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استأثرت الرحلة احلَّجية املعروفة بـ “ماء املوائد” للفقيه 
واملتصوف واألديب أيب سامل العيايش ]1628-1679م[، باهتامم عدد کبري من الباحثني املغاربة 
واملشارقة واألوربيني، فاهتموا بدراستها ونرشها، بعدما صدرت  طبعتها احلجرية يف جزئني 
سنة 1316هـ. أما الرسالة التي قام املؤرخ حسن حافظي علوي بتحقيقها ونرشها مؤخرا، فلم 
حتظ بنفس الشهرة التي حظيت هبا رحلة العيايش املذکورة أعاله، ومل تصدر ضمن املطبوعات 
احلجرية املغربية رغم الفوائد الکثرية التي  تتضمنها حول “مهامت الطريق واختالف أحواهلا،” 
أَعاَره زميله  ملا  إليه يس حممد األخرض، األستاذ بکوليج موالي إدريس بفاس،  انتبه  وهو ما 
تدعو  ما  ببعض  واإلجياز  “التعريف  يشتمل عىل رسالة  الفايس جمموعا خمطوطا   يس صّديق 
الرضورة إليه يف طريق احلجاز،”  فرشع عىل الفور يف ترمجتها إىل اللغة الفرنسية، وشارک هبا 
يف أعامل املؤمتر الرابع الحتاد اجلمعيات العاملة بشامل  إفريقيا -الذي  انتظمت أشغاله بمدينة 
1939م بعنوان: )حمطات نزول احلجاج  1938م-، ونرشت سنة  18 و20 أبريل  الرباط ما بني 
وقد شدد األستاذ األخرض يف تقديمه املوجز هلذه الرسالة   1 من سجلامسة إىل مکة واملدينة(. 
والقرى  املدن  حول  وسيکولوجية  وتارخيية  وإثنوغرافية  جغرافية  معطيات  عىل  اشتامهلا  إىل 

واملناطق، التي يعربها احلُجاج يف رحلتهم إىل احلجاز يف الذهاب واإلياب. 

ُمفهرسة  غري  خمطوطة  جماميع  ضمن  ُنسخها  وتفرق  الرسالة،  هذه  حجم  ِصغر  ولَعّل 
بشکل جيد، هو ما حال دون تعرف قراء العربية عليها يف وقت مبکر. فقد تأخر نرش نصها 
العريب إىل سنة 2013، حيث صدرت عن دار الکتب العلمية يف بريوت، بعناية املؤرخ اجلزائري 
عبد اهلل محادي اإلدرييس، الذي اعتربها رحلة حجرية صغرى، واعتمد يف حتقيقها عىل ثالث 
نسخ خمطوطة فقط، وهو نصف عدد النسخ التي اعتمدها حسن حافظي علوي يف إعادة بناء 

1  Mohamed Lakhdar, ”Les étapes du pèlerin de Sijilmassa à la Mecque et Médine,“ t. 2   (Alger: 
actes du congrès de fédération des sociétés savantes, 1939), 671-688.    
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الطبعة، صدر حتقيق جديد هلذه الرسالة  النص. وبعد انرصام حوايل مخس سنوات عىل هذه 
اآلداب  بکلية  احلديث  التاريخ  أستاذ  واحيحي،  سعيد  يد  عىل  أمل،  جملة  منشورات  ضمن 
والعلوم اإلنسانية، عني الشق - الدار البيضاء، الذي اهتدى يف بحثه عن خمطوطاهتا إىل ثامن 
نسخ، سبع منها يف مکتبات عمومية بمدينة الرباط، وواحدة يف اخلزانة العياشية بزاوية سيدي 
محزة بإقليم الرشيدية، إال أنه مل يعتمد يف حتقيقه هلا سوى عىل مخس نسخ. وجتدر اإلشارة يف هذا 
الصدد إىل أنه اعتمد عىل نسخة املکتبة الوطنية للمملکة املغربية التي حتمل رقم ک 43، کأصل 
يف التحقيق - شأنه يف ذلک شأن األستاذ حسن حافظي علوي-، ألهنا ُنسخت يوم اخلميس 
28 ربيع األول 1068هـ /2يناير 1658م، وُمؤلفها عىل قيد احلياة، بخالف بقية النُسخ التي يعود 

تاريخ بعضها إىل فرتات متأخرة أو يصعب التأريخ هلا خللوها من تاريخ النسخ.  واملالحظ أن 
هنالک عدد من االختالفات بني املحققني عىل مستوى ضبط رسم بعض الکلامت  أو شکلها، 

فضال عن تقديمهام لنَّص الرسالة بشکل خمتلف.

قّدم حسن حافظي علوي هلذا الکتاب برتمجة ُمطولة أليب سامل العيايش، تتبع فيها مساره 
العلمي منذ تلقيه تعليمه األويل بمسقط رأسه يف زاوية أيت عياش ]الزاوية احلمزاوية[، عىل 
يد والده وأخيه األکرب عبد الکريم، ورحيله إىل الزاوية النارصية بتامگروت من أجل استکامل 
تکوينه، إىل أن تم ترحيله من بلده إىل فاس رفقة عائلته، وفرض اإلقامة اجلربية عليه هبا سنة 
1083هـ/1672م بعدما رفض االشتغال بخطة القضاء يف مراکش. وقد أبدى العيايش اهتامما 

الرحلة صوب املرشق سنة  به إىل  الفقه واحلديث والتصوف، ولعل هذا ما حذا  کبريا بعلوم 
1649م ُبغية أداء مناسک احلج ولقاء املشايخ، ثم احلّج مرة ثانية سنة 1654م، قبل التوجه للمرة 

الثالثة واألخرية إىل احلجاز سنة 1661م، وذلک بعدما تراجع عن مرافقة الّرکب السجلاميس 
العلويني  وبني  جهة،  من  والعلويني  الدالئيني  بني  العنيفة  املواجهات  بسبب  1659م،  سنة 

وأتراک اجلزائر من جهة ثانية.

بينهم  ومن  احلج،  شعرية  أداء  يف  للراغبني  النصح  إلسداء  الثالث  رحالته  أّهلته  وقد 
تلميذه  أمحد بن سعيد املگيلدي، قايض فاس اجلديد، الذي عقد العزم عىل التوجه إىل الديار 
“التعريف  رسالة  له  فحرر  بذلک،  خيربه  العيايش  شيخه  إىل  وکتب  1658م،  سنة  املقدسة 
واإلجياز،” لتکون بمثابة دليل َعميّل  يستعني به عىل أهوال السفر يف رحلته الطويلة، وأکد يف 
مقدمتها - خماطبا تلميذه املگيلدي-،أن اهلدف من حتريرها هو التعريف “ببعض ما حتتاجون 
إليه يف مهامت الطريق، واختالف أحواهلا، وما تستعني به لکل موضع، وما تتلقى به شدائدها، 
وتستشفي به من أدوائها، من أمور ال تنوب فيها املکاتبة عن املشافهة.” أما بخصوص تاريخ 
األول  ربيع   28 اخلميس  ليوم  ُموافقته  علوي  حافظي  حسن  أکد  فقد  کتابتها،  من  االنتهاء 

1068هـ/2 يناير 1658م، انطالقا من التاريخ الوارد يف النسخة املعتمدة کأصل يف التحقيق.
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بعض  يف  بأمتها  نقلها  ويف  نسخها،  عىل  النُساخ  إقبال  يف    الرسالة  هذه  أمهية  وتتجىل 
الرحالت احلجازية، کام هي احلال يف رحلة أيب العباس أمحد بن حممد )فتحا( بن داود بن يعزى 
امللک  هداية  بـ:  املوسومة  1127هـ/1715م(  دارا )ت  الدرعي  لقبا  اجلزويل  اهلشتوکي  التنميل 
العالم إىل بيت اهلل احلرام والوقوف باملشاعر العظام وزيارة النبي عليه الصالة والسالم، وذلک 
ملا هلا من أمهية يف تذليل الصعوبات املادية واللوجستية أثناء رحلة احلج. فام الذي يميزها يا 

ترى عن نصوص الرحالت احلجازية الکثرية التي تعود إىل العرص العلوي األول؟ 

 يتجىل تفرد هذه الرسالة وتکمن أمهيتها يف خلوها إىل حد کبري من األشعار واملراسالت 
واعتامدها  والتصوف...،  الفکر  أعالم  وتراجم  الفقهية،  واملجادالت  واملناظرات  األدبية 
األسلوب املبارش يف إيصال املعلومة، فضال عن اشتامهلا عىل ُمعطيات کثرية بخصوص عدد 
املراحل وأسامء املنازل، وتوطني نقط املاء ومواضع اآلبار، وأماکن تزود احلُجاج باملرية والعلف 
لدواهبم، والسلع الواجب محلها للُمتاجرة فيها، وأماکن بيع اإلبل املنهکة ورشاء أخرى بديلة.

من  کبرية  کميات  باقتناء  للمگيلدي  العيايش  ُنصح  ذلک،  عىل  الدالة  األمثلة  بني  ومن 
اجللد األمحر الفياليل، بسبب إعراض سکان املناطق التي يمر منها الرکب عن التعامل بالنقود 
أمحال هذا  بيع  نفسه، عىل رضورة  اآلن  املقايضة عليها، وتشديده يف  الذهب، وتفضيلهم  أو 
هذه  بني  ما  املمتد  املجال  يف  عليها  الطلب  الرتفاع  البقر  جلود  ورشاء  بسکرة،  قبل  اجللد 
األلبسة  من  الرضورية  باحلاجيات  للتزود  املناسبة  لألماکن  وحتديده  ومرص،  األخرية  املدين 
واألغذية،  واالستعانة بالنساء لفتل الکسکس وصنع البجامط واملحمصة والبسيسة أو الّزّميتة 
يف طرابلس، واقتناء الِقرب السودانية اجليدة استعدادا لقطع الدرب احلجازي املتسم بجفافه 
وحرارته املرتفعة، دون أن يغفل عن تنبيهه إىل رضورة اختاذ احلذر من اللصوص،  والتناوب 
مع رفاقه عىل احلراسة، واقتناء األسلحة النارية، “فإهنا يف الطريق هيبة وأي هيبة، فاستکثر منها 
جهدک ]...[ فإهنا نِعم السالح ملن هو يف تلک الطريق،“ زيادة عىل نصحه له باملواظبة عىل 
يتهدد  الوقاية من کل خطر قد  إمعانا يف  قراءة األوراد واألدعية والتعويذات والتحصينات، 

سالمة النفس واملال.

ُتقدم هذه الرسالة رغم طابعها املوجز الذي أملح إليه املؤلف يف العنوان، ُمعطيات بالغة 
األمهية حول املجتمع واالقتصاد املغاربِيَّنْي خالل القرن XVIIم، فضال عن عنايتها باجلانب 
التنظيمي لرکب احلج الذي ال هتتم به املدونات الرحلية املغربية إال ملَِاًما. وهو ما ُيفرس إقبال 

عدد من املؤرخني يف السنوات األخرية عىل حتقيقها.
سمري أيت أومغار
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