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Abstract
This research discusses the Ottoman political and religious influences on Shami and Egyptian Hajj travel, which
is known as the "Egyptian and Shami Convoy", and identifies the differences between these two convoys by
investigating this event and its methods. The study also sheds light on the customs and norms of the ceremony
regarding the farewell and reception of pilgrims characterizing various areas and districts within Egypt and
sham, In addition to the dangers of the pilgrimage route from its beginnings until return. The study address the
utmost importance shown by the Ottoman Empire towards the pilgrimage from the political and religious aspects
and the positive effects that these ceremonies have on the relationship between the Ottomans and their subjects
in those countries, which was at that time limited to four paths, thus this research is limited to the Shami and
Egyptian convoys and the research findings and conclusions exist.
Keywords: the ottoman empire, the caliphs, the mamluk state, the caliphate, the shami convoy, the egyptian
convoy, the pilgrimage roads, the sorr, the sultan's sorrah, aljardah, the hajj convoys, hajj parade ceremony,
sanjak.
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امللخص

 وهو ما يـُ ْعَرف بـ ـ " امل ْح َمل املصري،يناقش هذا البحث التاثريات العثمانية السياسية والدينية على طريق احلَ ِّج الشامي واملصري
َ
، ويسعى للتعرف على الفروقات بني هذين احململني من خالل حتليل الوقائع هلذا احلدث إضافة ملناقشة األساليب،"والشَّامي
 كما يسلط الضوء على األعراف والعادات اليت متيز هبا البلدان عند،والوسائل اليت تستعمل يف طريق سري احململني الشامي واملصري
 واآلاثر اإلجيابية اليت ترتكها تلك املراسم على العالقة،القيام مبراسم الوداع واالستقبال للحجاج يف رحلتهم املباركة للداير احلجازية
 كما يتعرف على املخاطر اليت تكتنف طريق احلج من مبتداه وحىت منتهاه يف الذهاب،بني العثمانيني ورعاايهم يف تلك البلدان
 واألبعاد اليت تتوخاها من خالل هذا االهتمام الكبري مبحمل احلج، مث يتطرق لألمهية القصوى اليت تبديها الدولة العثمانية،وال عودة
 واليت، والقادم من مسالك متعددة من البلدان اإلسالمية إىل الداير املقدسة يف مكة واملدينة،من اجلوانب السياسية والدينية
ِّ ح
 إضافة إىل عرض ألهم النتائج، لكن ما يـَ ْعين هذا البحث هذا هو احململ الشامي واملصري،صَرت آنذاك أبربعة طرق أو حمامل
ُ
.واخلالصات اليت توصل إليها الباحث من خالل معاجلة هذا املوضوع
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ِّ
الصر،
ي ،طُُر ُق احل ِّجَّ ،
املص ِّر ُّ
الكلمات املفتاحية :الدولة العثمانية ،اخلُلفاءُ ،الدولة اململوكية ،اخلالفَةُ ،املَ ْح َمل الش ُّ
َّامي ،املَ ْح َمل ْ
السنْ َج ْق (الصنجق).
ُّ
السلطانية ،اجلَْرَدةُ ،قوافل احلَّ ِّجَ ،مَر ِّاس ُم مواكب احلَّ ِّج َّ ،
الصَّرةُ ُ
مت تقسيم هذا البحث إىل مقدمة ،و مباحث عدة وخامتة ،جاءت على الشكل اآليت :
ِّ ِّ
كب احلج،
مقدمة
كالوايل مثالً ،فاالوايل الذي ينطلق من بلده مو ُ
يكون هو ممثل اخلليفة يف ترأس َْحم َمل احلَ ِّج ورعايته .
احلَ ُّج أحد أركان اإلسالم اخلمسة ،وهو يف اللغة :القصد
إىل ُم َعظَّ ْم ،واحلَ ُّج عبادة معروفة عرب التاريخ اإلنساين منذ
املبحث األول :الدولة العثمانية وممل الج :
إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم ،حني أمره هللا تعاىل
عرفت الدولة العثمانية أهنا دولة مسلمة ،على مذهب أهل
بعمارة البيت احلرام ( الكعبة ) بقوله تعاىل  " :إن أول بيت
وعرف عنها حرصها الشديد على إقامة
اجلماعة،
و
السنة
ُ
وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعاملني  ...وهلل على
الشعائر اإلسالمية ،وتعظيم العلماء وأهل الدين واالهتمام
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً  " ...سورة آل
الكبري خبدمة احلرمني الشريفني يف مكة واملدينة ،ال سيما
عمران ،اآلايت (  ،) 97 – 95وكانت العرب حتج إىل
بعد فتح العثمانيني للبالد العربية يف الشام ومصر مث احلجاز
الكعبة قبل اإلسالم ،ولكن على الطريقة اجلاهلية اليت
وسائر األقطار العربية ،وعندما فتح السلطان سليم األول
تشوهبا الكثري من مظاهر الشرك ابهلل ،وحني جاء اإلسالم،
مصر عام  923هـ  1517 /م  ،خطب له على املنابر
نَظَّم أمور احلج وفق منهج هللا القائم على توحيد األلوهية
أبنه "خادم احلرمني الشريفني" وقد حرص منذ بداية دخوله
والربوبية هلل ،وتنقية احلج من كل شوائب اجلاهلية والشرك
إىل البالد العربية ،على أتكيد إهتمامه بشؤون احلرمني يف
والعبودية لغري هللا وأصبح للحج موكب سنوي وأمري يشرف
مكة واملدينة ،وتتابعت عناية السالطني العثمانيني البالغة
على موكبه ويرتأس هذا املوكب ،وكان اخلليفة الراشدي
والعظيمة بشؤون احلرمني ،وحرصوا أمام عامة املسلمني يف
األول أبو بكر الصديق أول أمري للحج بعد انتقال النيب
عموم األقطار اإلسالمية على إبراز عنايتهم أبمور احلج
صلى هللا عليه وسلم إىل الرفيق األعلى ،مث تواىل اخللفاء يف
ومتثيلهم للعامل اإلسالمي يف محاية املقدسات اإلسالمية يف
ترأس موكب احلج ،وصار هذا املوكب تقليداً إسالمياً سنوايً
مكة واملدينة ،ألجل هذا تركز هذه الورقة البحثية على
عرب امتداد التاريخ اإلسالمي ،منذ عهد اخلليفة أيب بكر
املقارنة بني طريقي احلج أو حمملي احلج الشامي واملصري،
الصديق وحىت هناية التاريخ العثماين مطلع القرن العشرين
إلظهار وبيان الفروق بينهما ،ولبيان التأثريات العثمانية على
امليالدي  /الثالث عشر اهلجري ،أما طرق احلج فقد
كل منهما ،ومعرفة انعكاسات تلك التأثريات على احلجاج،
تعددت بعد العهد الراشدي ،نظراً لتوسع البالد اإلسالمية
وأيضاً انعكاساهتا على العالقة بني الدولة العثمانية وبني
من انحية ،ولتعدد األقوام واجلهات اليت يَِّف ُد منها احلجاج
املسلمني يف كل من أفريقيا وآسيا وبلدان العامل األخرى،
انحية ٍ
إىل الكعبة املشرفة ألداء فريضة احلج من ٍ
اثنية ،ويف
نظراً حلرص هذه الدولة على إجناح مواسم احلج ،فإهنا كانت
العهود اإلسالمية املتتالية أطلق على موكب احلج اسم :
حترص على تقدمي اخلدمات حلجاج بيت هللا احلرام ،وتتطلع
َْحم َمل احلج ،ألنه ُتَ َّمل فيه كسوة الكعبة ،وحتمل مع
من خالل ذلك إىل كسب والء ماليني املسلمني ،وكسب
امل ْح َم ِّل اهلدااي واملساعدات املقدمة إىل اجملاورين للكعبة،
قلوهبم وأتييدهم خلليفة املسلمني ،وقد سعى السلطان سليم
َ
على ظهور اجلمال والدواب ،يف موكب َمهيب ،يرعاه
األول حني فتح مصر إىل نيل هذا التأييد ،عندما اختذ
ويشرف عليه ويرتأسه خليفة املسلمني ،أو من يُنيبُهُ عنه،
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لنفسه هذا اللقب ،كأول خليفة عثماين يستمد شرعيته يف
حكم بالد الشام ومصر واحلجاز من لقب اخلالفة . 1

أوالً  :ممل الج :

بيربس . 3وميكن أن يكون احململ قريب الشبه ابهلودج الذي
كان معروفاً عند العرب قبل اإلسالم ،وهو عبارة عن هيكل
صغري مربع الشكل على شكل غرفة صغرية يوضع على
ظهر اجلمل وجيلل ابألغطية اليت حتجب الشمس عن
الشخص الذي جيلس فيه على ظهر اجلمل .وكانت العرب
تصنع اهلودج حلمل النساء على اجلمال ،وقد مر اهلودج
بشكله ووظيفته مبراحل تطور خمتلفة ،حىت وصل إىل احلالة
اليت استقر عليها يف العهد اململوكي وما بعده. 4

عندما يسمى طريق احلج ابسم احململ ،فإنه يسمى بذلك
ألن قافلة احلج املتجهة إىل بيت هللا احلرام " الكعبة " إمنا
تسمى ابسم اجلمل الذي يتقدم القافلة كلها ،سواء كانت
قادمة من الشام أو من مصر ،أو من العراق ،أو من اليمن،
وهلذا فإنه َْي ُسن ابتداءً تعريف امل ْح َمل ،ومن مث التعريف
َ
مبحمل احلج الشامي مث املصري ،ابعتبارمها مناط الدراسة يف
هذه املشاركة العلمية املقدمة ملؤمتر طرق احلج .

وتوديعهما:

مغطى بقماش خمملي أخضر كتب عليه
احململ هو هيكل
ً
ابلقصب آايت من القرآن الكرمي ،يمله مجل مزين أبقمشة
ٍ
وجلود مجيلة ،يرافق أمري احلج من مركز احململ،
مزركشة،
سواء كان احململ الشامي أو املصري أو غريمها ،إىل األماكن
املقدسة يف احلجاز ،وهو يمل شعاراً وبريقاً للسلطان
2
العثماين ،ورمزاً لسيادته على احلرمني الشريفني  .إذاً
احململ  :هو املوكب الذي يمل كسوة الكعبة ،واحململ
املصري هو املوكب الذي خيرج من القاهرة ،حامالً كسوة
الكعبة إىل مكة املكرمة ،وكان أول خروج للمحمل املصري
قبل العهد العثماين يف عهد السلطان اململوكي الظاهر

ويصاحب احململ املنطلق من مصر أو من الشام ابتاه
السْن َج ْق ،وهو علم النيب
احلجاز إىل مكة املكرمة ،يصاحبه َّ
ويمل على مجل آخر غري اجلمل
صلى هللا عليه وسلمُ ،
الذي يمل احململ ،ويوقود هذا اجلمل موظف خاص يلبس
لباساً مزركشاً ،وكان املسلمون يسريون مع هذين اجلملني
وهم يف مهابة وإجالل للموكب تربكاً هبما ،ويسري اجلمل
الذي يمل السنجق أو علم النيب صلى هللا عليه وسلم،
خلف مجل احململ ،ويرفع شخص العلم أو السنجق فوق
اجلمل الذي يرافق مجل احململ ،ويسري به مرفوعاً لألعلى
أمام قافلة احلجاج ،وخيرج موكبهما من مركز احململ ابتاه
مكة املكرمة ،ويف احململ الشامي ،خيرج احململ من دمشق

 1ابن إايس ،حممد بن أمحد ( ت  930هـ  1524 /م ) بدائع
الزهور يف وقائع الدهور 5 ( ،ج ) ،حتقيق :حممد مصطفى ،د.ن،
القاهرة 1967 ،م ،جـ  ،5ص . 125

 3السيوطي ،عبد الرمحن بن حممد ( ،ت  911هـ  1505 /م )،
سحن اجملحاضرة يف أخبار مصر والقاهرة ،املطبعة الشرقية1910 ،
م ،جـ  ،2ص . 74

 2ابن كنان الصاحلي ،حممد بن عيسى ( ت  1153هـ 1740 /
م ) ،املواكب اإلسالمية يف املمالك واحملاسن الشامية ،حتقيق:
حكمت سليمان ،جامعة دمشق  1982م ،ص . 416
َمحَ ْارنَة ،نضال ،حممل احلج الشامي ،صحيفة الرأي األردنية ،ع (
 ) 15696األربعاء  18ذو احلجة  1434هـ – 10 – 23 /
 2013م .

 4العنقاوي ،عبد هللا ،احململ نشاته وآراء املؤرخني فيه ،جملة كلية
اآلداب ،القاهرة ( ،مج  ،) 2سنة (  1392 – 1391 ،) 2هـ /
 1972 – 1971م ،ص .338 – 323
درادكة ،صاحل موسى ،طريق احلج الشامي يف العصور اإلسالمية،
نشر :مؤسسة آل البيت ،طـ َ ،2عمان ،األردن 2007 ،م ،ص
. 389 ،79

 - 1تعريف احململ :

- 2

االحتفال خبروج املحمل والسنجق
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عاصمة بالد الشام ومركز احململ الشامي ونقطة انطالقه،
ابتاه مكة املكرمة عاصمة احلجاز. 1
 أما طريقة االحتفال خبروج احململ والسنجق أو " العلم "من مركز احململ الشامي دمشق ،فكانت تتم بوضع احململ
على مجل خمصص له ،ويرفع السنجق على سارية خاصة،
ويكوانن مزينان ابلزينة املصنوعة من خيوط الذهب اخلالص،
ويسري خلفهما موكب من جمموعة من اجلنود حاملني
األعالم ومعهم احتفالية كبرية من أبناء املدينة يودعون
املوكب من الزعماء والعساكر واألعيان وأكابر الدولة
وقاضي احململ ويتقدم املوكب ويرتأسه أمري احلج ويسري
احلج َّ
عامة ِّ
معهم كافة احلجاج ُّ
الشريف ،أجواقاً أجواقاً
ِّ
ع املوكب مع
ومعهم املُدرسون ،وعلى أطراف املدينة يـُ َوَّد ُ
إطالق املدفعية نرياهنا ابتهاجاً خبروج املوكب ويردد املنشدون
اعية واألدعية اإلسالمية ،ومتتلىء
الوَد َ
واملؤذنون األانشيد َ
الشوارع اليت خيرج منها املوكب ابلناس املبتهجني املودعني
للموكب. 2

املبحث الثاين  :طرق قوافل الج يف العهد

العثماين :
اعترب اخللفاء العثمانيون رعاية قوافل احلج والعناية بطرق
قوافله من أهم وأعظم واجباهتم ،ألهنم يرون يف ذلك تطبيقاً
لفرائض اإلسالم والتزاماً هبا وحتقيقاً هلا ،على أن احلج من
فرائض اإلسالم وأحد أركانه اخلمس ،وألجل ذلك أشرف
اخللفاء العثمانيون أبنفسهم على تسيري قوافل احلج ،واتبعوا
عملياً آليات عمل تلك القوافل ،كي يضمنوا أمن طرق
احلج وسالمة احلجيج وراحتهم وتلبية كافة احتياجاهتم من
مركز انطالقهم يف عاصمة الوالية اليت تنطلق فيها قافلة
احلج ،وحىت هناية طريقها عند الكعبة املشرفة يف مكة
املكرمة ،ويف الفرتة اليت سبقت الدولة العثمانية ،كان موكب
احلج ينطلق من عاصمة اخلالفة إىل الداير املقدسة ،ففي
 1ابن كنان ،املواكب اإلسالمية ،ص . 417
 2ابن كنان ،املرجع السابق ،ص . 416

العهد األموي داوم اخللفاء األمويون على تسيري هذه القوافل
من عاصمة اخلالفة دمشق إىل مكة واملدينة منذ سنة  41هـ
 3661 /م ،وحىت انتهاء دولة األمويني ،وابتداء خالفة
العباسيني سنة  132هـ  749 /م ،وابنتهاء اخلالفة
العباسية عام  656هـ  1258 /م ،انتهى خروج املوكب
الذي يمل الكسوة وما يرافقها من منح مالية وهدااي ،من
بغداد عاصمة اخلالفة العباسية ،ليتوىل هذا األمر سالطني
وخي ِّرجوا موكب احلَ ِّج حامالً كسوة الكعبة وكل
املماليكُ ،
اهلدااي املرافقة هلا ،من عاصمتهم القاهرة ،إىل الكعبة
امل َشَّرفَة ،والذي عرف ابسم احململ املصري ،وكان أول خروج
ُ
4
له أايم السلطان الظاهر بيربس عام  675هـ  1276 /م
 ،واستمر خروج احململ املصري من مصر يف عهد املماليك
إىل حني سقوط دولتهم على يد اخلليفة العثماين سليم األول
عام  923هـ  1517 /م حني فتح مصر بعد فتحه
للشام يف العام الذي سبقه  922هـ  1516 /م ،وقد
توقف موكب احلج من الشام ومصر يف السنة اليت افتتح
ِّ
ف بعد ذلك،
السلطان سليم األول الشام ومصر ،مث استُـ ْؤن َ
واستمر انطالق هاتني القافلتني من الشام ومصر إىل حني
استحداث قافلة احلج اليمين عام  963هـ  1556 /م،
فصار احململ اليمين اثلث طرق احلج ،واستمر كذلك إىل
حني إلغاء قافلة احلج اليمنية ،بسبب توىل الزيديني السلطة
يف اليمن عام  1635م  1045 /هـ ،وخروجهم عن
السيادة العثمانية . 5وبعد خالفة السلطان سليم األول يف

 3درادكة ،صاحل موسى ،طريق احلج الشامي يف العصور اإلسالمية،
نشر :مؤسسة آل البيت ،طـ َ ،2عمان ،األردن 2007 ،م ،ص 73
.
 4فهد ،بدري حممد ،اتريخ أمراء احلج ،جملة املورد ،عدد خاص
مبناسبة حلول القرن اخلامس عشر اهلجري ،مج  ،9ع  ،4شتاء سنة
 1980م ،ص . 202
 5رافق ،عبد الكرمي ،حبوث يف التاريخ االقتصادي واالجتماعي لبالد
الشام يف العصر احلديث ،نشر جامعة دمشق ،دمشق 1985 ،م،
ص . 193

M ALI AL-AHMAD/APJIR 03-01 (2019) 64-82

مراحل الحقة من العهد العثماين ،أضيف َْحم َمل رابِّع للحج
هو طريق احلج أو قافلة احلج العراقية ،اليت أخذت تنطلق
من بغداد ،وهذه امل َح ِّم ُل كلها تنطلق من عواصم بلداهنا ،أو
َ
لنقل من احلواضر الرئيسة هلذه البالد ،وهي اتبعة يف ذلك
احلني بشكل رمسي للسيادة العثمانية ،وهذه العواصم هي
القاهرة ودمشق وصنعاء وبغداد ،وكلها تنطلق يف مواعيد
حمددة ووفق نظام رتيب ودقيق ،ويصاحبها قوة عسكرية
يقودها أحد كبار العسكريني ،ويسمى ( سردار احلج )،
كما يقود قافلة احلج شخصية كبرية منتدبة من اخلليفة
العثماين وممثلة له وتنوب عنه تسمى( أمري احلج ) وغالباً ما
يكون الوايل ،وترتيب هذه القوافل وطرق سريها من بدايتها
وحىت منتهاها يكون على الشكل اآليت :
 قافلة احلج الشامي :وتضم حجاج بالد الشام واجلزيرةالعربية وأذربيجان والقوقاز و ِّ
الق ْرم واألانضول
والبلقان ،عالوة على حجاج عاصمة اخلالفة العثمانية
استانبول ،وهذه القافلة متثل حممل احلج أو طريق احلج
اآلسيوي  ،يف مقابل حممل احلج أو طريق احلج املصري ،أو
األفريقي .
ِّ
يقي
احلج
 قافلة ِّاملصري أو اإلفر ِّ

-

قافلة احلج العراقي  :وتضم حجاج العراق وبالد

فارس .

-

قافلة احلج اليمين  :وتضم احلجاج القادمني من

اليمن واهلند وأندونسيا وغريها من تلك اجلهات. 1

أيلة ) ،مغاير شعيب ،عيون القصب ،كفانة وادي سلمى،
الوجه ،أكرا ،احلوراء ،املنرية ،ينبع النخيل ،الدهناء ،مث بدر،
ويكمل الركب أو احململ مسريه مع طريق بدر حىت مكة
املكرمة. 2
ومبقارنة هذا الطريق يف العهد اململوكي مع وضعه ومسريه يف
الفرتة الالحقة يف العهد العثماين يالحظ أن أمساء بعض
املنازل قد تغريت يف العهد العثماين عما كانت عليه يف
العهد اململوكي فطريق القافلة يف العهد اململوكي يبدأ من
القاهرة حىت قوص ،يف طريق هنرية ،مث عرب صحراء عيذاب
– ميناء عيذاب على البحر األمحر ،حيث تبحر عيذاب
على الشاطئ الغريب للبحر األمحر إىل الشاطئ الشرقي عند
َحدَّة يف اململكة العربية السعودية ،وهي رحلة صعبة يديرها
أهل عيذاب بواسطة مراكب واهية متهالكة كما يصفها ابن
جبري 3وتستغرق الرحلة من القاهرة حىت مكة مدة مخسة
وأربعني يوماً. 4
أما يف العهد العثماين فطريق احململ املصري مير ابملناطق
اآلتية  :النقب ،الوجه ،عيون القصب ،مغاير شعيب ،ظهر
احلمار ،العقبة ،وادي خنل ،وادي التيه الذي جياور العقبة،
عجرود ،البويب ،ويكون تمع احلجاج يف هذا املنزل ،مث
إىل شاطئ ( نيل الربكة ) ومنه التوجه إىل القاهرة ،ويستغرق
هذا الطريق من مبتداه حىت منتهاه ،من القاهرة حىت مكة،
حوايل الشهر ،ويقطع فيه احلجاج مسافة تقدر حبوايل ألف
ومخسمائة كم. 5

أوالً  :طريق قافلة الج أو املحمل املصري :

كان أول طريق بري تشكله قافلة احلج املصري يف عهد
السلطان اململوكي الظاهر بيربس سنة  677هـ 1268 /
م ،وقد سلكت قافلة احلج املصري يف هذا العهد الطريق
اآليت ،مروراً مبراحله ومنازله وهي  :الربكة ،وامسها سابقاً
جب عمرية ،مث  :السويس ،بئر معبوق ،بئر خنل ،عقبة (
 1رافق ،عبد الكرمي ،املرجع السابق ،ص . 193

 2العبدري ،الرحلة املغربية ،ص . 157
 3ابن جبري ،حممد بن جبري الكناين ( ت  1219هـ  1804 /م )
رحلة ابن جبري املسماة  :تذكرة ابألخبار عن اتفاقات األسفار ،دار
الرتاث ،بريوت 1968 ،م  ،ص . 47
 4ابن جبري ،املصدر نفسه ،ص . 47
 5كربيت ،حممد عبد هللا احلسيين املوسوري ( ت  1070هـ /
 1659م ) الرحلة ( رحلة الشتاء والصيف ) ،حتقيق  :حممد سعيد
الطنطاوي ،املكتب اإلسالمي ،طـ  ،2بريوت 1965 ،م ،ص . 10
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اثنياً  :قافلة الج أو املحمل الشامي :

يعد طريق احلج الشامي من أقدم الطرق منذ فرتة ما قبل
اإلسالم ،فقد كان طريقاً تارايً عاملياً خالل العصور
الكالسيكية ( اإلغريقية ) 1وكان يزدهر إذا حدثت احلروب
واالضطراابت يف بالد ما بني النهرين ،وأيضاً عندما تكون
املالحة صعبة يف البحر األمحر ، 2ويف العهود اإلسالمية
املتعاقبة وابتداءً من العهد األموي كانت دمشق عاصمة
اخلالفة اإلسالمية آنذاك ،هي املنطلق للمحمل الشامي حنو
األرض املقدسة يف احلجاز ولَما كان احململ يتقدم ركب
احلج ،فقد ابلغ املسلمون منذ هذه الفرتة يف تزيني اجلَ َمل
الذي يمله ،ويملون عليه نسخة أو نسخاً من القرآن
الكرمي ، 3إضافةً إىل محله اهلدااي ألمراء مكة ،وقد صار
امل ْحمل رمزاً للقافلة وشعاراً هلا. 4
َ

اثلثاً  :قيادة القافلة وطريق سريها :

تتكون قافلة احلج الشامي يف العهد العثماين من قوافل
احلجاج اليت تفد إىل دمشق مركز تمع القافلة ،من العديد
من البلدان ،ومن أبرزها وأكثرها عدداً قافلة احلج الرومي( ،

القافلة العثمانية ) وإضافة للحجاج الروم واألتراك ،فإن
أقواماً آخرين ينضمون إىل حجاج هذه القافلة ،كاحلجاج
الفرس واهلنود واألفغان واملغاربة والسمرقنديني والبخاريني
والروس والقفقاسيني ،ويف هذه األجواء االحتفالية املمتعة
يلتقي هؤالء احلجاج من كافة األقطار اآلسيوية يف املشرق
اإلسالمي ،ويتزامحون على أبواب دمشق مث يدخلوهنا
ويتغلغلون يف أسواقها ،ويدث جرب خاطر لعموم األهايل يف
دمشق بسبب البيع والشراء فيها ، 5وملا كان موكب قافلة
احلج من حيث التجمع يف مركز القافلة ،ومن حيث مسريها
حنو مكة واملدينة ،مظهراً إسالمياً متميزاً ،فقد حرصت
الدولة العثمانية على إيالئه كل االهتمام والعناية ،ومن
مسات هذا االهتمام أهنا خصت والية دمشق بوالة من خرية
الوالة األكفاء ومن أكثرهم حزماً واستقامة ، 6ابعتبارهم
املسؤولني عن قافلة احلج وسالمتها ،ويف املقابل حتتفي
دمشق على املستويني الرمسي والشعيب بقافلة احلج ،من
انحية اإلعداد والتجهيز هلا وتوديعها وإمدادها مبا حتتاجه
أثناء الذهاب والعودة ، 7وال بد من اإلشارة هنا إىل أن
موكب احلج أو احململ الشامي وقافلته املتجهة إىل احلجاز،
واليت تنطلق من دمشق وتضم قوافل كل املناطق اآلسيوية
املنضوية حتت لواء الدولة العثمانية ،مل خترج إىل احلجاز يف
السنتني اللتني أعقبتا الفتح العثماين لبالد الشام عام 922
هـ1516/م بسبب التبدل يف السلطة احلاكمة ،وزوال
سلطة املماليك عن بالد الشام ،وتويل العثمانيني إدارهتا،

بين يونس ،مأمون أصالن ،قافلة احلاج الشامي يف شرق األردن يف
العهد العثماين ( 1918 – 1516م ) ،دار الكندي ،طـ ،1
َع َّمان 2000 ،م ،ص . 37 – 28
الرشيدي ،أمحد ،حسن الصفا واالبتهاج بذكر من ويل إمارة
احلاج ،حتقيق علي عبد اللطيف أمحد ،نشر  :مكتبة اخلاجني ،مصر،
 1980م ،ص . 46 – 36
 1درادكة ،احلج الشامي يف العصور اإلسالمية ،ص . 74
A.D. Peterson. Early Ottoman Forts on 2
Hajj Road in Jordan. Thesis Pembroke

 5البديري ،أمحد البديري احلالق ،حوادث دمشق اليومية 1154
–  1175هـ  1762 – 1741 /م ،حتقيق :أمحد عزت عبد
الكرمي ،نشر  :اجلمعية املصرية للدراسات التارخيية ،د.ت ،ص . 47
 6رافق ،عبد الكرمي ،حبوث يف التاريخ االقتصادي واالجتماعي لبالد

College Oxford. Trinity Term 8986. P.6
 3كربيت ،رحلة الشتاء والصيف ،ص . 320
رفعت ،إبراهيم ،مرآة احلرمني ،أو  :الرحالت احلجازية واحلج
ومشاعره الدينية 2 ( ،ج ) ،دار الكتب املصرية ،طـ  1925 ،1م،
جـ  ،2ص . 305 – 304
 4درادكة ،احلج الشامي يف العصور اإلسالمية ،ص . 79

الشام يف العصر احلديث ،ص . 193
 7نعيسة ،يوسف مجيل ،جمتمع مدينة دمشق1256 – 1186 ،
هـ  1840 – 1772 /م 2 ( ،ج ) ،دار طالس ،طـ  ،1دمشق،
 1986م ،جـ  ،2ص . 670
كرد علي ،حممد ،خطط الشام (  6ج ) مكتبة النوري ،طـ ،3
دمشق 1983 ،م ،جـ  ،5ص . 170 - 168
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األمر الذي أحدث اضطراابً يف األرايف ومترد القبائل
البدوية ،وبعد استتباب األمن من جديد يف املناطق الشامية،
استُـْبعِّ َد الوالة املماليك هنائياً عن والية احلج ،ومت تعيني أحد
األمراء احملليني من حكام السناجق اليت تتبع والية الشام،
أمرياً على احلج ، 1وكان غالباً ما يكون وايل دمشق هو أمري
احلج. 2

بكل احتياجاهتا املعيشية فضالً عن توفري أرابب احلرف
والصنائع اليت يتاجها احلجاج يف احلِّل والرتحال ،عالوةً
على تسيري جمموعة من األطباء وامل َجِِّّربين واألدالء واملؤذنني
ُ
واألئمة ومغسلي املوتى وغريهم ،وكان حجاج الشام يلتقون
معهم على طريق أيلة ( العقبة ) لالستفادة من خدمات
موكب احلج املصري ،الذي يبدو أنه كان متقدماً يف
خدماته على الركب الشامي. 5

كان متوسط عدد حجاج قافلة احلج الشامي حبدود مخسة
وعشرين ألف حاج ،) 25,000 ( ،وكان يرتفع أحياانً إىل
أربعني ألف (  ) 40,000أو أكثر ،خاصة يف مواسم
احلج اليت عقبت كارثة ما أو حرابً ،فيقتضي ذلك التوجه إىل
احلج لشكر هللا على انتهاء الكارثة أو احلرب. 3
وابلنظر إىل عدد حجاج حممل احلج املصري يف العهد
العثماين ،يف حماولة للمقارنة بينهم وبني حجاج احململ
الشامي ،فإن املصادر ال تسعفنا أبية أرقام أو معلومات
دقيقة ،لكن يبدو أن األعداد تزيد وتنقص من فرتة ألخرى،
تبعاً حلالة االستقرار السياسي واالزدهار االقتصادي،
وخاصة احلالة األمنية على طريق احلج ،إذ يزداد عدد
احلجاج بتوفر األمن واستقراره ،ويتناقص عند حدوث
الكوارث واألزمات االقتصادية ،وعند اخلوف من اعتداءات
البدو واألعراب عليهم ،وتشري املصادر أن قافلة احلج
املصري تطورت وازداد عدد احلجاج فيها يف هناية العهد
اململوكي قبيل بدء العهد العثماين ،إىل ما يزيد على مائيت
ألف حاج يف الركب املصري وحده ، 4وتُـزَّوُد قوافل احلجيج

املبحث الثالث  :االستعدادات خلروج قافلة

 يقام احتفال مهيب خلروج قافلة احلج الشامي ،وتُـ َع ُّدمراسم هذا االحتفال من أطول املراسم الدينية واملدنية
وأكثرها ابتهاجاً وفخامة  ،وذلك ملا انلته هذه القافلة من
اهتمام من مؤسسة اخلالفة العثمانية ومن والهتا ،لتوجههم
أبن ذلك يرسخ احرتامها وتعظيمها يف نفوس الناس، 6
وتشمل مرامسها املواكب اآلتية :
 – 1موكب الزيت والشموع  :يقام يف السابع عشر من
شوال من كل عام ،ويؤتى ابلزيت على ِّمج ٍال مزينة ويوضع
الزيت إىل جانب أدوات احلج األخرى ،إضافة للشموع
مبقاييسها املختلفة ،وهذا املوكب يسبق القافلة واحململ يف
اإلعداد والتجهيز يف دمشق. 7
 -2موكب احململ والسنجق ( الصنجق ) .
 -3موكب قافلة احلج :ويكون خروجها بني 17 – 15
8
شوال من كل عام

 1رافق ،عبد الكرمي ،قافلة احلج الشامي وأمهيتها يف العهد العثماين،
جملة دراسات اترخيية ( فصلية تعىن ابلدراسات التارخيية ،تصدرها جلنة

 5التهامي ،حممد حممد ،اإلصالحات اململوكية يف األرض احلجازية،
جملة الدارة ،سنة  1985م ،عدد حزيران  /6/11ص – 86 ،81

كتابة اتريخ العرب ) كلية اآلداب  /جامعة دمشق ،ع  ،6ذو احلجة
 1401هـ  /تشرين أول  1981م ،ص . 7
 2رافق ،املرجع السابق ،ص . 9
 3البديري ،حوادث دمشق اليومية ،ص  ،47بين يونس ،قافلة احلج
الشامي يف شرق األردن يف العهد العثماين ،ص . 43
 4العبدري ،الرحلة املغربية ،ص . 156

. 94
 6املرادي ،حممد خليل بن علي ( ت  1206هـ  1791 /م )
سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر (  4مج ) مكتبة املثىن،
بغداد 1883 ،م ،جـ  ،2ص . 161
 7نعيسة ،جمتمع مدينة دمشق ،جـ  ،2ص . 667
 8نعيسة ،جمتمع مدينة دمشق ،جـ  ،2ص . 669

رابعاً  :عدد حجاج قافلة الج الشامي :

الج الشامي :
أوالً  :تنظيم القافلة :
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اثنياً  :قافلة اجلردة :

احلج 3وقد جرت العادة أن تصل اجلردة إىل دمشق قادمةً
ت فيها كحلب أو طرابلس أو صيدا أو
من اجلهة اليت ُج ِّهَز ْ
أية جهة أخرى قادمة منها ،ويكون ذلك يف شهر ذي
القعدة ،أي بعد شهر من خروج قافلة احلج وحمملها متجهة
حنو احلجاز ،وبعد وصول قافلة اجلردة إىل مركزها يف دمشق،
متكث بعض الوقت فيها ،مث تتحرك يف الفرتة بني العاشر
واخلامس عشر من ذي احلجة من دمشق بقيادة سردارها،
وتسري يف نفس الطريق الذي سار فيه ركب احلجيج أثناء
مسريهم من مركزها إىل احلجاز ،مث تتوقف قافلة اجلردة عند
منزل يسمى  :هدية ،قريب من املدينة املنورة ،وتسود حالة
من الفرح الغامر بوصوهلا إىل هذا املكان إذ يلتقي ركب
اجلردة بركب قافلة احلجاج ويرافقوهنم يف طريق رجوعهم إىل
الشام ،وتظهر أمهية قافلة اجلردة مبا تقوم به من إغاثة وإكرام
للحجاج ،وإطعام جائعهم وسقي عطشاهم وكسوة َع ْرايهنم،
ويذكر البديري أن وايل اجلردة عثمان بن ابشا الصادق وايل
طرابلس قد فعل هذا يف حج سنة  1173هـ  1759 /م،
فقدَّرت مؤسسة اخلالفة العثمانية صنيعه هذا ،فعينته والياً
على الشام ،وعينت ابنه على طرابلس ،وميكن اعتبار قافلة
ٍ
اجلردة مبثابة ٍ
وإعانة هلم على العودة إىل
ترفيه عن احلجاج
دايرهم وهم أبحسن حال وراحة. 4

ارتبط تهيز قافلة احلج وخروجها من دمشق إىل احلجاز
إبعداد قافلة أخرى تهزها الدولة العثمانية احتياطاً ،وذلك
للتخفيف عن احلجاج يف رحلة عودهتم من احلجاز ،وتنباً
لطارئ قد يصيبهم أو يطرأ عليهم أثناء رجوعهم من جوع أو
نقص يف املؤن واملياه واخلدمات األخرى ،ويتم حتضري هذه
القافلة أثناء استعداد احلجاج للسفر إىل احلجاز ،إذ ختتار
السلطات العثمانية أحد الوالة يف والايهتا يف بالد الشام
كوايل حلب أو طرابلس أو صيدا أو حاكم غزة ،إن كانت
عودة احلجاج عن طريق غزة ،إن كان يف الطريق السلطاين
أية خماطر قد تتهدد احلجاج ،ففي حال عودة احلجاج عن
طريق غزة ،يكون أهل غزة قد هيأوا جردة (قافلة عودة)
حمملة ابملؤن خيرج هبا حاكم غزة ملالقاة احلجاج يف معان،
ويعمل الوايل يف هذه احلالة – ويلقب هنا بـ سردار اجلردة –
على إعداد هذه القافلة ،ويذكر أن سردار اجلردة كان يتم
اختياره يف القرن التاسع عشر مبشاورة وايل احلج ،ويطلق
عليه لقب " جردي ابشا " وقد انتخب وايل طرابلس ألكثر
من مرة كباشا للجردة 1أما املؤن اليت حتملها قافلة اجلردة
فتشمل الزيت واألرز والشعري وعليق الدواب واحلِّبال
واملالبس ،وتعد هذه املوارد كلها إلسعاف احلجاج يف طريق
عودهتم إىل الشام ،وقد قدرت تكاليف اجلردة سبعمائة
ومخسني كيساً ( . 2) 750
وتسمى هذه القافلة يف الشام ابحلردة بينما تسمى يف مصر
ابسم  :تريدة ،ويذكر البديري أن سعد الدين ابشا العظم
ني والياً حللب ،طلب من أهلها أن جيمعوا له (
عندما ُعِّ َ
 ) 200كيس لنفقات اجلردة .
أما محاية قافلة اجلردة وحراستها فال ختتلف عن قافلة احلج
األساسية حلمايتها من اعتداء البدو املسيطرين على طريق

متر قافلة أو حممل احلج الشامي مبحطات ومنازل عدة من
بدء انطالقها من مركزها يف دمشق ،وحىت بلوغها منتهاها
عند احلرمني الشريفني وقد ذكر املؤرخون الذين حتدثوا عن
قافلة احلج الشامي يف الفرتة اليت بني القرنني السابع عشر
والتاسع عشر ،أن هناك طريقان يف املنطقة اليت تلي حمطة
املزيريب يف حوارن ،وهي منطقة شرق األردن ،وهذان
الطريقان مها :

 1البديري ،املرجع السابق ،ص  ،11ص . 52
 2العبد ،حسن آغا ،التاريخ ،حوادث بالد الشام واالمرباطورية
العثمانية  1241 – 1186هـ  1826 – 1771 /م ،حتقيق :
يوسف مجيل نعيسة ،دار دمشق ،طـ  1986 ،1م .

 3الراميين ،أكرم ،انبلس يف القرن التاسع عشر ،دراسة يف سجالت
احملاكم الشرعية بنابلس ،نشر :اجلامعة األردنية ،عمان ،د.ت ،ص
. 125
 4البديري ،املرجع نفسه ،ص . 231

اثلثاً  :طريق سري قافلة الج الشامي :
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 -1الطريق الروماين القدمي املعروف بـ  :طريق تراجان،

1

نسبة لالمرباطور الروماين الذي أسس هذا الطريق يف عهده
 ،ويعرف هذا الطريق أيضاً ابلطريق السلطاين ،ويبدأ هذا
الطريق من بصرى الشام ( اللجاه ) مث يسري شرقاً فيدخل
األراضي الروسية ويسري حىت مدينة املفرق مث الزرقاء مث
حسبان ،مأداب ،ذيبان ويعرب وادي املوجب إىل
عمان ،مث َ
الربَّة فالكرك ،مث وادي احلسا ،الشوبك ،أذرح ،احلُ َمْي َمة أو
َّ
منطقة الشراة ،مث العقبة ( أيلة ) على ساحل البحر األمحر
.
 -2طريق الج الشامي الشريف  :ويبدأ من دمشق مث
مير بـ  :املزيريب ،الرمثا ،املفرق  ،الزرقاء ،اجليزة ( زيزايء
) ،القطرانة ،احلسا ،عنيزة ،معان ،العقبة احلجازية ،وهي غري
مدينة العقبة األردنية ،امل َد َّوَرة ،مث تتابع هذه الطريق سريها
ُ
بعد املدورة حىت املدينة املنورة ،كما ذكر طريق احلج الشامي
عدد من املؤرخني يف العهد العثماين ،وقد وردت حمطاته بعد
دمشق ،وكانت الكسوة أوىل منازله بعد دمشق ،مث خان
ذي النون ( دنون ) ،الصنمني ،احلسا ،عنيزة ،معان ،ذات
حج تبوك ،األخضري ،االقريع ،امل ْ َربك ،مدائن صاحل ،العال
َ
مطران ،شعب النعام ( النعم ) َه ِّديَّة ،وادي القرع. 2

املبحث الرابع  :التأثريات العثمانية على ممل

الج وطريقيه املصري والشامي :

تتقارب وتتشابه إجراءات االستعداد والتهيئة لقافلة احلج
الشامي واملصري ،وكذلك إجراءات تسيريمها ومحايتهما على
الطريق من مركز انطالقهما وحىت وصوهلما إىل مكة واملدينة،
وميكن القول إن التأثريات العثمانية شبه واحدة بني طريقي
 1حبريي ،صالح الدين ،جغرافية األردن ،نشر اجلامعة األردنية ،طـ
َ ،1ع َّمان 1991 ،من ص . 33
 2كربيت ،رحلة الشتاء والصيف ،ص . 238 – 230
درادكة ،طريق احلج الشامي يف العصور اإلسالمية ،ص – 82
. 91
بين يونس ،قافلة احلج الشامي يف شرق األردن يف العهد العثماين،
ص . 90 – 76

احلج الشامي واملصري ،ألن الدولة العثمانية كانت تظلل
الشام ومصر بسيادهتا وسلطاهنا طول أربعة قرون تقريباً،
لكن مصر خرجت عن السيادة العثمانية قبل الشام حبوايل
مخسة وثالثني عاماُ ،حني احتلت بريطانيا مصر عام
 1882م ،بينما انتهت السيادة العثمانية عن بالد الشام
أبكملها مع هناية احلرب العاملية األوىل عام  1918م. 3
وابلنظر إىل األبعاد اليت تتوخاها الدولة العثمانية من تسيري
حمملي احلج الشامي واملصري ومن رعاية قافلتيهما ،فإنه
ميكن مالحظة األمور اآلتية :

أوالً  :بروز دور الدولة العثمانية السياسي والديين

يف نظام الج :

أبدت الدولة العثمانية حرصاُ ابلغاً واهتماماً كبرياً ابملظاهر
اإلسالمية ،وخاصة عنايتها إبقامة الشعائر والفرائض ،وما
متثله من رمزية دينية وسياسية على أهنا امتداد ملؤسسة
السين ،وذات
اخلالفة ،وصاحبة الوالية على العامل اإلسالمي ُّ
األحقية يف بسط سيادهتا على هذا العامل ، 4كي تتمكن
من محايته والذود عنه ،وهذا ما أكده السلطان سليم األول
حني فتح بالد الشام ومصر حني قال " :أان خليفة هللا يف
أرضه " ، 5مث دانت له احلجاز ِّسلماً وطوعاً ،وأاته وايل
احلجاز وشريفها حممد بن بركات أبو غي وسلَّمه مفاتيح
احلرمني ، 6وهو إقرار ضمين وعملي له ابلسيادة على بالد
 3سعيد ،أمني ،أسرار الثورة العربية ومأساة الشريف احلسني بن
علي ،دار الكاتب العريب ،بريوت ،د.ت ،ص . 270
 4الطباخ ،حممد راغب ( ت  1370هـ  1951 /م ) أعالم
النبالء بتاريخ حلب الشهباء (  7ج ) نشر :املطبعة العلمية ،ط ،1
حلب 1923 ،م ،جـ  ،3ص . 122 – 121
 5ابن إايس ،بدائع الزهور ،جـ  ،5ص . 125
 6النهروايل ،قطب الدين حممد بن أمحد ( ت  990هـ 1582 /
م ) الربق اليماين يف الفتح العثماين ،أشرف على طباعه َ :محَد
اجلاسر ،نشر  :دار اليمامة ،الرايض ،د.ت ،ص . 25 – 24
ابن أيب السرور ،حممد بكر الصديقي ( ت بعد  1017هـ /
 1661م ) املنح الرمحانية يف الدولة العثمانية ،حتقيق ليلى الصباغ،
دار البشائر ،طـ  ،1دمشق 1995 ،م ،ص . 14 – 8
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احلجاز وبتبعية هذه البالد سياسياً ودينياً للخالفة العثمانية،
وألجل هذا ميكن إدراك إيالء العثمانيني قافلة احلج كل
الرعاية والعناية ،وتكثيفهم اجلهود جلعل قافلة احلج خري
سفري هلم إليصال هذه الرسالة إىل عموم املسلمني يف مؤمتر
احلج السياسي والديين ،وإىل أهل الشام ومصر بشكل
خاص ،من خالل احململ الشامي واملصري ألن هاتني
القافلتني تضمان مسلمي آسيا وأفريقيا ،وهااتن املنطقتان
اجلغرافيتان حتواين اخلزان البشري اإلسالمي يف العامل آنذاك،
وإليهما تتوجه أنظار العثمانيني ابحلماية ووالعناية ،ومن أبرز
مظاهر هذا االهتمام تركيز اجلهود إلجناح موسم احلج،
وهتيئة قوافله ،وخدمة ضيوف بيت هللا مؤدي هذه الفريضة
العظيمة استشعاراً ألمهيتها يف اإلسالم ،وحفاظاً على
هيبتها وعظمتها يف قلوب عموم املسلمني وقد أقر السلطان
سليم األول أثناء متابعته إليرادات ونفقات والية مصر بعد
صَّرة احلرمني
فتحه هلا ،أقر املبلغ الذي كان يعرف ابسم ُ " :
" ،والذي كان يرسل من بيت مال املسلمني إىل فقراء
احلرمني ،ويف العام التايل لفتح مصر أمر إبعداد كسوة فاخرة
ب امسه عليها ،مث أرسلت
للكعبة ،مزركشة ومهيبة ،وَكتَ َ
للكعبة املشرفة ،وقد أرسلت الكسوة للكعبة عن طريق
البحر ،نظراً الضطراب الطريق الربي آنذاك بسبب أحداث
الفتح 1واستمراراً هلذا النهج العثماين يف رعاية احلرمني
الشريفني ،رصد اخللفاء العثمانيون فيما بعد األوقاف الالزمة
لإلنفاق على شؤون احلج ،وعلى فقراء وجماوري احلرمني،
وإنشاء املباين واملآثر اليت ختدم احلجاج لبيت هللا احلرام على
طول الطريق من القاهرة حىت مكة املكرمة ،ويبدو من خالل
النظر يف خمصصات احلرمني من مصاريف قافلة احلاج وصرة
احلرمني بنوعيها ،ونفقات أمري احلاج ،أن اخللفاء العثمانيني
وجادون يف رعاية احلرمني ،ويف العناية
صادقون وخملصون ُّ
بوفود احلجيج وقوافلهم ،ويف احلرص على دميومة إعداد
قوافل احلجيج وإرساهلا ألداء هذه الفريضة من كافة البالد
 1ابن إايس ،بدائع الزهور ،جـ  ،5ص . 218

اإلسالمية ،ال سيما من مصر والشام ،ابعتبار هاتني
اجلهتني أبرز طرق احلج ،أما الكسوة السنوية اليت تنطلق من
مصر حنو الكعبة واملنرب فتشمل :كسوة الكعبة وستارة ابب
ِّ
ص موظف خاص يف
التوبة ،وبيارق الكعبة واملنرب ،وقد ُخص َ
مصر ليشرف على إعداد الكسوة عرف بـ  :انظر الكسوة
الشريفة ،مث جيري كل األعمال الالزمة لتجهيز الكسوة ،كما
يبدأ العمل يف إعداد الكسوة كل عام من بداية شهر ربيع
اآلخر إىل آخر رمضان ،وبعد انتهائها تؤخذ إىل مشهد
2
احلسني لتحفظ هناك إىل خروج احململ حنو الداير املقدسة
 .ولذلك يالحظ اختبار السلطات العثمانية خلرية الوالة
وأكثرهم كفاءة وحزماً وخربة ودراية ابإلدارة وتنظيم األمور،
كي يكونوا والة على والية دمشق على ٍ
وجه أكثر
خصوصية ،ألهنا تنطلق منها قافلة وحممل احلج الشامي، 3
وألن ذلك يكسبهم ثقة اجملتمع اإلسالمي هبم ووالءَهُ هلم،
ويرسخ قناعة املسلمني بدولتهم أبهنا حامية احلرمني الشريفني
وراعية شؤوهنم ، 4كما أن دعم مؤسسة اخلالفة يف استانبول
لسلطة الوالة ،خاصة وايل دمشق ،يؤكد على تعزيز مركزية
الدولة يف اختاذ القرار. 5

اثنياً  :اعتماد سياسة التوازن بني القبائل البدوية
لضمان سالمة قوافل الج :
عملت الدولة العثمانية بسياسة إرضاء القبائل البدوية اليت
تقيم يف مناطق طريق احلج ،خاصة يف منطقة البادية
الصر ،أي متنحهم
الشامية ، 6فهي من انحية كانت متنحهم َّ
النقود ،إلسكاهتم وإبعادهم عن مهامجة قوافل احلج وهنبها،
ومن مل أيخذ حصته من القبائل يهاجم قوافل احلج لينهبها،
ويف هذه احلالة فإن الدولة تلجأ إىل حماربة هؤالء البدو
 2الرشيدي ،حسن الصفا واالبتهاج ،ص . 31 ،19 – 18
 3نعيسة ،جمتمع مدينة دمشق ،جـ  ،2ص . 670
 4فهد ،اتريخ أمراء احلج ،مرجع سابق ،ص . 204
 5بين يوسف ،قافلة احلج الشامي يف شرق األردن يف العهد
العثماين ،ص . 47
 6ابن كنان ،املواكب اإلسالمية ،ص . 57
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واألعراب لتأدهبم ،فهي تلجأ إىل استخدام القوة معهم
عندما تفشل يف كسب ُوِّدهم واستعطافهم واحتوائهم ،ألهنا
حينذاك تلجأ مضطرة الستخدام أسلوب ِّ
الشدَّة ،وإذا
شعرت الدولة أهنا ال قِّبَ َل هلا مبحاربتهم لسبب أو آلخر،
ومصاحلتهم ، 1وتقسم
فإهنا ترجع مرة اثنية إىل ُمهادنتهم ُ
سياسة التوازن هذه إىل قسمني مها :

 - 1سياسة استخدام القوة :

أدركت الدولة العثمانية بعد تارب مريرة مع القبائل
البدوية يف جنوب بالد الشام ،تارب متيزت ابلنجاح حيناً
واخليبة والفشل أحياانً أخرى ،أدركت أهنا لن تستطيع
احتواء البدو واألعراب بشكل اتم ،وأهنا لن تتمكن من
السيطرة على كافة قبائلهم ومنعهم هنائياً من مهامجة ركب
احلجاج واالعتداء على قوافلهم وهنبها ،والفتك ابحلجاج
اآلمنني ،وذلك بسبب اخلصومات بني تلك القبائل،
واالختالف يف نزعاهتم ومشارهبم ،والتعارض بني مصاحلهم،
مما يدخلهم يف صراع واحرتاب دائم ،وقد تلى هذا النزاع
بصورة واضحة بني أكثر قبيلتني يف منطقة جنوب بالد
الشام ،ويف ابديتها اجلنوبية ،وهااتن القبيلتان مها  :قبيلة
العدوان ،وقبيلة بين صخر. 2
وقد عملت الدولة العثمانية من خالل والهتا ومتصرفيها يف
بالد الشام على مراقبة حتركات رجال القبائل وعلى إرسال
قواهتا ابنتظام إىل منطقة جنوب بالد الشام ،من أجل ردع
وزجر أي قوة قبلية حتاول مهامجة قوافل احلجيج ،إذ أن
عالقة القبائل البدوية ابلسلطات العثمانية ووالهتا ،عالقة
الصر أو
مصلحة متبادلة ،فهؤالء البدو األعراب أيخذون َّ
الصرة املالية املخصصة هلم من قبل سلطة اخلالفة ،مقابل
ُّ
محاية قوافل احلجاج يف مناطقهم ،دون أية ارتباطات بكيان
الدولة أو نظمها اإلدارية اليت تربط احلاكم ابحملكوم اجتماعياً
 1ابن كنان ،املواكب اإلسالمية ،ص . 57
 2بين يونس ،قافلة احلج الشامي يف شرق األردن يف العهد العثماين،
ص . 108

واقتصادايً ، 3ويندرج هذا األمر على قوافل احلج الشامي
واملصري على حد سواء ،فمثالً حني افتتحت قناة السويس
عام  1869م ،اعترب البدو هذا االفتتاح ضربة اقتصادية
قوية هلم ،وذلك لتوقف مسري قوافل احلجاج القادمني من
مصر وأفريقيا ،حجاج احململ املصري ،توقفهم عن سلوك
الطريق الصحراوية عرب سيناء إىل العقبة ،أي عرب جنوب
بالد الشام يف منطقة البادية األردنيةِّ ،
وحتول َس َف ِّر هؤالء
ليكون عرب السفن ،يف ذهاهبم من مصر إىل احلجاز ويف
عودهتم ،وكذلك طريق احلج الشامي ،من دمشق إىل املدينة
املنورة ،الذي تسلكه قوافل حممل احلج الشامي ،مبا فيهم
قوافل احلجاج األتراك ،فقد أدى ذهاب حجاج مصر عرب
البواخر والسفن إىل ميناء جدة ونويبع على البحر األمحر،
ومنها إىل مكة واملدينة ،أدى إىل انقطاع مواردهم
وخمصصاهتم املالية ،خاصة قبيلة احلويطات اليت تستوطن
منطقة معان حىت العقبة يف جنوب بالد الشام ،إذ كان
هؤالء يتولون محاية احلاج املصري عندما يفدون لالنضمام
لقافلة احلج الشامي ،وقد هددوا الدولة العثمانية سنة
 1898م ،ابالنضمام إىل مصر إن مل تدفع هلم أعطيتهم
ومنحتهم املالية ،فعادت الدولة تدفع هلم خمصصاهتم ،وتدفع
أيضاً لقبائل بئر السبع يف صحراء النقب كل خمصصاهتم
تنباً للتصادم معهم. 4

 - 2استخدام سياسة اللني وكسب ود القبائل

البدوية :
كانت الدولة العثمانية تستخدم ابلدرجة األوىل سياسة
اللني واإلحسان يف التعامل مع القبائل البدوية املستوطنة
على جانيب طريق احلج يف جنوب بالد الشام ،وتسعى من
خالل ذلك لكسب أبناء هذه القبائل عن طريق زعمائهم
 3احلمود ،نوفان رجاَ ،ع َّمان وجوارها خالل الفرتة – 1281
 1340هـ  1921 – 1864 /م ،نشر :بنك األعمال ،طـ ،1
َع َّمان 1996 ،م ،ص . 124
 4بين يوسف ،قافلة احلج الشامي يف شرق األردن يف العهد
العثماين ،ص . 110
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وقادهتم ،لتؤدي دورها يف محاية قوافل احلجاج يف مناطقها،
وتوفر هلذه القوافل األمن واألمان ،ولكي يعرب حممل احلج
الشامي من مناطق تلك القبائل بسالم ،دون التعرض هلا
أبي سوء ،فإن مل تنفع هذه السياسة ومل تفلح يف حتقيق
غاايت الدولة يف محاية احلجاج وضمان سالمتهم وأمنهم،
عندئذ تلجأ إىل استعمال العنف والقوة لتمنع البدو من
التعرض لقوافل احلجاج ،وقد هنج اخللفاء العثمانيون هذا
النهج منذ بدء سيادهتم على بالد الشام ومصر ،على يدي
اخلليفة سليم األول مطلع القرن السادس عشر امليالدي ،مث
حذا حذوه ابنه السلطان سليمان القانوين ،الذي كان
يَ ْستَ ِّهلُّ خطاابته ومكاتباته لزعماء العرب وشيوخ قبائلهم
ابآلية القرآنية  } :إنه من سليمان ،وإنه بسم هللا الرمحن
الرحيم { سورة النحل – اآلية ( . ) 30
والتزاماً من القيادة العثمانية هبذا املبدأ ،فقد دفعت ألمراء
البدو مبالغ مالية تصل أحياانً حلوايل عشرين ألف آقجة
عثمانية ، 1مقابل محاية قوافل احلجاج يف مناطقهم ،فإن مل
يفوا ابلتزامهم ،فإن عليهم اسرتجاع كافة األشياء اليت ينهبها
البدو من قوافل احلج ،وقد تعددت طرق استمالة القبائل
البدوية ،من ذلك :
 - 1توزيع منح نقدية سنوية على زعماء القبائل البدوية
لضمان والئهم ،كما هو حال الشيخ كليب قبالن صاحل
احلويطات ،الذي دفعت له الدولة العثمانية ( ) 108
ِّ
ب شعري ،من موكب احلج الشامي يف كل
قروش ونصف ْأرد ْ
سنة .
 - 2إعطاء شيوخ وقادة القبائل البدوية مبالغ مالية مقابل
إشراك ِّمجاهلم يف نقل أمحال مؤن احلجاج وتارهتم ونقل
ذخائر العسكر إىل منازل ( حمطات احلجاج على طريق
احلج ) ،ومن أمثلة ذلك  :منح أمني احلاج املسمى إبراهيم
يف شعبان سنة  219هـ  1804 /م ،وكان حينها والياً
 1اآلقجة  :أصغر وحدة نقدية عثمانية مصنوعة من الفضة  .انظر :
احلمودَ ،ع َّمان وجوارها ،ص . 247

على الشام وطرابلس وصيدا ،ويشغل أيضاً منصب السر
عسكر يف هذه املنطقة ،منح مشايخ الشام شيوخ البدو يف
ابديتها الواقعة على طريق احلج منحهم مبلغ ( ) 32,000
قرش ،تسلم إىل الشيخ عواد الفايز ابن الشيخ دايب شيخ
مشايخ بين صخر ،مقابل أن ينقل على مجاله  1000محل
شعري إىل قلعة معان ،كما شاركت قبائل بين صخر بقيادة
شيخهم فندي الفايز يف سنة  1288هـ  1871 /م يف
محاية ركب احلج من حوران حىت الكرك ،وقدم أيضاً (
َ ) 700مجَل خلدمة قافلة احلج يف ذلك املوسم. 2
وهكذا تركت هذه السياسة بصماهتا الواضحة على اجملتمع
اإلسالمي العثماين وعلى اإلدارة العثمانية يف منهجها إلدارة
احلج ،سياسة الرتغيب والرتهيب واملداراة ،وإن سياسة
التوازن جنحت يف التخفيف كثرياً من أضرار هجمات البدو
على قوافل احلج ،لكنها مل تعمل على إيقافها ابلكامل،
بسبب عوامل عدة ،ليس اجملال هنا للتوسع يف مناقشتها،
لكن من أبرزها كما ذكران ،عدم وفاء والة احلج امل َعيَّنني من
ُ
مؤسسة اخلالفة ابلتزامهم تاه البدو يف دفع مستحقاهتم
املالية املقررة هلم من دار اخلالفة ،ألن هؤالء الوالة كانوا
ٍ
تفاوت يف نسبة االختالس بني
خيتلسون منها دائماً ،على
احلني واآلخر ،وأيضاً فإن غياب وايل دمشق عن مركز
الوالية ملدة ثالثة أشهر لقيادة قوافل احلج إىل احلجاز،
وكذلك استئجار أمري احلج لقوات املرتزقة يف الفرتات
األخرية من عمر الدولة العثمانية ،خالل فرتة ضعفها ،مث
تميعه هلؤالء املرتزقة يف دمشق حلماية القافلة ،مث رفض تلك
القوات مغادرة املدينة بعد انتهاء مهمتها ،أدى ذلك كله إىل
اضطراب األمن يف املدينة ،وإىل تردي اجلانب األخالقي،
بسبب تفشي الرذيلة يف اجملتمع ،األمر الذي ارتَ َّد على احلياة
االقتصادية للناس ،وأدى إىل ر ٍ
ٍ
جماالت كثريةٍ من
كود يف
أعماهلم ،مما وسم هذه الفرتة بسمات وأتثريات سلبية،
انعكست على عالقة اجملتمع ابلدولة ،وهزت الثقة ابلدولة،
 2احلُ ُمودَ ،ع َّمان وجوارها ،ص . 133
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وأدت إىل اهتام إدارهتا ابلفساد ،وتوليد قناعة لدى الناس
بعجزها عن ضبط األمور ،والتقصري يف حتقيق مصاحل الناس
ومحايتهم.1

الصرة السلطانية "
اثلثاً  :استحداث الصر أو ُّ
اهلمايونية " :

من التأثريات العثمانية البارزة واملآثر احلميدة اليت استحدثها
العثمانيون منذ بداية فتحهم للبالد العربية ،ما ُع ِّرف بـ :
الصَّرة ،كما اشتهرت بـ  :اخلزنة السلطانية ،ويعد
الصر أو ُّ
َّ
الصرة من اإلصالحات اهلامة على طريق
الصر أو ُّ
نظام َّ
احلج ،ومما دعا إىل استحداث هذا النظام تزايد اعتداءات
البدو واألعراب على قوافل حجاج بيت هللا احلرام املتجهة
إىل احلجاز ،سواء عن طريق مصر أو عن طريق الشام،
خاصة يف هناية العهد اململوكي الذي سبق قيام الدولة
العثمانية ،واستمرت هجمات البدو على احلجيج منذ بداية
العهد العثماين حىت مطلع القرن السادس عشر ،حيث فتح
السلطان سليم األول يف مطلعه بالد الشام عام  1516م /
 922هـ ،ويف العام الذي يليه فتح مصر  1517م /
 923هـ ،وقد قلل إنشاء املماليك لشبكة من القالع
واحلصون على طول طريق احلج من دمشق إىل املدينة
املنورة ،من هجمات األعراب على قوافل احلج ،لكن مل
يقض عليها هنائياً ،فجاء استحداث السلطان سليم األول
الصر ، 2كخطوة إضافية أسهمت إىل حد كبري يف
لنظام َّ
التقليل من اعتداءات األعراب على قوافل احلجيج يف
ذهاهبم ألداء فريضة احلج وعودهتم منها ،من خالل طرق
احلج الشامية واملصرية وغريمها من الطرق ،ولكنها مل توقف
تلك اهلجمات هنائياً.

 1رافق ،قافلة احلج الشامي وأمهيتها يف العهد العثماين ،مرجع سابق،
ص . 10 – 9
 2احلسيين الدمشقي ،حممد عارف أمحد املنري ،كتاب السعادة النامية
األبدية يف السكة احلجازية احلديدية ،طبع جامعة واين ،ديرتويت،
 1971م ،ص  254وما بعدها .

والبد من اإلشارة هنا إىل هذا اهلدف والبعد االسرتاتيجي
الذي ترنو الدولة العثمانية لتحقيقه من خالل هذا الفهم
للواقع ،والقدرة على حتقيقه ،والكفاءة العالية يف التعامل معه
بواقعية ،حبيث تقوم هبذه اإلجراءات االحرتازية وهبذا
التكيف مع حالة املنطقة ،مبا يليب كافة متطلباهتا ،فجاءت
هذه اخلطوة كخطوة مكملة ملا سبق من اجلهد الطيب
املبارك الذي قام به السالطني املماليك ،حلماية طرق احلج،
ورعاية احلجاج وإكرامهم ،وذلك ابستفادة اخللفاء
العثمانيون من التجربة اململوكية والبناء عليها والتحسني من
إجراءاهتا ،ولذلك ارتقت خطتهم حنو األكمل يف هذا العمل
املربمج الذي تضعه الدولة العثمانية يف حساابهتا
االسرتاتيجية بعيدة املدى ،ضمن منظومة اهتمامها ابلوضع
العام للدولة ،واخلاص هلذه املنطقة مبراعاة خصوصيتها على
املستوى الداخلي ،حلفظ أمنها وستقرارها يف كافة واليتها،
وكذلك على املستوى اخلارجي كي تقطع الطريق على
أعدائها على املستوى االقليمي والدويل ،من أي يستغلوا أي
خلل أمين داخلي ،فيوظفوه ليعززوا من أوراق الضغط على
الدولة العثمانية ويزعزعوا استقرارها ،ويستثمروا ذلك على
املدى البعيد من أجل هتدميها والقضاء عليها.
الصَّرة أو ِّ
الصر :
وابلعودة إىل معىن ُّ
فالصُّر :يعين دفع مبالغ مالية سنوية لزعماء القبائل البدوية
َّ
ووجهائها ،ومن َمثَّ لكافة أفرادها عن طريق هؤالء الزعماء،
السرتضائهم ،وهذه القبائل تنتشر على امتداد طريق احلج
الصُّر هلؤالء ألجل
من دمشق وحىت املدينة املنورة ،يدفع َّ
ضمان سالمة احلجاج. 3
فهي إذاً منحة خمصصة من اخلليفة العثماين ألمراء البدو
وألفراد قبائلهم إتقاءً ألذاهم ،ودرءاً لعدواهنم وهجماهتم ،فقد
كان اخلليفة شديد احلرص على توسيع هذه املنحة وزايدهتا،
الصر هدااي أخرى من جموهرات ومالبس
لتشمل أموال َّ
 3رافق ،عبد الكرمي ،بالد الشام ومصر من الفتح العثماين إىل محلة
انبليون بوانابرت (  1798 – 1516م ) طـ  ،2دمشق1968 ،
م ،ص . 156
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لبنات شيوخ وأمراء البدو ،وزايدة على هذا كان اخلليفة
يرسل صرة إىل بنت شيخ القبيلة يف حال وفاة الشيخ،
ٍ
وختفيف عنها ،وكانت
كإكرام هلا من اخلليفة ومواساةٍ هلا
صَّرة البِّْنت. 1
تسمى تلك ُّ
الصرة حينذاك  :بـ ُ
الصرة  :فهي املبالغ املالية اليت يرسلها اخلليفة العثماين
أما ُّ
كل سنة مع أمري احلج ،حممولة على حممل احلج ،إىل وايل
احلجاز من األشراف اهلامشيني كمنحة هلم ،وأيضاً يكون
معها األموال اليت يرسلها اخلليفة والسلطان العثماين إىل وايل
احلجاز لينفقها على العلماء واجملاورين للحرمني والفقراء يف
مكة واملدينة .
ويسمى الشخص الذي يعينه اخلليفة حلمل الصرة إىل
2
الصرة "
أشراف احلج  " :الصرة أميين " أو " أمني ُّ
الصر ،الذي هو حق أمراء البدو وقادهتم ،وأعطيات
أما َّ
أتباعهم ورعاايهم ،فيتسبب التالعب هبا ،أو إنقاصها وعدم
منحها ملستحقيها من اخلليفة العثماين ،يف نقمة هؤالء
البدو على اخلالفة وعلى السلطة العثمانية وعلى الوايل
الذي ميثلها ،فيدفعهم إنقاص أعطياهتم من الوايل لالنتقام
من الدولة وواليها أمري احلج ،ويكون االنتقام ابهلجوم على
قوافل احلجيج وهنبهم وأخذ كل ما لديهم ،وقتلهم والتنكيل
هبم ، 3وابلتايل تعكري صفو موسم احلج ، 4ويف كثري من
األحيان يكون االنتقام يف طريق عودة احلجيج بعد أدائهم
املناسك ،أما سبب أتجيلهم اهلجوم على احلجيج بعد
عودهتم من أداء فريضة احلَ ِّج ،وليس يف طريق ذهاهبم ألداء
املناسك ،وذلك كي ال ينسب هلؤالء العرابن أهنم كانوا
السبب يف منع املسلمني من أداء فريضة احل ِّج !! وهذا أمر

 1احلسيين الدمشقي ،السعادة النامية األبدية ،ص . 262
 2البديري ،حوادث دمشق اليومية ،ص . 51
 3ابن كنان ،املواكب اإلسالمية ،ص . 39
 4بين يونس ،قافلة احلج الشامي يف شرق األردن يف العهد العثماين،
ص . 65

يبدو عجيباً إىل َح ٍد كب ٍري ،أن يكونوا لصوصاً وذوي مبادئ
؟!!! .
ويف هذا السياق البد من اإلشارة إىل أن العلة األساس
والسبب الرئيس يف نكبة احلجاج وهنبهم من قبل أمراء
البدو ،يرجعان إىل األخطاء القاتلة اليت يرتكبها الوالة
العثمانيون ،الذين عادة ما يكلفون من قبل السلطات
العثمانية إبمارة موسم احلج وقيادة قافلته ،وهنا جند ،ومن
خالل املقارنة ،تشابه احلال بني قافلة احلج املصري وقافلة
احلج الشامي ،ففي قافلة احلج املصري يالحظ أن طمع
احلج يف املخصصات املقررة من الدولة العثمانية ألمراء
أمري ِّ
العرابن وشيوخ البدو ،يتسبب يف ضررين ابلغني وكبريين
للحجاج .
األمر األول  :تقصريه يف ِّ
حق احلِّ َّجاج أنفسهم ،وذلك

5

حبرماهنم من رغبتهم يف زايرة املدينة املنورة ،بعد أداء مناسك
احلج ،وقد حدث هذا كثرياً يف أواخر القرن الثامن عشر،
أن هؤالء األمراء يـ َق ِّ
وذلك لسبب جوهري هو َّ
صرون يف دفع
ُ
النفقات املطلوبة لقافلة احلج ،وإن ادعوا عكس ذلك،
َوَد َّونوا يف السجالت الرمسية عكس ذلك ،أبن دفعوا تلك
النفقات ابلكامل ،ولكنهم مل يفعلوا  ،بل كانت سرقاهتم
ملخصصات القافلة تدفعهم لتقليل اخلدمات ،وابلتايل ال
أيخذون احلجاج إىل زايرة املدينة املنورة لزايرة النيب صلى هللا
عليه وسلم .
واألمر الثاين  :أن طمعه يف خمصصات أمراء البدو املعروفة بـ
الص ِّر ،كان يـُ َع ِّرض قافلته العتداء قبائل البدو عليها
َّ :
وسرقتها ،انتقاماً منها ،لعدم دفع أمري احلج خمصصاهتم هلم
وسرقته هلا ،ومن األمثلة على الضرر األول الذي يلحق
ابحلجاج ،ما حدث يف سنة  2000 – 1199هـ /
 1785 – 1784م ،أن احلجاج املصريني مل يزوروا املدينة
املنورة ،وأيضاً يف العام الذي سبق هذا العام ،مل يدفع أمري
ِّ
الصر للبدو على طريق احلج من مصر إىل
احل ِّج
املصري َّ
 5الرشيدي ،حسن الصفا واالبتهاج ،ص . 54
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املدينة ،على الرغم من أن أمحد ابشا أمري احلج الشامي أكد
عليه ذلك ،بل وزاد عليه أبن أنعم عليه ببعض املال وبطعام
املصري ٍ
ائع
مري
الدواب وذخرية السالحَّ ،
ُّ
بعلل وذر َ
ورد األ ُ
ٍ
مقبولة ،وادعى َّ
الصر مل تصله يف العام السابق وال
غري
أبن َّ
َ
أصَّر على موقفه ابلرغم من إحلاح الشيخ
يف هذا العام ،و َ
سرور شريف مكة عليه ،وكذلك إحلاح احلجاج أبن
ايخذهم إىل املدينة املنورة والروضة الشريفة فيها ،وقد سجل
اجلربيت هذه احلادثة وقال عنه  " :تَ َسلم مالليم احلاج،
وطلبوا منه حساب ذلك ،وقالوا له  :فضحتنا يف مصر ،ويف
احلجاز ،ويف الشام ،ويف الروم ومجيع الدنيا ". 1
وأما يف قافلة احلج الشامي فالشيء ذاته قد حدث ،حني
الصر ،ومل يعطوه ملستحقيه من أمراء
استوىل أمراء احلج على َّ
البدو ،مما تسبب يف هجوم هؤالء األعراب على قوافل احلج
يف رحلة عودهتا وهنبها وقتل الكثري من احلجاج ،ويُ ْذ َكر أن
أمري احلج عساف ابشا يف سنة  1081هـ  1671 /م،
والذي كان يشغل آنذاك متسلم لواء عجلون ،ارتكب
أخطاءً أدت إىل مهامجة البدو للحجيج ،ومن أخطائه تلك
الصر ألصحابه ،وابتزازه أموالً من بعض
عدم تسليمه َّ
احلجاج األعاجم. 2

صوف على مراسم مواكب
رابعاً  :إضفاء طابع الت ُّ

الج

الشامي

واملصري

:

يغلب على العثمانيني التصوف يف كافة سلوكياهتم الدينية
واالجتماعية ،وال يستثىن من ذلك سوى فئات حمدودة
منهم ،بل إن ِّمس ِّ
ات الكثري من السالطني العثمانيني وكبار
رجال الدولة هي ِّمسات صوفية ،وقد انتشرت بينهم الطرق
الصوفية العديدة كالنقشبندية والشاذلية والرفاعية وغريها،
وهلذا فإن مواكب احلج اليت كانت تنطلق من والايت الدولة
 1اجلربيت ،عبد الرمحن بن حسن ( ت  1241هـ  1825 /م )
عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار (  3ج ) مطبعة بوالق1976 ،
م ،جـ  ،2ص . 101
 2ابن كنان ،املواكب اإلسالمية ،ص . 39

العثمانية ،من خالل طرق احلج األربعة املشهورة من الشام
ومصر واليمن والعراق ،بدا عليها جلياً التأثريات الصوفية،
وخاصةً فيما خيص احململني الشامي واملصري ،اللذين تـُ ْعىن
هبما هذه الدراسة ،ويتم تناول هذه التأثريات من جوانب
ثالثة :

 -1االحتفال بتنظيم قافلة الج وتوديعها

واستقباهلا :
تعترب مراسم االحتفال بقافلة احلج الشامي واملصري من
أطول وأوسع املراسم االحتفالية الدينية واملدنية على حد
سواء ،نظراً ملا يبديه اخللفاء العثمانيون ومؤسسة اخلالفة
الرمسية وأيضاً الوالة ،من اهتمام هبذه االحتفالية السنوية
املومسية ،ألهنم يتخذون من هذه املراسم االحتفالية سبيالً
لتعزيز مكانة اخللفاء والسلطة العثمانية بشكل عام يف أعني
رعاايها عامة املسلمني ،وترسيخ احرتامها يف نفوسهم ، 3إذ
أن عدد املشاركني يف احتفال توديع احلجاج يفوق كثرياً
االحتفاالت يف املواسم األخرى اليت تقام يف مدينة دمشق
مركز انطالق قافلة احلج الشامي ،أو يف القاهرة عند مقام
اإلمام احلسني ،ومن أبرز مالمح هذه االحتفالية ذات التأثري
الصويف العثماين الواضح ،االحتفال مبوكب الزيت والشموع
اليت سرتسل من دمشق إىل احلرم النبوي الشريف مع القافلة،
حيث يؤتى ِِِّّب َم ٍال مزينة حتمل الزيت والشموع ويتقدمها
َمجَل يمل بريق أو علم أخضر بشرابيب محراء يكتب عليها
عبارات دينية ،وهذا املوكب يسبق القافلة واحململ يف اإلعداد
والتجهيز يف دمشق . 4وابإلضافة إىل ما سبق تري
االحتفاالت األخرى املرافقة خلروج حممل احلج ،وكذلك
تزدان مراكز الوالايت كمركز والية دمشق ووالايت مصر يف
االحتفاالت اليت تقام مبناسبة تنصيب خليفة عثماين جديد
يف استانبول ،ليكون ملؤسسة اخلالفة العثمانية الصفة
 3املرادي ،سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر ،مج  ،4جـ ،2
ُ
ص . 161
 4نعيسة ،جمتمع مدينة دمشق ،جـ  ،2ص . 668 – 665
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الدينية ، 1ولتقوي وترسخ والء املسلمني وانقيادهم للخليفة
إمام املسلمني .

 -2إنشاء اخللفاء العثمانيني التكااي الصوفية
ووقف األوقاف هلا :
مما يشري إىل تلك التأثريات الصوفية على حممل احلج
العثماين ،إنشاء السلطان مراد الثالث ( 1003 – 982
هـ  1595 – 1574 /م ) تكية ورابطاً يف املدينة املنورة،
وعني هلما موظفني يقومون بواجب الرعاية هلا والقيام خبدمة
من يراتدوهنا ،كما أمر بتقدمي الطعام ملن يلجأ إىل تلك
التكية من جماورين وفقراء ،وأوقف على ذلك حنو تسع
عشرة قرية من قرى مصر ،وأيضاً أوقف السلطان أمحد
األول بن السلطان حممد (  1026 – 1012هـ /
 1617 – 1603م ) أوقافاً من أرض مصر ،خصصها
لإلنفاق على أهل احلرمني ،وعرف هذا الوقف ابسم " وقف
احملمدية ". 2

 -3ممل الج الشامي سبيل انتشار التص ُّوف

وطرقه يف والية دمشق :

تعد مناسبة احلج وتهيز ركب احلج الشامي ،واستقبال
حجاج احململ الشامي ،فرصة هامة لنشر التصوف والطرق
الصوفية يف الوالايت العثمانية عامة ،ويف والية دمشق
بشكل خاص ،كما أهنا ساحنة لتبادل اآلراء بني العلماء
األغراب الذين يفدون إىل والية دمشق للمشاركة يف موكب
احلج وأداء الفريضة ،وبني العلماء احملليني أبناء الشام،
وخاصة أبناء مدينة دمشق ،ويذكر أن الطريقة النقشبندية قد
انتشرت يف دمشق يف أواخر القرن السابع عشر امليالدي،
على يد َج ِّد األسرة املرادية ،السيد مراد املرادي الذي أمَّ
مدينة دمشق مبناسبة احلج ،مث عمل على نشر طريقته فيها،
واتبع عمله من بعده ابنه السيد حممد ،وأصل األسرة املرادية
 1بين ايسني ،قافلة احلج الشامي يف شرقي األردن يف العهد
العثماين ،ص . 55
 2الرشيدي ،حسن الصفا واالبتهاج ،ص . 19 – 18

من خبارى ،وتنسب هذه الطريقة يف األصل إىل الشيخ أمحد
الفاروقي الذي كان مقيماً يف اهلند ،وكان يشتهر هناك
ابمل َج ِّد ْد ، 3ويبدو أنه القى قبوالً يف دمشق بني األهايل،
ُ
وحتبب إليهم فانتشرت طريقته بينهم ،ولو مل يكن املناخ
االجتماعي ُم َهيَّئاً يف دمشق لتقبل وانتشار هذه الطريقة
وغريها ملا شاعت وانتشرت بني الناس ،وملا اتسع اجملتمع
الدمشقي يف حينها الستقبال واحتضان العديد من اهلنود
رجال الطريقة النقشبدنية ،ولَ َما انتسب الناس إىل هذه
الطريقة وإىل غريها من الطرق الصوفية األخرى اليت انتشرت
يف بالد الشام يف العهد العثماين . 4وقد أعان على انتشار
هذه الطرق يف اجملتمع الدمشقي واجملتمع الشامي األوسع،
انتساب العلماء إليها واخنراطهم يف تكوينها ونسيجها
البنيوي الروحي والرتبوي ،بل إن هذا االنتساب قد رفع من
مستوى هذه الطرق الصوفية ،وأبعد عنها الغلو يف
املمارسات الصوفية ،ورشدها وجعلها األقرب إىل املنهج
وعزَز أيضاً الروابط والصالت بني املنتمني للطريقة
القرآينَّ ،
الواحدة ،وبني أبناء الطرق الصوفية عامةً ،وأبعد عن تلك
الطرق احلساسيات والفوارق ،وجعل نسيجها اإلسالمي
متجانساً متآلفاً ،ألهنا ذات شعائر وأعرافاً اجتماعيةً
5
ٍ
اختالفات عقادية .
متقاربةً  ،وليس بينها أيةُ

اخلـات ـمــة

سعت هذه الورقة البحثية الستجالء التأثريات العثمانية على
طريقي احلج املصري والشامي ،فيما عرف مبحمل احلج ،
وذلك ابلتعرف على تعريف كلمة احململ وصلتها بقافلة
احلج ،وتبني أن قوافل احلج الرئيسة يف العهد العثماين هي :
قافلة احلج املصري وقافلة احلج الشامي ،مث أضيف إليهما
قافلتان أخراين فيما بعد مها قافلة احلج العراقي وقافلة احلج
 3املرادي ،سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر ،جـ  ،4ص
. 129 ،114
 4املرادي ،املصدر السابق ،جـ  ،2ص  ،2جـ . 260 ،3
 5رافق ،قافلة احلج الشامي وأمهيتها يف العهد العثماين ،مرجع سابق،
ص . 22
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اليمين ،تبعاً للطرق اليت تسلكها تلك القوافل ،أما طريق
احلج الشامي ،فيسلكه حجاج احململ الشامي أو قافلة احلج
الشامي ،وتضم حجاج الشام وبالد الروم " األتراك " وكل
احلجاج املشاركني من املشرق كحجاج أفغانستان واهلند
والبخارى ومسرقند والروس والقفقاسيون وغريهم ،ويتجمع
مجيع هؤالء يف مركز والية الشام ،وهي مدينة دمشق ،وأما
الطريق اآلخر فهو طريق احلج املصري ،ويضم حجاج مصر
ووادي النيل ومشال إفريقيا وكافة املناطق اإلفريقية األخرى،
كما تتبعت هذه الورقة مسار تلك الطرق من مبتغاها وحىت
منتهاها ،وتطرقت إىل املخاطر اليت تكتنف مسرية احلجاج
يف طريقهم ،وتشمهم املصاعب واستعدادهم لتحمل املآسي
والويالت يف سبيل أداء هذه الفريضة ،ابعتبارها الركن
اخلامس من فرائض وأركان اإلسالم ،وقد حدث هذا فعالً
من خالل ما أثبتته الواثئق واملصادر ،أن تعرض احلجاج
وقوافلهم للنهب والسلب والقتل والتنكيل ،دومنا ذنب أو
جريرة ارتكبوها ،بل كان الطمع ابملغنم ونزوة حب املال
واجلشع وراء مآسي احلجاج يف طريق حجهم ،إذ غالباً ما
تكون نكباهتم واالعتداء عليهم يف طريق عودهتم ،وقد تبني
أن من أكثر األسباب يف ذلك تقصري والة احلج يف دفع
املخصصات املالية للبدو األعراب اليت تقررها مؤسسة
َّ
الصَّرة ،إذ
الصر أو ُّ
اخلالفة العثمانية هلم ،فيما عرف بنظام َّ
كانت حترص هذه املؤسسة على تقدمي أفضل اخلدمات
حلجاج بيت هللا احلرام وللمعتمرين ،من منطلقات إسالمية
حبتة ،متََيَّـَز اخللفاء العثمانيون من خالهلا بتدينهم وحبهم
لإلسالم ،وحرصهم الشديد على القيام بواجباهتم تاه أبنائه
ومحاية ورعاية مقدساته وخاصة احلرمني الشريفني يف مكة
واملدينة ،وكانت مؤسسة اخلالفة العثمانية تبذل كل اجلهود
لراحة احلجاج وأمنهم ،وكانت مسألة األمن هلم األمر األهم
واألخطر واألكثر تعقيداً ،إذ استخدمت أساليب االحتواء
املتعددة من قوة وترهيب وترغيب للبدو واألعراب ،لكنها
ظلت املشكلة األصعب والعقبة الكأداء اليت واجهت

العثمانيني ،ومل جيدوا إلهنائها سبيالً إىل حني انتهاء دولتهم
.

املصادر واملراجع
أوالً  :املصادر :

 القرآن الكرمي . -1ابن إايس ،حممد بن أمحد ( ت  930هـ /
 1524م ) بدائع الزهور يف وقائع الدهور5 ( ،
ج ) حتقيق :حممد مصطفى ،د.ن ،القاهرة،
 1967م .
 -2البديري ،أمحد البديري احلالق ،حوادث دمشق
اليومية  1175 – 1154هـ – 1741 /
 1762م حتقيق :أمحد عزت عبد الكرمي ،نشر:
اجلمعية املصرية للدراسات التارخيية ،د.ت .
 -3اجلربيت ،عبد الرمحن بن حسن ( ت  1241هـ /
 1825م ) عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار
(  3ج ) مطبعة بوالق 1976 ،م .
 -4ابن جبري ،حممد بن جبري الكناين ( ت  1219هـ
 1804 /م ) رحلة ابن جبري املسماة  :تذكرة
ابألخبار عن اتفاقات األسفار ،دار الرتاث،
بريوت 1968 ،م .
 -5احلسيين الدمشقي ،حممد عارف أمحد املنري ،كتاب
السعادة النامية األبدية يف السكة احلجازية
احلديدية ،طبع جامعة واين ،ديرتويت 1971 ،م
.
 -6الرشيدي ،أمحد ،حسن الصفا واالبتهاج بذكر من
ويل إمارة احلاج ،حتقيق علي عبد اللطيف أمحد
نشر  :مكتبة اخلاجني ،مصر 1980 ،م .
 -7ابن أيب السرور ،حممد بكر الصديقي ( ت بعد
 1017هـ  1661 /م ) املنح الرمحانية يف
الدولة العثمانية ،حتقيق ليلى الصباغ ،دار
البشائر ،طـ  ،1دمشق 1995 ،م .
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 -8السيوطي ،عبد الرمحن بن حممد ( ،ت  911هـ /
 1505م ) حسن احملاضرة يف أخبار مصر
والقاهرة ،املطبعة الشرقية ،القاهرة 1910 ،م .
 -9العبد ،حسن آغا ،التاريخ ،حوادث بالد الشام
واالمرباطورية العثمانية  1241 – 1186هـ
 1826 – 1771م ،حتقيق  :يوسف مجيل
نعيسة ،دار دمشق ،طـ  1986 ،1م .
 -10العبدري ،حممد بن حممد احليحي ،املسماة
الرحلة املغربية ،حتقيق :حممد الفاسي ،نشر:
جامعة حممد اخلامس ،الرابط 1968 ،م .
 -11كربيت ،حممد عبد هللا احلسيين املوسوري ( ت
 1070هـ  1659 /م ) الرحلة ( رحلة الشتاء
والصيف ) ،حتقيق  :حممد سعيد الطنطاوي،
املكتب اإلسالمي ،طـ  ،2بريوت 1965 ،م .
 -12ابن كنان الصاحلي ،حممد بن عيسى ( ت
 1153هـ  1740 /م ) ،املواكب اإلسالمية يف
املمالك واحملاسن الشامية ،حتقيق :حكمت
سليمان ،جامعة دمشق  1982م .
 -13املرادي ،حممد خليل بن علي ( ت  1206هـ /
 1791م ) سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين
عشر (  4مج ) مكتبة املثىن ،بغداد 1883 ،م
.
 -14النهروايل ،قطب الدين حممد بن أمحد ( ت
 990هـ  1582 /م ) الربق اليماين يف الفتح
العثماين أشرف على طباعته َ :محَد اجلاسر ،نشر
 :دار اليمامة ،الرايض ،د.ت .

اثنياً  :املراجع :

 -1حبريي ،صالح الدين ،جغرافية األردن ،نشر
اجلامعة األردنية ،طـ َ ،1ع َّمان. 1991 ،
 -2بين يونس ،مأمون أصالن ،قافلة احلاج الشامي يف
شرق األردن يف العهد العثماين – 1516

 1918م دار الكندي ،طـ َ ،1ع َّمان2000 ،
م.
 -3التهامي ،حممد حممد ،اإلصالحات اململوكية يف
األرض احلجازية ،جملة الدارة ،سنة  1985م
عدد حزيران . 6/11
َ -4محَ ْارنَة ،نضال ،حممل احلج الشامي ،صحيفة
الرأي األردنية ،ع (  ) 15696األربعاء  18ذو
احلجة  1434هـ  2013 – 10 – 23 /م .
 -5احلمود ،نوفان رجاَ ،ع َّمان وجوارها خالل الفرتة
 1340 – 1281هـ  1921 – 1864 /م
نشر :بنك األعمال ،طـ َ ،1ع َّمان 1996 ،م .
 -6درادكة ،صاحل موسى ،طريق احلج الشامي يف
العصور اإلسالمية ،نشر :مؤسسة آل البيت ،طـ
َ 2عمان ،األردن 2007 ،م .
 -7رافق ،عبد الكرمي ،حبوث يف التاريخ االقتصادي
واالجتماعي لبالد الشام يف العصر احلديث ،نشر
جامعة دمشق ،دمشق 1985 ،م .
 -8رافق ،عبد الكرمي ،بالد الشام ومصر من الفتح
العثماين إىل محلة انبليون بوانابرت ( – 1516
 1798م ) طـ  ،2دمشق 1968 ،م .
 -9رافق ،عبد الكرمي ،قافلة احلج الشامي وأمهيتها يف
العهد العثماين ،جملة دراسات اترخيية ( فصلية
تعىن ابلدراسات التارخيية ،تصدرها جلنة كتابة
اتريخ العرب ) كلية اآلداب  /جامعة دمشق ،ع
 ،6ذو احلجة  1401هـ  /تشرين أول 1981
م.
 -10الراميين ،أكرم ،انبلس يف القرن التاسع عشر،
دراسة يف سجالت احملاكم الشرعية بنابلس
نشر  :اجلامعة األردنية ،عمان ،د.ت .
 -11رفعت ،إبراهيم ،مرآة احلرمني ،أو  :الرحالت
احلجازية واحلج ومشاعره الدينية 2 ( ،ج ) ،دار
الكتب املصرية ،طـ  1925 ،1م .
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 -12سعيد ،أمني ،أسرار الثورة العربية ومأساة
الشريف احلسني بن علي ،دار الكاتب العريب،
بريوت د.ت .
 -13الطباخ ،حممد راغب ( ت  1370هـ /
 1951م ) أعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء
(  7ج ) نشر :املطبعة العلمية ،ط  ،1حلب،
 1923م .
 -14العنقاوي ،عبد هللا ،احململ نشاته وآراء املؤرخني
فيه ،جملة كلية اآلداب ،القاهرة ( ،مج  ،) 2سنة
(  1392 – 1391 ) 2هـ – 1971 /
 1972م .
 -15فهد ،بدري حممد ،اتريخ أمراء احلج ،جملة املورد،
عدد خاص مبناسبة حلول القرن اخلامس عشر
اهلجري ،مج  ،9ع  ،4شتاء سنة  1980م .
 -16كرد علي ،حممد ،خطط الشام (  6ج ) مكتبة
النوري ،طـ  ،3دمشق 1983 ،م .
 -17نعيسة ،يوسف مجيل ،جمتمع مدينة دمشق،
1256 – 1186هـ  1840 – 1772 /م،
( 2ج ) دار طالس ،ط ،1دمشق 1986 ،م .
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