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 -صلى هللا عليه وسلم  -ه بدمْشق رسوَل هللا يروي بعض املؤرخني حادثًة غريبًة عجيبًة، ملخَّصها أنَّ السلطان نور الدين حممود رأى يف منام

دينة وهو ُيشري إىل رُجلني، ويقول: ))أجندين، أنقذين من هذين الرجلني((، ففزع القائد من منامه، ومجع القضاة وأشاروا عليه ابلتوجُّه للم
نت أمساؤهم، ومل يَ َر الرجلني، وعندما سأل: هل بقي املنورة، ووصل إليها حاماًل األموال إىل أهلها، ومجع الناس وأعطاهم اهلدااي بعد أن دو   

ومها صاحلان غنيَّان يكثران من  رُجالن من املغاربة، أحد مل أيخذ شيًئا من الصدقة؟ قالوا: ال، قال: تفكَّروا وأتمَّلوا، فقالوا: مل يبق إالَّ 
م ن أين أنتما؟ قاال: حجَّاج من بالد املغرب،  يف منامه، وسأهلما:الصدقة، فانشرح صدرُه وأمر هبما، فرآمُها الرُجلني نفسيهما اللذين رآمها 

ما، وعندما ذهب إىل هناك مل جيد سوى أمواٍل وكتب يف الرقائق، وعندما رفع  قال: اصدقاين القوَل، فصمَّما على ذلك، فسأل عن منزهل 
اًل إىل احلجرة الشريفة، فاراتَع الناس، وبعد ضرْ  ما اعرتفا مبخطَّط ه ما اخلبيث.احلصري وجد نَ َفًقا موص    هب 

 
اق صليبٍ  للحرمني الشَّريفني، اللَّذْين حرََّمهما هللا على الكافرين منذ أن بزغ ف  جُر اإلسالم.إْن صحَّت هذه الرواية، فقد تعترب أوَّل اخرت 

 
اق الصَّليبيني أو املستشرقني ملكَّة واملدينة جَيد أنَّ مغامرين كث ريين راَوَدْْتم فكرة الوصول إىل مكَّة املكرَّمة واملدينة والباحُث يف اخرت 

فَّي حننٍي، وأمَّا الذين وصلوا فأكثرهم تعلَّم العربية، وتظاهر ابإلسالم تيسريً  املنورة، ا وابلفعل وصل الكثريون منهم، بَ ْيد أن غريهم رجع ِب 
حرية من أمر إسالمه، وأما أسباب هذه املغامرات اليت قد تكلف  والبعض ترك القرَّاء يف للوصول، وبعضهم أسلم ابلفعل وحسن إسالمه،

أمسائهم يف سجل  أمهها ُروح املغاَمرة اليت اتَّصف هبا األوروبيون يف القرون املنصرمة لتسجيل املغام ر حياته، فتندرج حتت أسباب عدَّة،
والسيَّما مكة واملدينة متهيًدا الستعمارها، ومنهم من كان  العرب، األوائل، ومنهم من كان عمياًل لالستعمار الذي كان ُُياول أن يدرس جزيرة

يرغب قي البحث العلمي واالجتماعي واالطالع على عادات وتقاليد الشعوب، ومنهم من أراد أن يتحدَّى اآلخرين ابلولوج إىل األرض اليت 
 حرَّمها هللا على املشركني.

ة كلَّها، ولكن سنعرض أمهها، ومن اجلدير ذ ْكُره أن نذُكر أنَّ جنسيَّات املستشرقني املغامرين  ويف هذا البحث لن حنصر الرحالت االستْشراقيَّ 
 كثرية، منها: الربتغاليون، واإلنكليز، والفرنسيون، واألملان، واهلولنديُّون، واألسبان، والنمساويون، والدامنركيون، وغريهم.

 
 أهم الرحالت:

 :Var Themaرحلة " فارثيما "  -1
م صرَّح 1503يذكر "بيرت برنت" مؤلف كتاب "بالد العرب القاصية": أن "فارثيما" يعد حبق أوَّل مستشرق خيرتق مكَّة املكرمة، ففي عام 

أنه ينوي القيام برحلة تَعد من أشق وأصعب الرحالت، فهذا الرُجل كان ينوي أن يكون أوَّل رجل مسيحي يتجه إىل مكة املسلمة، وصرَّح 
 نَّه وصل إىل مكَّة واملدينة.املذكور أ

 
ذَّاهبة إىل مكَّة سافر من إيطاليا إىل اإلسكندرية، مث بريوت ودمشق، حيُث تعلَّم اللغة العربية يف عدَّة أشُهر، مث أمَّن لنفسه مكاًًن يف القافلة ال

ا بذله من اهل دااي والتودُّد، وهكذا عيَّنوه حارًسا من حرَّاس القافلة، املكرَّمة بعد أن عمل على عْقد ُعَرى الصداقة مع أحد زُعماء املماليك مب 
إبريل  8من اعتناق الدين اإلسالمي؛ فقد كان ابن النهضة اإليطالية البارَّ، واختار اسم "جونة"، ويف  -كما يقول املؤلف   -ومل يَنزع ج 
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لستُّون مع أربعني ألف حاجٍ  من دمشق متَّجهني وزمالؤه احلرَّاس ا var themaم انطلق جونة "أو فارثيما" 1503)نيسان( من عام 
بوصف األماكن واآلابر  -كما ذكر "بيرت برنث"   -رحلَته الشاقَّة  var themaإىل أْرض احلرمنْي الشَّريفني، ويصف "فارثيما" 

لرمال والرايح اليت بعثرت والصحاري والصخور واخلرائب واألطالل، والصراع مع البدو، وهنبهم وسلبهم لقوافل احلجَّاج، وحتدث عن ا
ُفها بقوله: "املدينة املنورة بلٌد مأهول ابلسكَّان، وحتتوي على حوايل  واألرض حول  بيت، 300القافلة، وأخريًا بدت له املدينة املنورة، فيص 

ن املدينة"، ويصف املسجد النبوي املدينة قاحلة متاًما ما عدا بْعض أشجار النَّخيل اليت يبلغ عددها مخسني خنلة، وتقع على مسافة قريبة م
ل بقوله: "املسجد هو بشكل قْبٍو طولُه مائة خطوة، وعرضه ََثانون خطوة، يُدَخل إليه من اببني وعلى جانبيه ثالثة أقب َية مسقوفة، وُيم

   ف مصباح".السَّقَف حنو أربعمائة عمود مصنوعة من القرميد األبيض، ويتدىلَّ من السقف مصابيح يبلغ عدُدها ثالثة آال
 

مبنيَّة كبيوت نا،  وبعد ثالثة أايم توجَّهت القافلة إىل مكَّة املكرَّمة، ويصف مكَّة قائاًل: "إنَّ مكة مدينة مجيلة، فيها حوايل ستَّة آال ف بيت، وهي
 وبعض البيوت مكلف، فهو يقدر بثالثة أو أربعة آال ف قطعة ذهبيَّة، وليس ملكَّة أسوار".

 
، فبعد أن وصف قافلة احلجَّاج املصريني اليت بلغت ستني ألًفا، قال: "لقد أتى هؤالء من ويتكلَّم عن الشع ور الذي انتابُه خالل موسم احلج  

 سورية، وبعُضهم من بالد العجم، وآخرون من جزر اهلند الشرقية، ومن اهلند من حوض الكنج، واملناطق األخرى البعيدة عن النَّهر، ومل أرَ 
م العشرين اليت قضيُتها هناك"، ويصف م ىن وماء زمزم يف حيايت مجهورً  ذا الشكل يف أي   مكان يف العامل، كما رأيت يف األايَّ ًدا هب  ا حمتش 

أن يشوق قُ رَّاَءه مبتابعة رحلته املشوقة، فيذكر  var themaواحملالت الت  جاريَّة يف مكَّة والباعة واألضاحي، وغريها، ومل يْنَس "فارثيما" 
املغريبَّ أنَّه اعتنق الدين  var themaأحد احلجاج املغاربة كشف سرَّه، وعر ف أنَّه أورويب من إيطاليا، وسرعان ما أقنع "فارثيما" أنَّ 

م حوَّلوا التجارة إىل البحر ، األمحر اإلسالمي عن صْدق وإميان، وتظاهر بكراهيته للمسيحيني بصورة عامَّة، وللربتغاليني بصورة خاصَّة؛ ألهنَّ
يف بيت املغريب الذي أمَّن له احلماية مقابل التوسُّط له من قبل رئيس احلَرس اململوكي إبخراج مَخسة  var themaواختبأ "فارثيما" 

َهة إىل جدَّة، إىل إحدى السفن اهلنديَّة، حيث اع عدن؛  تقل يفعشر مجاًل حمماًل ابلتوابل دون رسوم، وأخريًا غادر مكَّة مع أحد القوافل املتَّج 
م شكُّوا يف أمره، وظنُّوا أنَّه جاُسوس مث محل مقيًَّدا ابألْغالل إىل سلطان  صنعاء، الذي أرسله مكبَّاًل إىل الرايض يف َث   -انني يوًما، وهناك ألهنَّ

ه، وهو ابن -كما يقول املؤل  ف  ب عندما طُل َب منه أن عبدالوهاب، ويف تلك اللَّحظة احلر جة من االست ْجوا حيث عرض أمام السلطان نفس 
خانْته شجاعته ألوَّل مرَّة يف حياته املغامرة، فلم يستطع أن يتفوَّه بتلك الكلمات، فألقي يف  -يشهد أن ال إلَه إال هللا، وأنَّ حممًَّدا رسول هللا 

َدن، حيث أحْبر من هناك إىل ابجلنون، فُأخل ي سبيُله، ومسح له ابلذهاب إىل عَ  var themaغياه ب السجن، وعندها تظاهر فارثيما 
م لعلَّ هذا حمض خيال من مؤل  ف كتاب "بالد العرب 1503اهلند الشرقيَّة، أقول: مل يُكن ابن عبدالوهاب قاضًيا أو حاكًما يف عام 

 القاصية"؛ ألنَّ ابن عبدالوهَّاب مل يكن قد ُول د بعد.
 
  :Daqudraرحلة داكدرا  -2

ل هديًة إىل حاكم عَدن، وظلَّ هو قبطان أحد السفن الربتغالي ر ومجاعُته يف شواطئ مقديشو، وُأرس  ة اليت كانت جتوب السواحل اإلفريقية، ُأس 
، عندها استطاع داكدرا 1516سجيًنا حىت عام  م حيث ُأط يح ابحلاكم الذي سجَنه، وحدث أن رغ ب احلاكم اجلديد يف أداء فريضة  احلج  
Daqudra  بعد إْعالن إسالمه، ويف املدينة املنوَّرة أصيب فجأة بَنوبٍة من احلماس الديين املسيحي، فأعلن أن يصاحب احلاكم اجلديد

وقد ضلَّ طريقه يف  بصوت عاٍل عن أمل ه أن يتحوَّل مسجد الرسول إىل كنيسٍة مسيحيٍَّة كما حدث يف كنيسة السي  دة مرمي يف لشبونة،
قافلة متَّجهة إىل اببل، فانطلق إىل البصرة، ومنها إىل هرُمز حيث أحد املراكز الربتغالية، ومن  الصحراء القاحلة، وبعد معاًنة شديدة عثر على

 م. 1520هرمز إىل اهلند، مثَّ إىل الربتغال، وذلك عام 
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ذ إىل تونس حيث1678رجٌل بريطاين أَسَره القراصنة عام  كما   -أجرب على اعت ناق الدين اإلسالمي  م، وعمره مخسَة عشر عاًما، حيث ُأخ 
يف وْصف رحلت ه اليت انطلقت إىل  Pittsبرع بتس  وبعد ذلك توجَّه ألداء فريضة احلج   مع أحد ساداته، -يقول بيرت برنث 

حيث استغرقت يوًما كاماًل، وهناك  فوصفها وصًفا دقيًقا، مثَّ غادر القاه رة مع سيده إىل جدَّة حبًرا، ومن جدَّة إىل مكَّة املكرَّمة، القاه رة،
م، وتقاليدهم، مث قدَّم وصًفا  وصف مكَّة، ومسجدها احلرام، واحلجر األسود، وأبواب املسجد، وأطواله كما وصف سكَّان مكَّة، وعاداْت 

هة للمدينة، وطُُرق سريها، واملخاطر اليت تعرََّضت هلا من البْدو، والرايح واحلر الشدي م وصل املدينة ليقول للقافلة املتَّج  د، وبعد عَشرة أايَّ
ا صغرية وفقرية، وحماطة بسور، وفيها مسجد عظيم، ولكنَّه ليس عظيًما كمسجد مكَّة"، وبعدها حترَّر "بتس  " من العبودية Pittsعنها: "إهنَّ

؛ لذا أسرع عائًدا إىل إنكلرتا، ويف عام  نة إكْسرَت لتصبح مرجًعا للباحثني الغربي  ني عن م نشر مذكَّراته يف مدي1704بسبب أدائه فريضة احلج  
 الصحراء العربية، وبالد احلرمني الشريفني، البالد اليت كان كثرٌي من املغامرين جيهلها.
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هر إسالمه، ومسى نفسه "علي بك العباسي"، ومنها أحْبر إىل البحر األمحر، غادر إسبانيا رجٌل مثقٌَّف من قادش، ووصل إىل مشال إفريقية، وأش
؛ لذا استقبله شريف مكَّة استقبااًل الئًقا، وشاركه قبل احلج   أب ايم يف تنظيف الكعبة، وم ن مثَّ إىل جدَّة، ويبدو أنَّه كان شريًفا ومشهورًا بل ثرايا

ملخصصة للصالة خلف اإلمام رأًسا، وابلرغم من إجادته اإلسبانية والفرنسية واإليطالية، فقد  وقد اعتاد اخلدم من حاشيته َوْضع سجادته ا
ت كان حريًصا على التحدُّث ابلعربيَّة بطالقة وسهولة، وضع علي بك مذكَّراته، ووصف هبا مكَّة وصًفا ابرًعا ومفصَّاًل، حىتَّ وصف حلقا

كيَّة وحنفيَّة وشافعيَّة وحنابلة، مث وصف االزدحام الشديد يف الطوا ف، كما وصف املناسك كلَّها العلم اليت ختصُّ املذاهب اإلسالميَّة من مال
م، يقول: "راقَ ْبت مرور جيش مؤلف من مخسة أو 1807بدقَّة متناهية، وصاد ف أثناء وجوده يف مكَّة أن دخل إليها اجليش السعودي عام 

ان يركبون اخليول واجلمال، ويف أيديهم حراب كالسابقني، ولكنَّهم مل ُيملوا أعالًما أو طبواًل ستة آال ف رجل، وكان أمامهم ثالثة أو أربعة فرس
ويف أثناء سريهم أطلق بعضهم أصوااًت تدل على احلماس الديين"، وقال: "إنَّه اكتشف كثريًا من التعقُّل  أو أي إشارة إىل النصر العسكري،

يؤسف له أن علي بك حيل بينه وبني املدينة املنورة، فقد ألقي القبض عليه، وأوقف، وأتل َفت بعض واالعتدال يف أولئك الوهابيني"، وممَّا 
 Domingo Badiaمقتنياته، وبعدها أجرب ابلرجوع من حيث أتى، ويبدو أنَّ علي بك العباسي أو دومنجو ابداي لبليش 

Leblish دينهم من التعصُّب النصراين األعمى، ومن حماكم التفتيش يف إسبانيا؛ قد أسلم فعاًل أو أنَّه من أحفاد املسلمني الذين جَنوا ب
ْئ يف وصف ه للدين اإلسالمي، بل إنَّه مطَّلع على كثري من األمور اإلسالمية يقول: "إنَّ اإلنسان ال يستطيع أن يكو    ن فكرة عن ألنَّه مل ُيس 

إال بعد الوقو ف على جبل عرفات؛ فهناك حشد من الرجال الذين ال ُُيصى  ذلك املنظر املهيب الذي يبدو يف مناسك احلج   بصورة عامَّة
فالقفقاسي ميد  وهم من مجيع األمم، ومن مجيع األلوان، وقد أتوا من أركان املعمورة على الرْغم من املخاطر واألهوال لعبادة هللا، هلم عدد،

خوة مع الرجال من الربابرة من سواحل مراكش، وكلهم يُعدُّون أنفسهم يده للحبشي أو اإلفريقي أو اهلندي أو العجمي، ويشعر بشعور اإل
 إخواًًن أو أعضاء يف أسرة واحدة".
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ة إىل سافر يف أوائل القرن التاسع عشر إىل بالد العرب، وأْوغل يف شبه اجلزيرة العربيَّة، وأعلن إسالَمه، وأدَّى فريضة احلج، مث غادر مكَّ 
 م.1811يمن، وهناك بدأ ينسخ النصوص احلمريية املنقوشة على الصخور، وتويف يف ظرو ف غامضة بصنعاء عام ال

 
 :Burkhardtرحلة السويسري جوهان لودفج بركهاردت  -6

 مهمَّة است ْكشا ف خترَّج يف جامعة ليزغ وجامعة جوتنجن، وذهب إىل لندن، ووضع نفسه حتت تصرُّ ف اجلمعيَّة اإلفريقيَّة، أرسلته اجلمعية يف
ين كالتَّفسري استعماريَّة، فوصل إىل حلب، وهناك َتَسمَّى ب  "إبراهيم بن عبدهللا"، وسرعان ما أتقن اللغة العربيَّة وآداهبا، بل برع يف علوم الد

وصل جدَّة، مث ذهب للطائف، م انتقل إىل القاهرة، حيث قابل حممد علي ابشا، ومنها إىل ساحل البحر األمحر حىتَّ 1814وغريه، ويف عام 
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مكَّة  والتحق هناك مبركز قيادة اجليوش املصريَّة اليت كانت تُشنُّ مَحالْتا على أتباع آل سعود وآل عبدالوهاب، ومن هناك شد الر  َحال إىل
يَّات اليت تؤم البلد العتيق، وقارهنم مع غريهم من اجلنس املكرمة، فوصف موسم احلج وصًفا كاماًل ووافًيا، كما وصف أهَل مكَّة إبسهاب،

يث وامتاز عن غريه من املستشرقني أنه درس احلالة االقتصاديَّة ملكَّة وطُرقها وشوارعها؛ فقد ذكر أهم شارع هبا امسه "شارع املساعي"، ح
ًكا هبا، كما وصف عدًدا من التجار، ومن يصنع األواين من التنك اليت يوضع هبا ماء زمزم، واليت أيخذها احلجاج معهم إىل أوطاهنم تربُّ 

 احلوانيت اليت تبيع احللوايت واللحم املشوي واملَهلَّب يَّة، ووصف عدًدا من املقاهي اليت تزدحم بنزالئها.
 

ف، وقد ئوبعدها سافر إىل املدينة املنورة، فوصفها وكأنَّه استمدَّ معلوماته من مساع َمن رآها؛ ألهنا جاءت ابهتة غري وصف ه ملكة وجدة والطا
م، وأصبح هذان  1830م "رحالت إىل بالد العرب"، وكتاب "مالحظات على البدو والوهَّابيني" عام 1829نشر كتابه الشهري عام 

 الكتاابن مرجَعني مهمَّني ملن أراد أن يعر  ف شيًئا عن جزيرة العرب، والسيَّما للدوائر االستعماريَّة.
 
 أستاذ العربية يف جامعة هلسنكي: Wallinرحلة الفنلندي جورج أوجست والني  -7

كما تقول   -فقد حصل على منحة ماليَّة من جامعته، وُكل  ف ابلسَّفر إىل جند؛ بغية احلصول على معلومات عن طبيعة وقوَّة الوهَّابيني هناك 
إىل حائل عام  Wallinوصل والني  نقوش والكتاابت احل ْمريية يف تلك البالد،مث الذَّهاب لليمن مبهمَّة احلصول على ال -التقارير 
م، ونزل يف قصر عبدهللا بن رشيد، ووصف القصر وحائل وصًفا مستفيًضا، وبعد شهرْين من وجوده يف حائل انضمَّ إىل مجاعة من 1845

اعة ُمتواصلة للوصول للمدينة املنورة، وبعدها أمتَّ رحلته ملكَّة س 85احلجَّاج اآلتني من بالد العجم، واشرتك معهم يف مسرية دامت حوايل 
 املكرَّمة، ولكنَّه مل يسجل شيًئا عن مناسك احلج، ويبدو أنَّ مرضه قد أقعده، ومنعه من القيام بذلك.

 
 :H.Von. Malzenرحلة األملاين فون مالتزن  -8

زار األماكن املقدَّسة، وتزايَّ بزي احلجاج املغاربة، وتظاهر أنَّه منهم، ونشر ر ْحلته عام و  درس اللغة العربية واللهجة املغربية يف مشال إفريقية،
 م يف أملانيا.1865

 
 :Richard Burtonرحلة الربيطاين ريتشارد بورتون  -9

احلجُّ إىل مكَّة واملدينة" يف م امسه "1857وهو ضابط إنكليزي كان برتبة مالزم عندما عزم على الذَّهاب إىل مكَّة، وقد ألَّف كتااًب عام 
أنَّه دخلها جملَّدين مزداَنني ابملصوَّرات والرسومات اجلميلة امللوَّنة، وقد وصف فيهما الرحلة اليت قام هبا إىل احلرمني الشريفني، فقد صرَّح 

ن مصر، فلقَّب نفَسه الشيخ عبدهللا، وادَّعى أنَّه أفغاين، ابالت  فاق مع اجلمعيَّة اجلغرافيَّة امللكية اليت أعطْته منحًة ملدَّة سنة، وبدأْت رحلُته م
يوًما  12م، وبعد 1853وتنكَّر يف هيئة درويش، ويف طريق ه إىل السويس صاد ف الصَّحراء ألوَّل مرَّة يف حياته، وذلك يف متوز من عام 

بعدها يص ف معاًنته يف الوصول إىل املدينة، وعن اعرتاض مجاًل بدوالر ذهب، و  -كأكثر احلجَّاج   -وصلت الباخرة إىل ينبع، وهناك استأجر 
ُفها وصًفا دقيًقا، وبعد أن مكث شهرْين هناك ميَّم وجهه شطر مكَّة املكرمة،  12قوافل البدو هلما، وفقدمها  رجاًل، وأخريًا يصل املدينة، ويص 

صفها، ووْصف أهلها، وأبنيت ها، والوضع السياسي فيها، والصراع ويف الطريق يتعرَّض ملعاًنة البدو والصحراء، وهناك يف مكَّة يستطرد يف و 
ل كلَّ شاردة وواردة يف دفرت خُيفيه ضمن حقيبت ه اليت الزمته يف سفره.  على احلكم، وال يفوته أن يسج  

 
 رحلة جون فري كني: -10

، وقال:  م أنَّه زار مكَّة خلسة متنكًرا1881وهو حَبَّار سابق ادَّعى يف قصَّة نشرها عام  ك احلج   ، واشرتك يف تنفيذ مناس  بشكل رجل هنديٍ 
لكعبة دورًة "لقد كان منظُر أولئك األلو ف  من النَّاس مهيًبا، أولئك الر  جال  املْلتحني الُقساة املظهر، وهم واقفون، مث سائرون يدورون حوَل ا

د حممًَّدا"، وكغريه من املستشرقني زار فري كني املدينة املنورة، وكغري ه أيًضا القى املصاع ب  بعد دورة، وهم يتابعون اإلمام، وهو يسب  ح هللا وميج  
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 والعناء يف السفر.
 

 :Snouckرحلة اهلولندي سنوك هريوغرونيه  -11
م، وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة 1874علوَمه يف جامعيَتْ سرتاسبورغ وليدن منذ عام  Snouckتلقَّى سنوك هريوغرونيه 

م، اليت محلت عنوان "احتفاالت مكَّة"، وشغل منصب أستاذ الد  راسات العربيَّة يف جامعة ليدن، حيث كان يقوم بتْدريس 1880دن سنة لي
ز على م، قد بدأْت ابلرتَّكي1870املوظَّفني والدبلوماسي  ني العاملني يف مستْعمرات هولندا يف اهلند الشرقيَّة، وكانت احلكومة اهلولنديَّة منذ عام 

إلندونيسيني؛ مَجع املعلومات عن منطقة احلجاز، وابلتَّحديد مكَّة املكرَّمة وجدَّة، كْوهنما بوَّابة رئيسة الست ْقبال آال ف احلجَّاج املسلمني ا
ه اسم "عبدالغفار"، و 1884لذلك ُأرسل سنوك يف أغسطس )آب( من عام  الهَلا اإلسالم، وأطلق على نفس  أجرى م إىل جدَّة، اعتنق خ 

م، برفقة 1885عمليَّة ختان، وبدأ بدراسة اللهجة احمللية مَتهيًدا لذهابه إىل مكَّة، وابلفعل غادر جدَّة يف الواحد والعشرين من فرباير )شباط( 
كثريٍة حول احلج مسلم من جاوة، ووصل البلد احلرام مساء اليوم التايل، وهناك تزوَّج فتاًة مسلمًة من جاوة، وبواسطتها اطَّلع على معلومات  

للحجاج ومناسكه، وعادات املسلمني، واحلياة االجتماعية يف املدينة، أمضى يف مكَّة ما يُقارب ستَّة أشهر، وخالل إقامته، التقط صورًا ملكة و 
نة املنورة؛ فقد ظهرْت خالل القادمني إليها من خمتلف أرجاء العامل اإلسالمي، وهو من أبرز الذين وثَّقوا مكة ابلصورة، ومل يستط ع زايرة املدي

وغرونيه يف إقامته يف مكَّة مقالة يف جملة "لواتمب الباريسية" لنائب القنصل الفرنسي يف جدَّة، يشري فيها إىل أنَّ اهلد ف احلقيقي من إقامة هري 
د ف أتمني احلصول على "حجر تيماء"، الذي ُعثر عليه خالل التن قيبات األثريَّة، والذي نشأْت بسببه يف مكَّة هو التوسُّط ملصلحة األملان هب 

د ف االستيالء علْيه، ومتَّت ترمجة املقال إىل الرتكيَّة والعربيَّة، الذي تسبَّب يف كْشف  أْمر ه من ق بل   ذلك احلني منافسٌة قويَّة بني األوروبي  ني هب 
ك ه، كما نشر جملَّدين الوايل الُعْثماين؛ إذ أمر بنْقل ه إىل جدَّة، حيُث عاد من هناك إىل هولند ا، وقام بنْشر عدَّة أحْباٍث عن احلج   ومناس 

 م.1889م، والثاين "صور من مكة" ليدن 1888مصوَّرين، األوَّل بعنوان "أطلس مكَّة املصور" ليدن 
 

تشيه مستْخد ًما امَسه اإلسالميَّ التحق ابإلدارة االستعماريَّة إبندونيسيا كمستشاٍر للحكومة اهلولندية، وقام برحلة دراسيَّة إىل منطقة أ
على الُعلماء  عبدالغفَّار، حيُث كانت احلكومة اهلولنديَّة االستعماريَّة يف حْرٍب مع املُجاهدين، وسامَهَت معرفُته ابلدين اإلسالمي يف التجسُّس

م اعتماًدا على استشاراته يف 1898عام  ووضع اخلطط إلحباط مقاومت هم، ولقي هناك آذاًًن سامعة آلرائه؛ فقد جنح اجلنرال فان هوتز
 التغلُّب على االنتفاضة يف أتشيه، ورافق هوتز شخصياا يف عديد من املهمَّات امليدانية.

 
 :Wavelرحلة وافيل  -12

ثة شلنات أجرة مقعد يف سكَّة قام املذكور يف أوائل القْرن العشرين ابلدُّخول إىل مكَّة املكرَّمة متنك  ًرا، وقد دفع ثالثة جنيهات اسرتالية، وثال
ا يكون هذا أوَّل مستشرق يقدم إىل  حديد احلجاز للسفر إىل املدينة املنورة، ومعه رفيقان أحدمها من كينيا، واآلخر عريب من حلب، ورمبَّ

ب، ووصفها بقوله: "رأيت املدينة املنورة ابلقطار، وملَّا وصل املدينة أعجب هبا لنظافتها وغناها، وقد راقب احلجَّاج من كل حدب وصو 
عاطفهم الطويلة وايقاْتم البارزة، واألًنضوليني بسراويلهم الفضفاضة وأسلحتهم اجلميلة السَّاحرة، والعرب من ا م األتراك األوربيني مب  لغرب كأهنَّ

م أغىن طبقٍة موجودة،  الاصطفُّوا يف جنازة، والبْدو برماحهم وسيوفهم، واهلنود الذين يظهرون مبظهر القذارة والفوضوية واإلمْه  على الرْغم أهنَّ
نيون ابإلضافة إىل ذلك هناك األعاجم والصينيُّون واجلاويون، وأهايل املاليو، وعدٌد من أجناس األفارقة، واملصريُّون واألفغان والبلوخستا

له إىل ينبع، ومن ها ركب السفينة إىل جدَّة، وبعدها إىل مكَّة والسواحليُّون، والعرب من كل حدب وصوب"، وغادر املدينة يف قافلٍة لتوص  
ني مياًل، فقد كان آمًنا املكرَّمة براا، ومل ينَس ذ ْكَر تعرض القافلة لقطَّاع الطرق بني املدينة وينبع، وأمَّا الطريق من جدَّة على مكَّة، والبالغ أربع

ليت رآها، فأسهب يف وصف أسواق ها وأسعار اإلماء والعبيد والبالد بسبب كثرة احلصون على جانبْيه، ووصف مكة وراعه هناك جتارة العبيد ا
 اليت أتْوا منها.
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 الطبيب الفرنسي أدراين بروست: -13

ي للحجَّاج، بْيَد أنَّه ألَّف كتااًب يف 1893قام الطبيب الفرنسي أدراين بروست برحلٍة إىل جزيرة العرب عام  م لوْضع تقريٍر عن الوْضع الصح  
م، كما يذكر األستاذ سهيل 1893 و 1892ومن خالل املعلومات الدقيقة اليت أْوردها يبدو أنَّه شارك يف أعمال حج    صفحة، 400

م؛ فقد وصف بروست احلياة 1426صاابن يف كتابه "مكَّة املكرَّمة واملدينة املنورة يف املصادر الرتكية" مكتبة امللك عبدالعزيز العامَّة الرايض 
نسمة، وأسهب يف وْصف مكَّة جغرافياا واجتماعياا وصحياا، فقدَّر  35000ة، فوصف بيوَْتا ومنازهَلا وسكَّاهنا الذين قدرهم ب  االجتماعية جبدَّ 
،  200000نسمة، إال أنَّ العدد يرتفع إىل  60000عدد سكاهنا ب   يف موسم احلج، وقد حتدَّث عن األمراض الفتَّاكة يف موسم احلج  

م، وأشار إىل رحلة مورسلي برفقة طبيب جزائري والرحَّالة الفرنسي وحتدَّث يف كت ابه عن الرحَّالة الغربي  ني الذين زاروا مكَّة وكتبوا عن رحالْت 
رٍي "ليون روش" الذي أرسل إىل مكَّة املكرَّمة من قبل اجلنرال الفرنسي بوجو حيث عر ف اإلسالم، مث دخل البيت احلرام بعد التغلُّب على كث

َله لوال خَدم الشريف األقوايء الذين أبعدوه عنهم، وأوصلوه إىل جدَّة من خالل سبع  املخاطر، حيث إنَّ احلجَّاج ملا تعرَّفوه يف مكَّة أرادوا قت ْ
 ساعات.

 
 رحلة فيلب: -14

السياسيَّة فيما بني النَّهرْين  وجون فيلب هذا مستشرق مشهور، قضى فرتًة طويلة من حيات ه يف جزيرة العرب، فقد كان مسؤواًل عن الشؤون
م، وكان مولًعا ابلرحالت واضًعا ُنْصَب عينْيه أن يكون أوَّل أوريب يقطع الربع اخلايل، وتقرَّب فيلب من امللك عبدالعزيز آل 1917عام 

من اخلرائط والصور  م بشكل مفصَّل يف كتابه "قلب جزيرة العرب"، نَشر فيه عدًدا1918/ 1917سعود ابلرايض، وصف الرايض عامي 
دمة احلكومة الربيطانيَّة، واستقرَّ يف مكة املكرمة، وتسمَّى 1925غدت مرجًعا مهماا للباحثني بعده، ويف عام  م اعتنق اإلسالم، وترَك خ 

 بعبدهللا.
 

 رحلة املستشرق النمساوي حممد أسد: -15
ْدقه؛ فقد اعتنق اإلسال م، وألَّف عدَّة كُتب أشهُرها 1926م بصدق وإميان، وذلك عام وهو أشهر املستشرقني على اإلطالق بسبب ص 

 "الطريق إىل مكة حاجاا"، وبق ي هناك مَخس سنوات يتعلَّم أصول الدين والفقه.
 

   رحلة املستشرق البلغاري )د. توفيان تيوفا نوفا(: -16
اد املستشرقني األوروبي  ني، فقد صرَّح أنَّه اعتنق اإلسالم وهو األستاذ يف جامعة صوفيا، والعضو يف مجعيَّة املستشرقني األمريكيني، و  عضو احت  

عات البشريَّة  عن اْقتناع اتم؛ ألنَّه الدين احلقُّ الذي ُيسو  ي بني البشر، ويصون مَجيع احلقوق اإلنسانية، ويُرسى قواعد السلم واألمن يف اجملتم
 كافَّة.

 
ملعاين القرآن الكرمي ابللغة البلغارية، وبعد االنتهاء من إجنازها أعلَن اعت ناقه لإلسالم بعد أن عاًما إلجناز تْرمجة صحيحة  12قضى أكثر من 

ه أنَّ احلضارة تفهَّم معاين اآلايت القرآنيَّة الكرمية نتيجًة لتعمُّقه يف دراسة اإلسالم ومعطياته احلضاريَّة والثقافيَّة الوفرية، حيث ثبت لديْ 
 ارات العاملية املعاصرة، وأرقى أنواع احلضارات يف العامل كله.اإلسالمية هي أمُّ احلض

 
م، ومل جَيد 1999وأشار املستشرق البلغاري أنَّه أصبح مسلًما منذ مخس سنوات، وأنه زار اململكة العربية السعودية، وأدَّى فريضة احلج   عام 

ته، وزوجته وابنته ما زاال على عقيدْتم املسيحيَّة األرثوذكسيَّة، وأشار معارضًة من أسرته بشأن اعتناقه اإلسالم؛ فهو املسلم الوحيد يف أسر 
 أنَّ ترمجة معاين القرآن الكرمي اليت أجنزها قد متَّت مراجعُتها، وأشرفت على طباعتها داُر اإلفتاء يف بلغاراي.
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 ت عدَّة أمور منها:هذه هي أشهر رحالت املستشرقني إىل بالد احلرمني الشريفني، واملالحظ على هذه الرحال

 * روح املغامرة واكت شا ف اجملهول ابلنسبة هلم.
 * ارتباُط كثرٍي من هذه الرحالت بدوافع استعماريَّة وتبشرييَّة.

ياته إىل مكَّة املكرمة.  * املبالغة يف وصف خماط ر الرحالت إلعطاء القارئ صورة بطولية للمجاز ف حب 
 .[1]ن مناسك شاقَّة جداا، يتخلَّلها كثرٌي من خماطر الطريق واألمراض واألوبئةتصوير املسلمني وكأهنم وحوش يؤدُّو  *

ها أبشنع  الصفات، وذلك لتْخويف * التحاُمل الواضح على اإلسالم واملسلمني، والسيما على الدعوة السلفية اليت مسَّوها ابلوهَّابية ونعتو 
، كما يف اهلند وأندونسيا  .[2]املسلمني يف البالد اليت ُيتلُّها املستعمر من احلج  

م وتفانيهم * َحر ص هؤالء املستشرقون على تعلُّم اللغة العربية واللهجات احمل لية؛ لالندماج أو التسرتُّ يف البلدان العربية، ويدل هذا على دأهب 
 من أجل الوصول إىل مبتغاهم.

* هناك مستشرقون أسلموا وحُسن إسالمهم، دافعوا عن اإلسالم ومعتقداته، وكشفوا الدَّوافع اخلفية لالست ْشراق، وأشهرهم حممد أسد 
ب الشهري "الطريق إىل مكة"، واإلنكليزية "إيفلني كوبولد" اليت زارت مكَّة؛ إذ قالت يف كتاهبا وجرمانوس، ومراد هوفمان صاحب الكتا

م: "وابعت قادي أنَّ الدين اإلسالمي أكثر األداين طواعية وعملية وقراًب من 1934"البحث عن هللا" ترمجة: عمر أبو النصر، بريوت عام 
 ري النظم املعلقة والبلوغ ابإلنسانية إىل ما ترجتيه وتطلبه من سالم وطمأنينة".العقل، وأنَّه الدين الوحيد الذي يستطيع تفس

 
 

فاملعلومات اليت ُيتاجها الغريب عن األماكن املقدَّسة مل تُعْد خافية على أحد؛ فآال ُف  ويبدو أنَّ هذه املغامرات قد توقَّفت يف عصرًن هذا؛
مفتوحة على الفضاء؛ فالعديد من احملطات الفضائية غدت  [3]مَجيع األسواق، ومكَّة املكرَّمةالكُتب عن مكَّة واملدينة ابللغات املختلفة يف 

وسم احلج مراساًل مسل ًما لنْقل شعائر احلج، ترسل يف م CNNتنقل الصلوات اخلمسة كلَّ يوم يراها املسلم، وحىتَّ احملطة األمريكية الشهرية 
أن  -عند تعليقه على االزد حام يف م ىن  - CNNإال أنَّ هناك جهاًل ما زال منتشًرا بني الغربيني حْوَل احلج   وشعائر ه، كما اقرتح مذيع 
 يكون احلجُّ يف مومسني أو أكثر!ينتق ل احلجَّاج من مكَّة إىل الرايض وجدَّة وغريها من املدن تفاداًي لالزدحام، أو أن 

 
 املراجع:

 م.1426. د سهيل صاابن، مكة املكرمة واملدينة املنورة، مكتبة امللك عبدالعزيز العامة الرايض 1
 . بيرت برينث، بالد العرب القاصية، رحالت املستشرقني إىل بالد العرب، ترمجة خالد عيسى، وأمحد غسان سبانو، دار قتيبة، دمشق.2
 حمسن مجال لدين، املستشرقون واألماكن املقدسة، دار الثقافة اإلسالمية بغداد. . د.3
 
 

                               
 لرحَّالة املذكورين من أحسنوا يف وصف املسلمني إىل حد كبري، ومدحوهم. يف الرَّابع والثاين عشر من ا –حفظه هللا  -ذكر الكاتب     [1]
 وصف الرابع الوهابيني بكثري من التعقل واالعتدال.    [2]
[3]    .  وقد تكون جهودهم يف التجسس والدراسة مما حنا منحى سرايا
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