجير  ،عمودًا قائمًا

وهو الىىذي ييىىب إ اء   ؛عمدة. وقد ُ عل في أحد تلك األ(23)مكسوة برخام أبيض

عندما فارقه  صلى اهلل عليه وسلمبيية الجذع الذي حنًّ للنبي  ؛الروضة الشريفة

ظاهرة في وسط العمود.   ،كما يصو ابن  بير  ،. وبيية الجذع(24)واتخذ منبرًا

رغم أنه ذكىىر  ؛: يياللخبر بصيغة الجزم بل يسبيه بكلمةوال يورد الرحالة هذا ا

فاصيل  يارته المدينة أنه اسىىتلمه بصىىيغة ال تشىىكك فيهىىا. في بداية سرده لت

الحجرة ويشير في موضب آخر إلى أن عددًا من أعمدة الحرم قد دخلت في بناء 

: عمودان وما ييارب أربعة أشبار من العمىىود الثالىىث الشريفة على النحو التالي

 وعمودان من أروقة الجهة الشرقية.  ؛من األعمدة التي تلي صحن الحرم

 
 : المل  ة الم و،  تعو، ا  انظرإحلى طري د اء العوب و ي َلأ  تاو ةختىفتاو؛ (22)

 .60العمراني وتراثصا المعما،  : 
 . 171حلة : انظر:  الر (23)
، إ   طططو،د السططططمصود  تعىيقطططًا جيططططلًا حطططول  طططط ا 395 – 394/  2: وفطططاء الوفططططا :  انظطططر(24)

  المو و .
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تحوُّ  ىىدار اليبلىىة مىىن غربىىه إلىىى  (25)أما المحراب فييب في ميصورة

شرقه. وعلى رأس المحراب في الجدار الجنوبي ُثبَت حجر مربب أصىىفر طولىىه 

كما ُثبَت مسمار ُعلِّق فيه وعىىاء صىىغير ال   ،شبر وعرضه شبر كان مرآة كسرى

س بصىىيغة . ويورد ابن  بير خبر المرآة والكأكسرى  ُيدرى مما ُصنب كان كأس

. ونشير هنا إلى أن الحرم (26)وُيزَعم  ،متشككة مستخدمًا كلمات مثل : اهلل أعلم

وال في عهد خلفائه.  ،صلى اهلل عليه وسلملم يكن له محراب في عهد الرسول  

أثناء التوسعة الرابعة للحرم في (27)وأول من بنى محرابًا كان عمر بن عبد العزيز

الرا ح أنه هو الذي رآه ابن  بير ووصفه، ألن و  .(28)عهد الوليد بن عبد الملك  

 .(29)توسعة المهدي من بعده لم تمس المحراب

. صىىلى اهلل عليىىه وسىىلموعن يمين الروضة المشرفة ييب منبر الرسىىول 

والمسافة بينه وبين الحجرة الشريفة اثنتان وأربعون خطوة. وييب المنبر وسىىط 

وارتفاعىىه شىىبر   ،واٍتخط  وعرضه ست  ،حوض ُمَرخَّم طوله أربب عشرة خطوة

 
َقَ ر الشيء : حيس ، وة ط  ةق طو،  المسطجل. وقطل اهتىط  فطي  ول ةطن اتخط  ةق طو، ؛ (25)

فقيططل عامططاو دططن عفططاو ، ططي   ع طط  ةخافططة  و يقتططل ع ططلةا ولططي الخالفططة بعططل ةقتططل عمططر 
أ ن، فجعىصططا عمططر دططن عأططل الع:يطط: ةططن هشططي السططا  حططين د ططا ، ططي    ع طط . د ا ططا ةططن الىططَ

البرم فطي عصطل الوليطل دطن عأطل المىطآ. وقيطل إو  ول ةطن اتخط  ا ةطرواو دطن البكط  بعطلةا عطلا 
عىي  ،جل فباول قتى  بسكين أاو ةع ؛ فأ يه ةن العين وجعل فيصا شيآ، وقطل احترقطه فطي 

  .512 – 510/  2: وفاء الوفا :  انظر؛  ط654س ة  حريق البرم األول
 .172انظر:  الرحلة:  (26)
 طط ( :  حطل هىفطاء  101 – 61عمر دن عأل الع:ي: دن ةرواو دن البك ،  دطو حفط) ) (27)

د ي  ةية. ولل ونشب بالمل  ة وولي إةا،تصا في عصل الوليل دن عأطل المىطآ، ثط  اسطتور،ه سطىيماو 
 ططط، وداةططه هالفتطط  عططاةين  99خالفططة بعصططل ةططن سططىيماو عططام دططن عأططل المىططآ بالشططام. ولططي ال

ون ط  العطام. قيططل دس لط  السط  و ططو فطي د طر سططمعاو ةطن  ،  المعطر  فتططوفي ودفطن   ططاك، 
 .50/  5و هيا، علل  وحسن سياست  أاير ؛ األعالم : 

 طططط ( : فبحطططل الخىفطططاء  96 – 48،  ةطططا الوليطططل دطططن عأطططل المىطططآ ) 370/  1وفطططاء الوفطططا : (28)
 ططط. اةتطلى فططي عصططله حططلود اللولطة إلططا دططالد الص ططل  86ةطويين، ولططي الخالفططة بعطل  ديطط  عططام األ

فترأسططتاو فططبطراف ال ططين شططرقًا. أططاو ولوعططًا بالأ ططاء والعمططراو تططوفي فططي د ططر ةططراو ودفططن فططي 
 .121/  8دةشق؛ األعالم : 

 ةبمل عألالب ي إلياس.  47: عما،  المسجل ال أو  ص  انظر  (29)
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ونصو. ويبعد المنبر عن الروضة ثماني خطوات. ويبلىىغ ارتفىىاع المنبىىر نحىىو 

وطوله خمس خطوات. وللمنبىىر ثمىىاني   ،وعرضه خمسة أشبار  ،اليامة أو أكثر

للخطبة. وطول ذلك   ؛يفتح يوم الجمعة  ،وباب على هيئة الشباك ميفل  ،در ات

ويظهىىر فىىي   ،ُمغشَّى بخشب اآلبنىىوس  الباب أربعة أشبار ونصو شبر. والمنبر

وإن كان قد ُوِضَب فوقىىه لىىوح مىىن   ،صلى اهلل عليه وسلمأعاله ميعد الرسول  

اآلبنوس غير متصل به يحول بين الناس وبين اليعود عليه. وعلى الجهة اليمنىىى 

حلية مجوفة من الفضة تتحىىرك فىىي  ،حيث يضب الخطيب يده إذا خطب  ،منه

أن الحسىىن   –كمىىا يىىذكر ابىىن  بيىىر    –م الناس  يزع  ؛موضعها إذا ُحرِّكت

صىىلى اهلل عليىىه والحسين رضي اهلل عنهما كانا يلعبان ِبها عندما كان  دهما  

 يخطب في الناس. وسلم

وصىىاحبيه   صلى اهلل عليه وسلمحيث قبر الرسول    ؛أما الحجرة الشريفة

ار فتيب في الجهة الجنوبية علىىى امتىىداد  ىىد   ؛أبي بكر وعمر رضي اهلل عنهما

وقد حىىرَّف عمىىر بىىن عبىىد العزيىىز  ،الحرم الشرقي. وهي ذات شكل خماسي

. ويبلغ عرض  دارها الجنوبي (30) دراَنها " مخافة أن يتخذها الناس مصلى " 

والشىىمالي الشىىرقي خمسىىة   ،والشرقي ثالثىىين  شىىبرًا  ،أربعة وعشرين شبرًا

جنىىوبي الغربىىي أمىىا ال  ،والشمالي الغربي تسعة وثالثين  شبرًا  ،وثالثين شبرًا

 فيبلغ أربعة وعشرين شبرًا.

ممىىا   الطبية األولىىى  وتنيسم  دران الحجرة الشريفة إلى ثالث طبيات.

 يلي األرض مغطاة بالرخام البديب المتراكب قطعة فو  قطعة. والطبيىىة الثانيىىة

وقد اسَودَّ ما ييارب نصو شبر منه لكثرة مىىا   ؛ دار أبيض تشيق لطول العهد 

فشىىبابيك مىىن الخشىىب   لمسك والطيب. أما الطبية األخيرةعاله من تضميخ ا

 متصلة بسيو الحرم.

 
 . 169  الرحلة (30)



 الجهني سعيد سويلم     ليلى أ.–المدينة المنورة في  كتابات الرحالة العرب  

209 

 

 ،والحجرة مغطاة بأستار ال وردية اللىىون عليهىىا نيىىوش بيضىىاء ُثمانيىىة

وتحو ِبها نيط بيض. وفي أعلى األستار رسم يميل   ،تتوسطها دوائر  ،وُرباعية

يفة محاطىىة لعله كان  خرفة نباتية. وكانىىت الحجىىرة الشىىر  ،لونه إلى البياض

 ؛كما يىىورد  ؛بشباك من حديد يطل عليها.  وفي  دار الحجرة الشمالي الغربي

. كمىىا يو ىىد فىىي عليه السالم  ييال إنه مهبط  بريل  ،موضب ُأسبل عليه ِستر

صلى اهلل  دارها الجنوبي مسمار من الفضة مثبت أمام موضب و هه الشريو  

ثىىم علىىى   ،هلل عليه وسىىلمصلى اوأمامه ييو الناس للسالم عليه    ،عليه وسلم

اثنىىان   ،صاحبيه رضي اهلل عنهما. وقد ُعلِّق أمام هذا الجدار عشرون قنىىدياًل

 أما البيية فمن الفضة.  ،منها من الذهب

وفي قبلته ما يشىىبه   ،حوض صغير مكسو بالرخام  ،وفي شمال الحجرة

و أ  ،صلى اهلل عليه وسىىلمييال إنه كان بيت فاطمة بنت رسول اهلل    ،المحراب

. وفي الجدار الغربي الجنوبي من الحجرة صندو  مىىن اآلبنىىوس (31)هو قبرها  

صىىلى المختوم بخشب الصندل والمكسو بطبية من الفضة ييب في ميابل رأسه 

طوله خمسة أشبار وعرضه ثالثة وارتفاعه أربعة. ويكتفي ابىىن  ،اهلل عليه وسلم

 ،لموضب الكريمفي ذلك ا  ه بير بوصو هذا الصندو  دون أن يبين سبب وضع

ولعله الصندو  الذي كانت توضب فيىىه   ؛أو و ه استخدامه إن كان له استخدام

 ىرنمن بيية األمصار كما س صلى اهلل عليه وسلمالرسائل المبعوثة إلى الرسول  

   .في رحلة السبتي

عليه مصىىحو   ،َثمَّ محمل كبير مدهون  ،وبين الروضة والحجرة الشريفة

بن عفىىان اهو أحد المصاحو التي أرسلها عثمان    ،كبير في غشاء ميفل عليه

رضي اهلل عنه إلى األمصار. كما تو د خزانتان كبيرتان تحويان كتبًا ومصاحو 

 
  ا واحل ةن األةو، التي و   فيصطا أايطروو، ففاطمطة ، طي   ع صطا دف طه فطي اليعيط . (31)

 901/  2وفاء الوفا :  انظر
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موقوفة على الحرم النبوي الشريو. وأمام الروضة صندو  كبيىىر توضىىب فيىىه 

 الشموع واألنوار التي توقد أمام الروضة كل ليلة. 

 ،ُتسمى : قبة الزيت  (32)كبيرة  ديدة  ويو د إلى شمال صحن الحرم قبة

 ُيخ َزن فيها  ميب آالت الحرم وما يحتاج إليه. 

ولم يبَق منها مفتوحًا إال أربعىىة   ،ُأغِلق معظمها  ،وللحرم تسعة عشر بابًا

واثنان فىىي   ،وباب الخشية  ،اثنان منها في الغرب هما : باب الرحمة  ؛(33)أبواب

. أما األبواب المغلية فتتو ع على النحو وباب الر اء  ،الشر  هما : باب  بريل

 التالي :

 أي الجنوب. ،باب صغير  هة اليبلة -

 أربعة أبواب  هة الشمال. -

 خمسة أبواب  هة الغرب. -

 خمسة أبواب  هة الشر . -

وهناك دفة مطبية على و ه األرض ميفلة تيب فىىي الىىروا  الثىىاني مىىن 

يود إلى خارج الحرم إلى دار أبي بكر ُتف َتح على سرداب ي ،أروقة الجهة الشرقية

كانت عائشة   ؛كما يورد ابن  بير  ؛الصديق رضي اهلل عنه. وعبر ذلك السرداب

رضي اهلل عنها تخرج إلى دار أبيها. ويؤكد ابن  بير أن تلك الدفة هي الخوخة 

. وقىىد ورد خبرهىىا فىىي (34)بسد ما عداها  صلى اهلل عليه وسلم  التي أمر النبي

صىىلى اهلل عليىىه وفيه أنه  صلى اهلل عليه وسلمي عن رسول اهلل  الحديث المرو

ى   ًاِضِه الَِّذي َماَت ِفيِه َعاِصب:   ) َخَرَج ِفي َمَر  وسلم َد َعلىىَ ٍة َفَيعىىَ ُه ِبِخر قىىَ َرأ سىىَ

نَّ   ٌد َأمىىَ ي ال ِمن َبِر َفَحِمَد اللََّه َوَأث َنى َعَلي ِه ُثمَّ َقاَل ِإنَُّه َلي َس ِمَن النَّاِس َأحىىَ يَّ فىىِ َعلىىَ

 
 ط،    قأل وفود ادن جأير بب،بعة  عطوام، ولعطل  ط ا ةطا جعىط   576د يه   ه العية عام (32)

 .600/  2: وفاء الوفا :  انظري فصا بالجل ، 
 .172ة : انظر:  الرحل (33)
 .171انظر:  الرحلة :  (34)
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ياًل  اِس َخلىىِ َن النىىَّ ًذا مىىِ ُت ُمتَّخىىِ و  ُكنىى  َنف ِسِه َوَماِلِه ِمن  َأِبي بك ِر ب ِن َأِبي ُقَحاَفَة َولىىَ

َذا  التََّخذ ُت َأَبا َبك ٍر َخِلياًل َوَلِكن  ُخلَُّة اإِلس الِم َأف َضُل ُسدُّوا َعنِّي ُكلَّ َخو َخٍة ِفي هىىَ

. ولسنا نشكك في و ود تلىىك الخوخىىة فىىي (35)  َأِبي َبك ٍر (ال َمس ِجِد َغي َر َخو َخِة  

غير أننا نشكك في أن تكون تلىىك الدفىىة التىىي   ،صلى اهلل عليه وسلممسجده  

وصفها ابن  بير هي الخوخة الميصودة في الحديث الشىىريو. فالخوخىىة ودار 

شىىر    –حسبما يصو في رحلته    –أبي بكر التي تيود إليها الخوخة تيعان  

غىىرب   –فىىي الواقىىب    –فيما تيب الىىدار والخوخىىة    ،نبوي الشريوالحرم ال

الحرم. وقد دخلت الدار في التوسعة التي أحدثها عمر بن الخطاب رضىىي اهلل 

وهي توسعة تسبق رحلة ابن  بير بأعوام طويلة. أما الخوخة فيد تحولىىت   ؛عنه

ا وهو أحد أبواب الحرم كم  –قرب باب السالم    ،إلى باب ألحد مخا ن الحرم

علىىى يسىىار الىىداخل  –وييب  هىىة الغىىرب  ،سيتبين لنا في الرحالت الميبلة

أو أنه نيل أخبارًا دون   ،. ويبدو أن الرحالة قد وهم في أمر هذه الخوخة(36)منه

 تمحيص. 

األولى منها في الركن الشىىرقي   ،وللحرم كما يذكر ابن  بير ثالث مآذن

أي فىىي ركنىىي الجىىدار   ؛ةأما األخريان ففي ركنىىي الجهىىة الشىىمالي  ،الجنوبي

 .(37)وهما صغيرتان على هيئة بر ين ؛الموا ه للشمال

وكان للحرم أكثر من مؤذن. نستشو ذلك من عبىىارة مىىو زة وردت فىىي 

. وفي العبارة كذلك إشىىارة لطيفىىة (38)المؤذنون "رحلة ييول فيها " فلمَّا أذن  ال

أكثر من مؤذن في حيث كان يرفعه    ،إلى أذان المدينة المنورة الذي اشتهرت به

وسيتبين لنا ذلك بالتفصيل من خالل الرحالت اليادمة. ويخىىص ابىىن   ،آٍن معًا

 
 .447، أتاب ال ال  ، ،ق  البل ث: ةتفق عىي ، والىفظ لىيخا،  (35)
 .145 – 144؛ تا،يخ المسجل ال أو  : 474 – 473/  2وفاء الوفا : (36)
 .173انظر:  الرحلة :  (37)
 .179الرحىة : (38)
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 بير أحد أولئك المؤذنين باإلشارة إلى أنه كان من ساللة بالل بن رباح رضىىي 

. ويبدو أن المذكور كىىان رئىىيس صلى اهلل عليه وسلماهلل عنه مؤذن رسول اهلل  

ما سبق فيد كان ييىىوم علىىى خدمىىة الحىىرم المؤذنين أو كبيرهم. إضافة إلى  

ولهم بيت من  ،وثياب نظيفة. وهم أحباش وصيالبة ،ذوو هيئات حسنة  (39)فتيان

يبيىىت فيىىه المكلفىىون   ،ييب في الجهة الشرقية من الروضة المشىىرفة  ،خشب

 بحراسة الحرم النبوي الشريو لياًل.

 ،و يصىىفهوال ييو ابن  بير عند ما يورده عن الحرم النبوي الشريو وه

بل يعيد الميارنات بينه وبين غيره من المسا د والجوامب التىىي يزورهىىا أثنىىاء 

كما  ،قبل أن يصل إلى المدينة المنورة  مرحلة متيدمةسواًء كان ذلك في   ؛رحلته

فيىىورد   ؛مىىثاًل  ؛يفعل عند الحديث عن طول الحرم المكىىي الشىىريو وعرضىىه

وعدد أعمدته ومناراته. أو   ،وعرضه  ،معلومات عن طول الحرم النبوي الشريو

عيب مغادرِتها. كما يفعل عندما ييارن بين الحىىرم النبىىوي   مراحل متأخرةفي  

ال قسىىي ] عيىىود [   فأعمدة الجىىامب كمىىا يىىذكر : "  ،الشريو و امب الكوفة

"   صلى اهلل عليه وسلمعلى الصفة التي ذكرناها في مسجد رسول اهلل    ،عليها
(40) . 

ير للحرم يكتسب أهمية بالغة تنبب مىىن كونىىه والحييية أن وصو ابن  ب

وذلك بعىىد   ،يعطي تصورًا دقييًا لما كان عليه الحرم قبل احتراقه للمرة األولى

فىىي الليلىىة األولىىى مىىن   ؛مرور ما يربو على سبعين عامًا على رحلة ابن  بيىىر

كمىىا سىىيتبين مىىن خىىالل   –. إذ سيغدو هذا الوصىىو  هى  654رمضان عام  

 
قط  هطلةًا ةخ وعطين ت أر بع  الم اد،  و عالح الل ن األ طوبي  طو  ول ةطن  و   (39)

عىطططا البطططرةين، و نصططط  أطططانوا ةطططن الخ طططياو األحيطططاق وال طططقالية. انظطططر: ةخعطططوط : ) تبفطططة 
المبططي لىمبأططوب فططي ت :يطط  ةسططجل الرسططول عططىا   عىيطط  وسططى  عططن أططل ه ططي وةجأططوب 

 . لشمس الل ن ةبمل دن رين الل ن. 7ص
  .188الرحىة : (40)
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ومصدرًا ال غنى عنه لعيد الميارنات فىىي  ،مر عًا هامًا – الرحالت   الميبلة

 هذا المجال.

ب ( يذكر ابن  بير أثناء وصفه للمدينة المنورة ستة مىىن   –  4  –  1)  

مسجد حمزة رضي  ،مسجد ذي الُحَليفة: مسا دها هي حسب ترتيب  ورودها 

مسجد سلمان رضىىي اهلل   ،مسجد علي رضي اهلل عنه  ،مسجد قباء  ،اهلل عنه

تكىىاد   ،ويشير ابن  بير لتلك المسىىا د إشىىارات عىىابرة  .مسجد الفتح  ،عنه

تنحصر في بعض األحيان في ذكر اسم المسىىجد عنىىد المىىرور علىىى موقعىىه. 

إذ يسىىرد بعىىض  ؛وقبىىاء ،وُيستثنى من ذلك مسجدا : حمىىزة رضىىي اهلل عنىىه

 التفاصيل المتعلية ِبهما. 

 نىىوب  بىىل أحىىد. وبىىداخل  ؛كما يشير ابىىن  بيىىر  ؛ييب مسجد حمزة

ولىىم يكىىن   ،المسجد قبر حمزة رضي اهلل عنه. ويبدو أن المسجد كان صغيرًا

 اخرًا بفنون العمارة حتى أن الرحالة لم ُيعَن بوصفه. ولعل ذلك لكونه ييب خارج 

 .(41)وتفصل بينها وبينه مسافة ،أسوار المدينة المنورة

وال يرد في سيا  حديثه   ،(42)فيذكر ابن  بير أنه ُ دِّد  ،أما مسجد قباء

. والمسجد مربب طولىىه مثىىل عرضىىه. ولىىه (43)ما يدل على تاريخ هذا التجديد 

وباب واحد ييب  هة الغرب. وفي المسجد   ،مئذنة طويلة بيضاء ُترى من مسافة

يذكر ابن  ؛سبعة أروقة يتوسطها صحن فيه ما يشبه المحراب مرتفب عن األرض

 
عططن  طط ا المسططجل ع ططل تعططلاده لمسططاجل المل  ططة  ن  طط أر السططمصود  فططي وفططاء الوفططا شططيئاً (41)

الم ططو، . والمسططاجل الموجطططود  قططرب  حططل ويططط أر ا ثالثططة : ةسططجل القأطططيط    كطط ا ولعىطط  ةسطططجل 
الفسطططط و، وةسطططجل فطططي ،أطططن جأطططل عي طططين الططط   وقططط  عىيططط  الرةطططا  فطططي بططط:و   حطططل، وةسطططجل 

 و قأطر حمط:  ، طي   العسكر؛ واألهيراو أما   أر ةتصلةاو. وةما  و،ده السطمصود   تأطين 
ع   قا   دوو  و يكوو عىي  ةسجل. و،بما اهتىل األةر عىا ادن جأير،  و  و المسجل ال   

م.  .3/848انظر: وفاء الوفا: شا له عىا قأر حم:  ، ي   ع   قل ُ ل  
 .174انظر:  الرحلة : (42)
 .810/  3 ط، وفاء الوفا :  555جلده جمال الل ن األعفصاني عام (43)
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. وفي الصحن كىىذلك صلى اهلل عليه وسلمنبي   بير أنه أول موضب ركب فيه ال

 وقد ُأحيط بجدار قصير تمييزًا له. ،صلى اهلل عليه وسلمَمب َرُك ناقته 

وفيما يتعلق بالمسا د الباقية فإن ابىىن  بيىىر يكتفىىي بىىذكر أسىىمائها 

 ومواقعها دون أن يصفها ولو وصفًا عابرًا. فعىىن مسىىجد ذي الحليفىىة ييىىول "

وعلىىى شىىفيره مسىىجد ذي          ،ين … بىىوادي العييىىقفَنزلنا ضىىحى يىىوم االثنىى 

د مسىىجد علىىي . وعن بيية المسا د ييول : "(44)  "  الحليفة  ،وفي طريىىق ُأحىىُ

. ويخطىىئ ابىىن  بيىىر (45)"    ومسجد الفتح  ،ماومسجد سلمان رضي اهلل  عنه

حين يورد أن مسجد الفتح ُسمي بذلك لنزول سورة الفتح فيه علىىى رسىىول اهلل 

. والواقب أن المسجد ييب ومسجدي : علي بن أبي طالىىب وسلمصلى اهلل عليه  

مىىن (46)على سفح  بل سلب  ماوسلمان الفارسي رضي اهلل عنه  ،رضي اهلل عنه

يدعو في هذا الموضب على  صلى اهلل عليه وسلم هته الغربية. وكان رسول اهلل 

أت وأرسل عليهم ريحىىًا كفىى  ،فاستجاب اهلل دعاءه ؛األحزاب أثناء غزوة الخند 

صلى اهلل عليىىه فانخذلوا ورحلوا. وسمي باسمه ليوله    ؛قدورهم وقلعت خيامهم

وليس ألن سورة الفىىتح نزلىىت   ؛لما صلى ودعا : أبشروا بفتح اهلل ونصره  وسلم

فيه. فيد نزلت هذه السورة من أولها إلى آخرها بين مكة والمدينىىة فىىي شىىأن 

 .(47)الحديبية

صلى مواضب صلى فيها الرسول  ونذكر هنا أن معظم تلك المسا د كان  

ولم يكن عليها بناء، وظلت هكذا إلى أن  اء عمىىر بىىن عبىىد   ،اهلل عليه وسلم

فبنى عليها مسا د حفظًا للمواقب التي   ؛العزيز أثناء واليته على المدينة المنورة

 
 .167الرحىة : (44)
 .176الرحىة : (45)
. والسى  في الىبة الشق و،بما سمي بسوي المل  ة  َسْى  :  حل جيال المل  ة، ويق  بربصا(46)

 . 2/846المغانم المطابة  د لآ لنار  شقوق .
 .139 – 138المساجل األثرية في المل  ة ال أوية : انظر:  (47)
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. ولعلهىىا كانىىت (48)وأصحابه رضي اهلل عىىنهم  صلى اهلل عليه وسلمصلى فيها  

 ،ومسجد سىىلمان رضىىي اهلل عنىىه  ،رضي اهلل عنه  صغيرة خاصة مسجد علي

بحيث يهتم ابن  بير  ؛. وربما لم يكن في بنائها ما يثير االنتباه(49)ومسجد الفتح

بوصفها. ولعل السبب األهم في عدم اعتناء ابن  بير بوصو تلك المسا د أنه 

 وذلك ما يمكن استشفافه من خالل حديثه عنها. ،لم  يزرها

 بير واحدًا من الىىذين اهتمىىوا بمشىىاهد المدينىىة   ( كان ابن  5  –  1)  

. وقد بدأ ذلىىك (50)وواصفًا هيئتها  ،موقعها  فمرَّ على عدد منها محددًا  ؛وآثارها

مسجد حمىىزة (51)وييب في رحبة  ،بمشهد حمزة بن عبد المطلب رضي اهلل عنه

الذي عرضنا له قبل قليل. وكما يصو الرحالة فيد كانت قبور الشىىهداء إ اءه. 

يتبيَّن من وصفه ما إذا كان ثم قباب أو شواهد مبنية على قبر حمزة بن عبد وال  

 المطلب رضي اهلل عنه وما حوله من قبور أم ال. 

صىىلى اهلل عليىىه   يشير ابن  بير كذلك إلى الغار الذي أوى إليه النبىىيو

أسفل الجبل. والحييية أنه لم يرد أن الرسول   ،وييب قرب قبور الشهداء  ،وسلم

وُأسىىِند   ،بل انتهى إلى شعب أحد   ،أوى إلى غار يوم أحد    عليه وسلمصلى اهلل 

و ىىد (52)ثم  لب له علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه ماًء من المهراس  ،هناك 

بل غسل بىىه الىىدم عىىن   ،فعافه ولم يشرب منه  ؛ريحًا  صلى اهلل عليه وسلمله   

 . (53)و هه الكريم وصب بييته على رأسه

 
 .12 – 11السادق : (48)
اجل عىا السفط البربطي ةطن جأطل سطى ، وتعطرف اليطوم ةط  ةسطجل ن لهطرين المس  ه  تق   (49)

 .131انظر: المساجل األثرية ص بالمساجل السيعة.
 .176-173انظر:  الرحلة :  (50)
اى.(51) ي وَ،َحيططَ ة المسطططجل سططاحت  وتجمططط  عىططا َ،حطططَ انظرررر: الوررراموي المحررر ط   رحررر   َ،َحيططَ

 . 114-113ص
  في ُنَقر أيا، وعبا،، والمصراس اس  لتىآ ال قر؛ وفاء الم ْصراس : ةاء بجأل  حل يجتم(52)

 .1315/  4الوفا : 
 .1243/  4، 930/  3؛ وفاء الوفا : 32/  3: السير  ال أوية ندن  شام :  انظر(53)
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َثمَّ تربة حمراء هىىي التربىىة التىىي   ،ر ابن  بيركما يذك  ،وحول الشهداء

صىىلى اهلل تنسب لحمزة رضي اهلل عنه ويتبرك الناس بها. وقد كان رسول اهلل  

لَّ برييىىه   ،أو كانت به قرحىىة أو  ىىرح  ،إذا اشتكى اإلنسان ألمًا  عليه وسلم بىىَ

ناِبِر  ،ُتَربُة َأر ِضنا  ،سبابته ثم وضعها على األرض وقال : ) ِبسِم اللَِّه  ،يِية َبع ضىىِ

ترابًا علىىى   صلى اهلل عليه وسلمبإذ ن  َربِّنا  (. ولم يخصص    ،ِلُيش َفى ِبه َسِييمنا

 ،فجعله في قىىدح  ،ترابًا من ُبطحان  صلى اهلل عليه وسلمإذ أخذ    ؛و ه التيييد 

وصبه على ثابت بن قيس بن شماس رضي اهلل عنه عنىىدما   ،ثم نفث عليه بماء

اَس  ى اهلل عليه وسلمصلعاده وهو مريض. وقال   اِس  ،: ) اكِشِو البىىَ  ،َربَّ النىىَّ

. ولم ترد إشارة لتربة حمىىزة المىىذكورة فىىي (54)  َعن  َثابِت بِن َقيِس بن َشماٍس (

رحلة ابن  بير في أي حديث. ولعل الناس كانوا يتداوون بهىىا بالطرييىىة التىىي 

راب يسىىتندون فىىي ذلىىك إلىىى أن تىى   ،صلى اهلل عليه وسلموردت عن الرسول  

ثم إنها قريبة من  بل أحد وقد تواترت األحاديث عن فضله   ،المدينة شفاء كله

وأخيرًا قربها مىىن قبىىور شىىهداء أحىىد  ،له صلى اهلل عليه وسلموحب الرسول  

 بالفضل والسبق.      صلى اهلل عليه وسلمالذين شهد لهم الرسول 

ج أسىىوار انتيل ابن  بير بعد ذلك لزيارة مشاهد البييب الذي ييىىب خىىار

يدل على ذلك أن الخروج إليه يكون عبر أحىىد أبىىواب السىىور   ،المدينة المنورة

 .(55)وهو باب البييب

وقد دفن في البييب عدد غير قليل من الصحابة والصحابيات رضىىي اهلل 

عنهم وعنهن أ معين. ويسرد الرحالة أسماء عدد منهم ُمحددًا موقب قبر كل من 

ابنىىه (57)وإبىىراهيم  ،صلى اهلل عليه وسلملرسول  عمة ا(56)ومنهم : صفية    ،يذكر

 
  .231 - 225/  3فضا ل المل  ة الم و،  : انظر:  (54)
 .173انظر:  الرحلة :  (55)
عططىا    طط ( :  إحطلى عمططاى ال أطي  20 -… عطرية د طه عأططل المعىطي دطن  اشطط  ) (56)

سىمه قأل الصجر . ت:وجه البا،ث دن حرب دن  ةية، ث  العوام دن هويىل وة ط  ،  عىي  وسى 
و حططل العشططر  الميشططرين بالج ططة. توفيططه   عططىا   عىيطط  وسططى  نجأططه ال:بيططر حططوا،  ،سططول   

= 
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أحد أبناء عمىىر بىىن الخطىىاب (58)وعبد الرحمن األوسط  ،صلى اهلل عليه وسلم

وعبد اهلل بن  عفىىر   ،رضي اهلل عنه(59)بن أبي طالبوعييل    ،رضي اهلل عنهما

 ،صىىلى اهلل عليىىه وسىىلم  إضافة إلى قبور أ وا ىىه  ،ي اهلل عنهىرض(60)الطيار

ولعله ييصد بناته إذ لم يمت ويدفن   ،صلى اهلل عليه وسلمالده  وبيربها قبور أو

بالمدينة من أوالد الرسول الذكور عدا إبراهيم. وهناك أيضًا قبرا العبىىاس بىىن 

 والحسن بن علي رضي اهلل عنهما. ،عبد المطلب رضي اهلل عنه

فعلى قبري   ؛(61)ويصو ابن  بير هيئة بعض تلك اليبور بين فينة وأخرى

واليبران مرتفعان عن   ،(62)الحسن رضي اهلل عنهما قبة عالية االرتفاعالعباس و

فر   ،تغطيهما ألواح مثبتة بالمسامير  بإتيان  ،متسعان  ،األرض ومصفَّحة بالصىىُّ
فىىي صىىورته عىىن   صلى اهلل عليه وسىىلم. وال يختلو قبر إبراهيم بن النبي  (63)

المدينة مالك بىىن صورة قبري العباس والحسن رضي اهلل عنهما. أما قبر إمام  

 
:  انظطططروفطططي شطططعر ا جطططود ؛  فطططي المل  طططة فطططي هالفطططة عمطططر دطططن الخعطططاب. لصطططا ةطططراث  ، يقطططة

 .206/  3؛ األعالم :  57المعا،ف : 
 ط، وعطاق سط ة و ،بعطة  شطصر وتطوفي فطي شطصر ،بيط   8وللت   ة  ةا،ية العيعية في عام (57)

؛ 367: عطىا   عىيط  وسططى : ةبمطل ،سططول    انظطر طط ودفططن بطاليعي ،  10األول ةطن عطام 
  .891/  3وفاء الوفا : 

وسل  و :  دو شطبمة الط    طرب   دطوه حطلًا فطي الشطراب وفطي  ةطر لهطر عأل الرحمن األ(58)
 .81فماى؛ المعا،ف : 

 ططط ( : أ يتطط   دططو  :يططل.  عىطط  قططري   60 -عقيططل دططن  دططي طالططي دططن عأططل المعىططي ) … (59)
ببياةصا وةآثر ا وةاالأصا  و نسادصا. عبادي ف يط الىساو، شل ل الجواب. ُ سر  وم دل، ففطلاه 

 طط. عمطي فطي  8ن عأل المعىي.  سطى  بعطل البل أيطة، و طاجر إلطا المل  طة عطام عم  العياس د
 .242/  4 يام  :يل وقيل في هالفة ةعاوية؛ األعالم :  ل واهر حيات ، وتوفي في  و 

 ططط ( : عططبادي  ولططل بالبيشططة لمططا  ططاجر  80 – 1عأططل   دططن جعفططر دططن  دططي طالططي ) (60)
المسطىمين. وأطاو أريمطًا يسطما ببطر الجطود ولىشطعراء  يط   دواه إليصا، و و  ول ةن ولل دصا ةطن 

، طي   ع طط   طوم عططفين. تطوفي ودفططن بالمل  ططة؛  يةطلا ط. وأططاو واحطلًا ةططن  ةطراء جططي  عىطط
 .76/  4األعالم : 

 .174-173انظر:  الرحلة :  (61)
 ةعىوم  و د اء الشوا ل والعياب عىا القأو، ةن األةو، التي نصا ع صا الشر .(62)
فر : ال باس.ال(63) ُّ  
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مثلها في ذلك   ،أنس فعليه قبة صغيرة مختصرة البناء ال تكلو فيها وال  خرفة

 مثل اليبة المبنية على قبر عثمان بن عفان رضي اهلل عنه.                     

 رضىىي اهلل عنهىىا : (64)د  ىىىىىفي حين ُكِتب على قبىىر فاطمىىة بنىىت أس

. ويذكر ابىىن  بيىىر أن هنىىاك بيتىىًا (65)ما ضمَّ قبُر أحٍد كفاطمة بنت أسد "  "

بيىىرب اليبىىة المبنيىىة علىىى قبىىري   صلى اهلل عليه وسلملفاطمة بنت الرسول  

والتزمت فيه  ،أوت إليه ،ُيعَرف ببيت الحزن ،العباس والحسن رضي اهلل عنهما

 ؛وال يعلق ابن  بير على هىىذا  الخبىىر  .صلى اهلل عليه وسلمالحزن عيب موته  

لدهشة أن تلجأ فاطمة الزهراء رضىىي اهلل عنهىىا لبيىىت فىىي غير أن مما يثير ا

البييب حزنًا على أبيها فيما كان بيتها أقرب الدور لحجرة عائشىىة حيىىث دفىىن 

 .صلى اهلل عليه وسلم

ويبدأ بذكر   ،يعرج ابن  بير عيب ذلك على عدد من آثار المدينة المنورة

لتي بييىىت أطىىالل عدد من دور الصحابة والصحابيات رضي اهلل عنهم وعنهن ا

من بينها : دار أبي بكر  رضي اهلل عنه التي تيب شر  الحرم. وكنا قد   ،بعضها

وأوضحنا أنها قد دخلت في توسعة الحرم التي أحدثت في   ،أشرنا لها من قبل

 ،ويبدو أن ابن  بير لم يتثبت من الخبر  ،عهد عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه

تعارف الناس على أنها دار أبي بكىىر الصىىديق أو أن ثم دارًا تيب في تلك الجهة  

ودار  ،فأثبت الرحالة موقعها دون أن يمحص خبرها. وبيرب تلك الدار دار عمر

 –أحد أبىىواب الحىىرم   –ابنه عبد اهلل رضي اهلل عنهما. وييابل باب  بريل  

 
 ططط ( :  م عىططي دططن  دططي طالططي ، ططي    5نبططو  -فاطمططة د ططه  سططل دططن  اشطط  ) … (64)

ع  . نشبى في الجا ىية بمكطة، وت:وجطه بطبدي طالطي. وقطل  سطىمه بعطل وفاتط ، و طاجرى إلطا 
لم ا ةاتطه قمي ط ، وأطاو قأر طا واحطلًا  عىا   عىي  وسى المل  ة ة   د ا صا.  ليسصا الرسول 

: ج:اك   وا عج   ي ، وقال بعل دف صا عىا   عىي  وسى   ن همسة قأو، ن:لصا الرسولة
/  5؛ األعطالم : 898/  3ةن  م و،بيية هيرًا، ف ع  األم ونع  الربيية أ ه  لي، وفاء الوفطا : 

30. 
 .174الرحىة : (65)
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وهىىي التىىي   ،أي في  هة الشر  كذلك دار عثمان بن عفىىان رضىىي اهلل عنىىه

ودار   ،هناك : دار أبىىي أيىىوب األنصىىاري  ،ة إلى ما  سبقاستشهد فيها. إضاف

ودار أبي بكر رضي اهلل عنهم وعنهن. ويذكر   ،ودار فاطمة  ،ودار عمر  ،عائشة

لكىىن المعىىروف أن   ،(66)ابن  بير أنه شاهد تلك الدور في قباء قرب مسجدها

أولئك الصحابة والصحابيات رضي اهلل عنهم وعنهن قىىد قطنىىوا دورًا تحىىيط 

خاصة : عائشة وفاطمة وأبا بكر وعمر رضي اهلل عنهم   ؛النبوي الشريو  بالحرم

 وعنهن أ معين.

التىىي (67)ومن الدور التي يذكر ابن  بير أنه شاهدها : دار مالك بن أنس

تيب قرب الحرم النبوي الشريو باتجاه الجنوب. وهنىىاك كىىذلك : دار الصىىفة 

هىىذه المعلومىىة الحيىىرة   في آخر قباء قرب تل عرفات. وتثيىىر  ؛كما يورد  ؛وتيب

ألن الصفة مكان مظلل في مؤخر الحرم النبوي الشىىريو. وربمىىا يكىىون   ؛قلياًل

تىىأخر فاشىىتهرت الىىدار الجديىىدة أهل الصفة قد اتخذوا تلك الدار في وقت م

 ؛. أو أنها دار أنشئت على غىىرار الصىىفة ولخدمىىة أغراضىىها نفسىىها(68)بذلك

أو اختلطىىت عليىىه   ،ر على ابن  بيىىرفُسميَّت باسمها نفسه. وربما التبس األم

 وهو ما يمكن أن ييب لمن يزور مكانًا للمرة األولى. ،األمكنة

ييىىب   ؛من  هته الغربية  ؛وعلى مسافة غير بعيدة من سور المدينة المنورة

وصىىحابته رضىىوان اهلل   صلى اهلل عليىىه وسىىلمالخند  الذي حفره رسول اهلل  

ولعل أ ىىزاًء منىىه   ؛ بير هيئة الخند   عليهم أثناء غزوة الخند . وال يصو ابن

قد ُرِدمت لطول العهد. وعلى حافة الخند  قام حصن العزاب الذي بناه عمر بن 

ِرٌب   ؛كما يصو ابن  بير  ؛الخطاب رضي اهلل عنه لعزاب المدينة. والحصن خىىَ

 
 .175انظر:  الرحلة :  (66)
 طط ( : إةطام دا، الصجطر ، و حطل األ مطة  179 – 93ةالآ دن  نس دن ةالطآ األعطيبي ) (67)

األ،بعة، وإلي  ت سي المالنية. ولل وتوفي فطي المل  طة. أطاو عطىيًا فطي د  ط  بعيطلًا عطن األةطراء 
 .258 – 257/  5والمىوك. ع   الموطب وعلدًا ةن الم  فاى األهرى؛ األعالم : 

 .454 – 453/  2وفاء الوفا : (68)
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هناك قبة الزيت التي ُبِنيىىت علىىى  ،َتهدَّم أكثره بفعل السنين  واإلهمال. وأخيرًا

وتيب على مسافة مىىن ،صلى اهلل عليه وسلمالذي رشح منه الزيت للنبي    الحجر

 ويبدو أنَّها كانت داخل نطا  السور الخار ي. ،الخند 

لىىذا   ؛وابن  بير مدرك ليلة ما ذكر عن مشاهد المدينة المنورة وآثارهىىا

فهذا ذكر ما تمكن على االستعجال مىىن   يعتذر في آخر ما يورده عنها قائاًل : "

 المدينة المكرمة ومشاهدها على  هة االقتضاب                واالختصىىارآثار  

 "(69). 

وُيستشو مما أورده ابن  بير أن ُ لَّ عناية المدنيين قد انصرفت آنذاك 

فبنوا فوقها الشىىواهد  ؛إلى قبور السلو الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم

فالنصوص الواردة   ،ماس األعذارواليباب. وال تسعى هذه األورا  للتبرير أو الت

 –لكن األمر يبدو للمتأمىىل    ،في النهي عن البناء على اليبور واضحة صريحة

كما لو كانت تلك العناية طريية المدنيين في إظهىىار   –بعيدًا عن الحكم عليه  

خاصة الصحابة وآل البيت. وقد شاركهم في ذلك عدد   ؛محبتهم للسلو الصالح

أنهم   ؛مب عنايتهم باليبور  ؛سالطين. ولعل مما يلفت النظرمن الوالة والحكام وال

وعلىىى رأسىىها   ،لم يعنوا بكثير من اآلثار المرتبطة بالسيرة النبوية في المدينىىة

إذ لم يهتموا بتحديد مكانه. وقد شاركهم في هذا الرحالة الذين مىىروا   ؛الخند 

فإن ذكىىره  –ولم يصفه  –بالمدينة. وإن كان ابن  بير قد أشار إلى الخند  

 سيغيب في رحالت تالية. 

( يعطي ابن  بير تفاصيل قليلة  دًا عن الحياة العلميىىة فىىي   6  –  1)  

المدينة المنورة إبان  يارته لها. ولعل ذلك ير ب أول ما ير ب إلىىى أنىىه قصىىد 

ولىىم ييصىىد   ،برحلته  يارة األمكنة الميدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة

 
 .176الرحىة : (69)
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ح ذلك أن كل لياءاته بأهل العلم في المدينىىة وغيرهىىا كانىىت طلب العلم. وُير ِّ

 وهي فو   ذلك قليلة. ،لياءات عابرة غير ميصودة لذاِتها

ولم يلَق ابن  بير من أهل العلم في المدينة المنىىورة عىىدا صىىدر الىىدين 

مجلىىس وعىىظ فىىي الحىىرم النبىىوي    الذي رآه فىىياألصبهاني رئيس الشافعية.  

ك لما أورد ابن  بيىىر شىىيئًا عنىىه. وكىىان األصىىبهاني ولو لم يكن ذل  ،الشريو

طلىىق  ،ذا  اه وثراء ،إضافة إلى علمه الذي ورثه كابرًا عن كابر : ر اًل موسرًا

 ؛(70)ُيكرم  ائريه ويبرهم. وقىىد  اره ابىىن  بيىىر واسىىتجا ه  ،مستبشره  ،الو ه

أعظم من شىىاهد فىىي الحجىىا    ،كما ييرر الرحالة  ،فأ ا ه نثرًا ونظمًا. وكان

إذ  اره ابىىن   ،علمًا ومعرفة. وكان األصبهاني هذا  ائرًا ولم يكن مييمًا بالمدينة

أطال التعجب من فخامتها وغرابة شىىكلها   ؛أي خيمة عظيمة  ؛ بير في ِمضَرب

 وبديب صنعتها.  ،وهيئتها

فمىىا أن اسىىتوى   ؛وقد قدم ابن  بير وصفًا مفصاًل لموعظة األصىىبهاني

حتىىى شىىرع  ؛على سىىاكنها السىىالم ؛لحجرة الشريفةعلى كرٍس ُأِعدَّ له بجوار ا

فيمىىا  ،وألحىىان مطربىىة   شىىجية ،قراؤه في تىىالوة اليىىرآن بنغمىىات عجيبىىة

بىىدأ فىىي  ،األصبهاني يرنو إلى الحجرة الشريفة ويبكي. وعندما انتهىىى قىىراؤه

واألخرى الفارسىىية. وكىىان   ،وكان يخطب بلغتين إحداهما العربية  ،خطبة بليغة

 خطبته ببيت شعر من نظمه استحسنه ابن  بير ييول فيه :يختم كل  زء من 

 هاتيك روضته تفوح نسيما       صلوا عليه وسلموا تسليما

وهو األعجم  ؛ويعجب من ا ترائه  ،وقد ظل األصبهاني يعتذر من تيصيره

. وبلغ من صلى اهلل عليه وسلمعلى أن يخطب في حضرة أفصح العرب    ؛األلكن

كما ورد في  ،سارع بعض الحاضرين إلى إعالن  توبتهمقوة خطبته وبالغتها أن 

ُمسلِّمين نواصيهم له كي يجز شعورهم. ولىىم يكتىىِو األصىىبهاني   ،موضب سابق

 
  شططصاد   يمطة يععيصططا  حطل العىمططاء لعالطي العىطط  تشطصل عىططا عطبة ،وايططة ةطا تىقططاه اإلجطار (70)

 .256 – 254: تا،يخ ال ظ  والبضا،  اإلسالةية :  انظرالعالي ع   ةن عى ، 
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بل كان يعمد إلى عمامته التي على رأسه فين ِزعها كي يضعها على رأس   ،بذلك

 فإنه لم يطلب من وراء وعظه أمرًا ،ذاك الذي  ز ناصيته. وكما يورد ابن  بير

دنيويًا. وكل ما طلبه من الناس عيب انتهائه أن يضرعوا داعين كي يرضى عنىىه 

فيسترضي اهلل عزَّ و لَّ لىىه. وقىىد سىىارع   ؛(71)صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل  

 الناس بتلبية حا ته.

( يسرد ابن  بير في رحلته موقفًا شهده في اليوم األخير من   7  –  1)  

وبلغ مىىن  ،أثار ُسخطه –في حرمها الشريو  –أيام إقامته بالمدينة المنورة  

كما يحكيىىه الرحالىىة   –يا للمسلمين. وبدأ الموقو    ؛: يا هلل   ىداشناعته أن ن

: "   هىى580بوصول خطيب الحرم يوم الجمعة السابب مىىن المحىىرم عىىام    –

على  ،على ما ُيذ َكر ،وهو ] الخطيب [  ،صلى اهلل عليه وسلم فصعد منبر النبي

[ ام العجمىىي ] صىىدر الىىدين األصىىبهانيضد الشيخ اإلم  ،مذهب غير مرضي

المال م صالة الفريضة في المسجد المكرم. … فلما أذن المؤذنون قىىام هىىذا 

وقد ُرِكزتا بجانبي   ،وقد تيدمته الرايتان السوداوان  ،الخطيب المذكور للخطبة

 لس  لسة خىىالو   ،فلما فرغ من الخطبة األولى  ،فيام بينهما  ،المنبر الكريم

وابتدر الجمب َمَرَدٌة مىىن   ،يها  لسة الخطباء المضروب بها المثل في السرعةف

علىىى األعىىا م (72)ُكد يىىًة ،ويتخطىىون الرقىىاب ،الخدمىىة يخترقىىون الصىىفوف

 ،فمنهم من يطىىرح الثىىوب النفىىيس  ،والحاضرين لهذا الخطيب اليليل التوفيق

 ،لىىذلك  وقىىد أعىىدها  ،الغالية من الحرير فيعطيهىىا(73)ومنهم من يخرج الشية

 
  طل  الرضى من هللا عز وجل ول ي من خلوه. (71)
  عىططا وتجمطط وةططا جمطط  ةططن طعططام  و شططراب؛  النليططة : انسططتجلاء وانسططتععاء ب لبططاح(72)

 . 1711الواموي المح ط ) كدى( ص ُكًلى.
َقاي.(73) َقق وشططط  ق  ةطططن ثطططوب  و نبطططوه ةسطططتعياًل، وتجمططط  عىطططا شططط  قة : ةطططا شطططُ القطططاةوس  الشططط  

 . 1159ق( صقالمبيل ) ش
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ومنهم  ،فيليي به(74)ُبر ده ومنهم من يتجرد عن ،ومنهم من يخلب عمامته فينبذها

 ومنهم من يدفب الُيراضىىة  ،(75)من ال يتسب حاله لذلك فيسمح بفضلة من الخام

ومن النسىىاء   ،ومنهم من يمد يده بالدينار والدينارين إلى غير ذلك  ،من الذهب

في أثناء هذه الحال  ،….   والخطيبمن تطرح خلخالها وتخرج خاتمها فتلييه 

 الس على المنبر يلحظ هىىؤالء المسىىَتج دين … إلىىى أن كىىاد الوقىىت   ،كلها

ينيضي … وقد ضج من له دين وصحة من الناس … فىىا تمب لىىه مىىن ذلىىك 

 . (76)"ا أرضاه قام وأكمل الخطبة بالناسفلم ،السحت المؤلو كوم عظيم أمامه

 عن  ملة من األشياء : ؛ء في الرحلةالذي أوردناه كما  ا ؛ينم الموقو

إذ لىىم   ؛ن ابن  بير العميق الذي تجلى في أكثر من موضب من رحلتهأولها تدّي-

 –ولم يَر منكرًا إال استيبحه بحدة  ،يصادف معروفًا إال استحسنه وحمد أهله

تلىىك   ؛بالنسبة للموقو السابق  ؛وحمل على أهله. ويمكن أن   نلحظ  –أحيانًا  

عة من غضب الرحالة ماثلة في الكلمىىات التىىي صىىاغ بهىىا الموقىىو الحدة الناب

أرا  عىىن و هىىه مىىاء   ،وهو قليل التوفيق  ،فالخطيب : على مذهب غير مرٍض

فيمىىا سىىمى مىىا   ،الحياء. أما الخدم الذين شرعوا في االستجداء فكانوا َمَردة

 بىىل رأى فىىي الموقىىو  ،: السُّح ت. ولم يكتِو ابن  بير بذلك  بى معه الخدم  

 نذيرًا بضياع الدِّين وعالمة من عالمات اآلخرة.

األمر الثاني أن ابن  بير وإن كان أشار إلى أن الخطيب كان على مذهب غيىىر -

أو لم ينتبىىه  ،فإنه لم يركز على الصراعات المذهبية  ؛أي أنه كان شيعيًا  ؛مرٍض

 لها. ولعل ذلك ير ب إلى أن تلك الصراعات لم تكن ظاهرة بدر ة كبيىىرة فىىي

مواسم الحج لغلبة الزوار من أهل السنة. وربما كان السىىبب فىىي ذلىىك أن ابىىن 

 
َرد.(74) رد : أسطططاء  سطططود ةربططط  تىيسططط  األعطططراب ويجمططط  عىطططا دطططُ القطططاةوس المبطططيل ) دطططرد(  الأطططُ

 .341ص
 . 1427 و ل   يالغ في دبب . القاةوس المبيل ) هي ( صالجىل ل   لبغ لخام : ا(75)
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 بير نفسه لم يختلط بأهل المدينة بحيث يلحظ مثل هذه األمور فيكتب عنها. 

الياسم بىىن مهنىىا كىىان علىىى صىىلة آنذاك  إضافة إلى أن أمير المدينة المنورة  

وقىىد كىىان لهىىذه   ،ةبالسلطان صالح الدين األيوبي كما سيتبين في نيطة تاليىى 

حتى أن األمير أسيط من األذان عبارة : حىىي علىىى خيىىر   ؛الصلة أثرها اليوي

 . (77)العمل التي كانت تيال على مآذن المدينة المنورة

األمر الثالث أن هذا الموقو يدفعنا للتساؤل عن الدوافب الحيييية وراءه. فىىال -

 ،انت تعيش ضائية اقتصاديةيبدو مما ورد في الرحلة عن المدينة المنورة أنها ك

أو ظروفًا صعبة اضطرت هذا الخطيب لبىىث أعوانىىه كىىي يسىىتجدوا لىىه مىىن 

الحاضرين. وال ندري إن كان ييتسم ما يجمب معهم أم أنه يحىىو ه وحىىده ن وإن 

 ؛كان الطمب هو الدافب الرئيس لتصرف الخطيب كما يظهر من وصو ابن  بير

كمىىا ظهىىر فىىي   ؛اصىىة وأن األمىىرخ  ؛فإن من المستغرب أن يسكت الناس عنه

كان عادة  ارية وليس حدثًا طارئًا بدليل أن بعض الحضور قد استعدوا   ،الرحلة

لهذا االستجداء فحملوا معهم ما ييدمونه. ويبدو أن هذا الصمت هو الذي دفب 

الخطيب إلى التمادي إلى حد تعطيل الفريضة حتى يجتمب له أكبر قدر ممكىىن 

 من المال.

 وإن لم ُيعَن بالحياة السياسية في المدينة المنورة  ؛ير أن ابن  بيراألمر األخ-

 إذ  ؛فإن سرده للموقو تضمن إشارة لطيفة إلى طرف من تلك الحياة ؛آنذاك 

 . ونفهم من هذه (78)لخطيب [  الرايتان   السوداوان"ييول : " وقد تيدمته ] ا

خالفىىة العباسىىية التىىي اإلشارة أن والء المدينة المنورة في ذلك الوقت كىىان لل

اتخذت السواد شعارًا لها. وقد كان هىىذا الىىوالء والًء صىىوريًا ال تترتىىب عليىىه 

ويكاد ينحصر في ذكر اسم الخليفة والىىدعاء لىىه  ،التزامات تمس الحياة العامة

في الخطبة. واستمر والء المدينة المنورة للعباسيين حتى عندما اتصل أميرهىىا 
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السلطان صالح الدين األيوبي فىىزوده بىىأموال كثيىىرة آنذاك : الياسم بن مهنا ب

إلصالح مرافيها. ساعد على ذلك أن صالح الدين نفسه لم يفكىىر فىىي تغييىىر 

النشغاله بموا هىىة الصىىليبيين مىىن  ؛أو ضمها إلى سلطنته ،اإلمارة في المدينة

ولمكانة الحرمين الشريفين : مكة والمدينة في نفسه مىىن  هىىة أخىىرى.   ، هة

 .(79) كر اسمه بعد اسم الخليفة في الخطبة وأقر أميرها على إمارتهافاكتفى بذ 

 )للبحث صلة(
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