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  مق�مة:

ی�ور م�ض�ع ه�ا ال��� ح�ل ق��ة مه�ة م� ق�ا�ا ال�ار�خ االج��اعي في بالد 

الغ��ي خالل الع�� اإلسالمي، وهي ق��ة دور ال�ق�� في ال����ع، و���� ب��ٍ� ال��دان  

  خاص على دور ال�ق�� في رحالت حج مل�ك ال��دان الغ��ي.

(غ��ي أف����ا حالً�ا) م��لح أ�لقه ال�غ�اف��ن   Western Sudanوال��دان الغ��ي  

�� ال���� األ�ل��ي غ�ً�ا الع�ب على ال���قة ال�ي تقع ج��ب ال���اء ال���� وال����ة ب

و����ة ��ر� (����ة ت�اد) ش�ًقا. وت��ل ه�ه ال���قة ال��ال ال��از� ل�الد ال�غ�ب وتف�ل 

. وق� قام� في بالد ال��دان الغ��ي ثالث م�ال� شه��ة ورث� )1(ب��ه�ا ال���اء ال���� 

وَماِلي  ،�Ghanaع�ها ال�ع� في ال�ه�ة وال�ل�ة وسعة ال�ف�ذ، هي م�ال�: َغاَنة 

Mali)2( وُصْ�ِغي ،Songhay )3(.  

وت��� أه��ة ه�ا ال��ض�ع في أنه �ال�غ� م� اص��اب مل�ك ال��دان الغ��ي ألع�اد 

غف��ة م� ال�ق�� رجاًال ون�اًء، جاء ال��ی� ع� تل� ال����ة ودورها خالل رحلة ال�ج 

م�رخي ال��دان الغ��ي ت��� على مق��ً�ا وفي إشارات نادرة؛ و���� تف��� ه�ا �أن اه��ام  

األخ�ار ال��علقة �أس�اب ��ام ال�ل�ك ال��دان��� ب�حالت ال�ج، وخ� س�� ه�ه ال�حالت، 

وال�أك�� على ���ة أع�اد ر�اب ال�ج ال�ل��ة ال��دان�ة وال�فاخ�ة به�ا، وس��ة ال�ل�ك ونه�ه� 

  � ال��رخ�ن في تق�ی�ها.خالل ه�ه ال�حالت، ال س��ا ال�فقات ال�اه�ة ال�ي ت�ار� أول� 

دور وفي ض�ء ذل� ت��ر اإلشارة إلى أن ما ت��حه ه�ه ال�رقة ال����ة وع��انها "

، ه� ال�ق�� خالل رحالت ال�ج ال�ل��ة في ال��دان الغ��ي ع�� م�ل��ي مالي وُصْ�ِغي"

ن اس�ق�اء لإلشارات ال���ر�ة ال��احة، وم� خاللها ���� رس� ص�رة عامة ل�ور ال�ق�� إ�ا
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رحالت ال�ج ال�ل��ة في ال��دان الغ��ي، ورس� ص�رة تق����ة ألع�اده� خالل تل� ال�حالت، 

ف�ًال ع� م�اولة رص� اآلثار ال�ی��ة وال�قا��ة واالج��ا��ة ال�ي أضف�ها رحلة ال�ج على 

  ه�الء ال�ق��.

لل�راسة إلى أن ال��ادر ال��احة ل� ت�رد ل�ا أ�ة   و��جع اخ��ار م�ل��ي مالي وص�غي

م) ب�حالت 1233هـ/633أخ�ار ��أن ��ام أ� م� مل�ك م�ل�ة غانة (سق�� نهائً�ا عام 

لل�ج، في ح�� ت�ف� ل�ا تل� ال��ادر �ع� اإلشارات ح�ل ال�حالت ال���ة في م�ل��ي 

� ���ٍل خاص م). وس�ف ی��� ه�ا ال�� 1591-1233هـ/  1000  -633مالي وص�غي (

مل� مالي عام  Mansa Musaعلى رحل��� ح����� فق�؛ ه�ا: رحلة حج َمْ�َ�ا ُم�َسى 

مل� ص�غي عام   Askia Muhammadم، ورحلة حج اَألْسِ�َ�ا ُمَ��َّ� األول  1324هـ/724

م، ل��ن ال�حل��� ه�ا األشه� ب�� رحالت حج مل�ك ال��دان الغ��ي، وأنه�ا 1496هـ/902

األك�� م� ال�وا�ات في ال��ادر، أما �اقي ال�حالت ال���ة ل�ل�ك تل� حازتا ال���� 

ال�الد، فق� جاء إج�الي األخ�ار ال�اصة بها نادًرا للغا�ة، ف�ًال ع� ع�م وج�د أ�ة إشارات  

  ��أن دور ال�ق�� ف�ها.

أه� ال��ادر ال�ي دون� أخ�ار رحالت حج مل�ك ال��دان الغ��ي، ��أتي في   أما ع�

 م)1348هـ/749للُعَ�ِ��ُّ (ال���فى عام    "م�ال� األ��ار في م�ال� األم�ار�اب "مق�م�ها �

�ع� اث��ي ع��ة س�ة م� رحلة حج َمْ�َ�ا م، أ� 1336هـ/ 736عام ال�� جاء إلى م�� 

، ول�ا فإن روا�اته ��أن ه�ه ال�حلة تع� م� األه��ة ���ان. و�أتي ��اب مل� َماِلي ُم�َسى

في ال��ت�ة  م)1406هـ/808(ال���فى عام  ون �ُ لْ � خُ " الب ��أ وال���في دی�ان ال�� الع��"

ال�ان�ة م� ح�� أه��ة ما نقله ع� رحلة حج َمْ�َ�ا ُم�َسى، ن���ة اع��اده على روا�ات شف��ة 



  د. بطل شعبان محمد                                                   دور الرقيق خالل رحالت الحج الملكية في السودان  

 م) 2020أكتو�ر ( - العدد التاسع                                         �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

144 

س�دان�ة م�ث�قة. أما ال��ادر األخ�� ال�ي ت�اول� أخ�ار ه�ه ال�حلة ف�ا هي إال ت��ار ل�ا 

األول��، ح�ى روا�ات ال��ادر ال��دان�ة نف�ها نقل� ع� الع��� ورد ذ��ه في ال���ر�� 

  واب� خل�ون، و�ع� ال�وا�ات ال�ف��ة ن���ة لع�م وج�د م��ر س�داني معاص� لل�حلة. 

، فق� اخ��� م1496هـ/902عام  أما رحلة حج اَألْسِ�َ�ا ُمَ��َّ� األول مل� ُصْ�ِغي

في أخ�ار ال�ل�ان  تار�خ الف�اش��اب "  ال س��اال��ادر ال��دان�ة ب��و�� تفاص�لها، 

م)، ال�� �ان 1593هـ/1002ال�����ي (ال���فى عام  �  عْ �د �َ �ُ �ْ " ل�َ وال���ش وأكاب� ال�اس

 ح�� �ان ض�� ج�لة العل�اء ال�ی� اخ�اره� اَألْسِ�َ�ا، ا، بل وم�ارً�ا ف�ه�حلةمعاصً�ا لل

ُمَ��َّ� األول ل��افق�ه في تل� ال�حلة؛ ل�ا فه� م� ال��ادر ال�ه�ة ال�ي أرخ� لل�حلة، 

وق��ه�  يغِ �ْ مل�ك ال��دان أهل سُ "یل�ه في األه��ة ��اب ث� وأوردت ���ً�ا م� أخ�ارها. 

، وم�لفه ه� َعْ�ُ� ال�َّْحَ�ِ� "وأخ�اره� وغ�واته� وذ�� ت���� ون�أتها وم� مل�ها م� ال�ل�ك

�ع�، وزاد ع� ���ً�ا م� األخ�ار نقل ال��  ،م)1656هـ/1067لَ�ِع�ِ��ُّ (ال���فى عام ا

عل�ها �ع� األخ�ار ال���قاة م� ال�وا�ات ال�ف��ة؛ ل�ا فه� م��ر مه� ل�حالت حج مل�ك 

  .ال��دان الغ��ي

وفي ض�ء ما ت��حه تل� ال��ادر، ول��اولة ت��ع دور ال�ق�� ووضع��ه� خالل 

�ك ال��دان الغ��ي، ُق��� ه�ه ال�رقة ال����ة إلى أر�عة ع�اص� على ال��� رحالت حج مل

  ال�الي:

  مل�ك ال��دان الغ��ي وف���ة ال�ج. -أوًال 

  أع�اد ال�ق�� في رحل�ي حج م��ا م�سى، واألس��ا م��� األول. –ثانً�ا 

  األدوار ال�ي اض�لع بها ال�ق�� خالل رحالت ال�ج ال�ل��ة.  -ثالً�ا



  د. بطل شعبان محمد                                                   دور الرقيق خالل رحالت الحج الملكية في السودان  

 م) 2020أكتو�ر ( - العدد التاسع                                         �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

145 

  اآلثار ال�ي ت���ها رحالت ال�ج على ال�ق��. -را�ًعا

  ة ال�ج:ف���مل�ك ال��دان الغ��ي و  –أوًال 

ال�ام� كان ان��ار اإلسالم ��فة رس��ة في بالد ال��دان الغ��ي مع أوائل الق�ن 

ها ب�جه خاص، ل��مو ، دافًعا ألهل ه�ه ال�الد ب�جه عام، لله��ة/ ال�اد� ع�� لل��الد

لل��جه ن�� أداء ف���ة ال�ج، وز�ارة ال�قاع ال�ق�سة ال�ي شه�ت ب�وغ ش�� اإلسالم، 

  واح���� رسال�ه. 

ه أح� األر�ان اإلسالم�ة ال���ة، اح�ل ال�ج  م�انة سام�ة في نف�س ال��دان���، �َعّ�ِ

ة، و�ع� ال��افة، م�ا�� ال�حلم�  �غ�  ��ال،  ال���ق ح�اًما ور��ة، وش� ال����ون رحاله� إلى  

 ؛ال��دان الغ��ي به���ه� اإلسالم�ة  مل�كعلى ت���    واح�ة م� أه� ال�الئلرحلة ال�ج    ُع�ت

أن أغل� م�س�ي األس� ال�اك�ة في م�ل��ي َماِلي وُصْ�ِغي ح�ص�ا على أداء ف���ة   �لب�ل

  .)4(ال�ج

��ة اإلسالم�ة، ال��دان��� �الهُ  �ل�كو�ذا �ان ال�ج مل�ً�ا مهً�ا م� مالمح ت��� ال

إضافة إلى ��نه ف���ة واج�ة على �ل م�ل� قادر، فإنه في ال�ق� نف�ه أد� دوًرا مهً�ا في 

-684( َماِلي أو َسْ�َ�َ�ُة مل� Sakura ةْ �رَ اكُ ، فق� أد� سَ �ل�كدع� ش���ة ه�الء ال

ف���ة ال�ج �ع� وص�له ل��سي ال��� م�اش�ة، و�ان م� أه�افه   م)1300-1285هـ/700

 لألس�ة ال�اك�ة و�ن�ا �ان مغ��ً�ا للع�ش، إذ ل� ��� سل�ًال   ع�هألن ال�ع�    �� سل��ه،ت��

-898( ُصْ�ِغي مل�اَألْسِ�َ�ا ُمَ��َّ� األول  سارعاألم� ع��ما ه�ا ت��ر و . )5(أح� م�ال�ها

 ل�أخ�، )6(م1496هـ/902ال��جه ل�أد�ة ف���ة ال�ج عام � ، م1529 -1493هـ/ 359

ال�ل�فة ال��اسي ال�� ل��ه م�  أرض ال���ور (بالد ال��دان الغ��ي)تف��ً�ا �ال�الفة في 
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 يلِّ ي عَ �ِ ب� سُ  Sunni Baru و ارُ ي �َ �ِ سُ إزاحة �ع� ����، ال س��ا أنه وصل لل��� �الق�ة 

Sunni Ali)7( .  

وت���نا ال��ادر ال��دان�ة ع� س�ٍ� آخ� ح�ل مل�ك ال��دان الغ��ي على أداء 

-712(ف���ة ال�ج، وه� ال��ف�� ع� ذنٍ� ما؛ ف�� ب�� أس�اب ��ام َمْ�َ�ا ُم�َسى مل� َماِلي  

خ�أ،  Nana Kankunب�حل�ه لل�ج، أنه ق�ل أمه َناَنا َ�ْ�ُ� م) 1337-1312هـ/ 737

ون�م وخاف عق��ة ذل�، وسأل العل�اء ع�ا �فعل في االس�غفار له�ا ال�ن� الع���، فأوصاه 

. وتف�ح ال�وا�ة )8(ال�ع� �أن �ف�ع إلى رس�ل هللا صلي هللا عل�ه وسل� و��ل� شفاع�ه

اَألْسِ�َ�ا ُمَ��َّ� ع� س�ٍ� م�ا�ه ل��وج  Nuhu Malioال�ف��ة ال�ي ج�عها ُن�ُح� َماِل�� 

-869مل� ُصْ�ِغي ( )9(، فل�ي ��ل ه�ا اَألْسِ�َ�ا لل�ل�ة، ق�ل خاله ُسِ�ي َعلي�جلل

م) ب�ع� م��له للعادات ال�ث��ة؛ و�ال�الي �ان ذهاب أس��ا ُمَ��َّ� إلى 1493  -1464هـ/898

  .)10(ال�ج ��ا ی�و� ن�ح� َماِل�� ت�ف�ً�ا ع� ق�له ل�اله

ال�ی��ة، �اإلضافة إلى �ع� ال�وافع ال��اس�ة �ان� دافًعا ����ف م�ا س�� أن ال�وافع  

  ل��ام مل�ك ال��دان الغ��ي �أداء ف���ة ال�ج.

ال�ل�ك ال��دان��� على أداء ه�ه الف���ة، ح�ص  وأً�ا �ان� األس�اب؛ أك�ت ال��ادر  

، واه��� ال��ادر ب��و�� أخ�ار ال�هاب إلى ال�جسال��� م�ل�ة َماِلي على فق� ح�ص 

ة انَ �َ �ْ مَ �ْ ته�، و�ان� أول ه�ه ال�حالت ال���ة ال�ي أوردتها ال��ادر رحلة حج بَ رحال

Barmandana    وألنه �ان أول م� حج م� مل�ك َماِلي   ،)11(م1050هـ/442ال�� حج عام

. أما ثاني ه�ه )12(فق� ع� ال�ع� رحالت حج ال�ل�ك ال�ی� جاءوا م� �ع�ه تقل�ً�ا ل�حل�ه

–Mari Djatta )653 ةا�َ � جَ ارِ ب� مَ  Mansa Uli يُّ لِ ال�حالت ف�ان� لَ�ْ�َ�ا وَ 
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م في سل��ة 1260هـ/658ال�� م� ���� في ���قة لل�ج عام    م)1270–1255هـ/669

 مل�كثال�    )14(Sakura  ة�رَ اكُ . و�ان سَ )13(م)1277-1260هـ/676-658(  س�ْ �َ �ْ ال�اه� بَ 

. )15(م1300هـ/669م) ال�� أد� ف���ة ال�ج عام 1300-1285/ـ ه700-684( َماِلي

َماِلي  مل�كم هي األشه� ب�� رحالت حج 1324هـ/724وتع� رحلة حج َمْ�َ�ا ُم�َسى عام 

�حلة س�ً�ا تل� ال�ان� و  ،)16(ات��� �الف�امة، وأفاض ال��رخ�ن في ذ�� تفاص�لهاح�� 

  .)17(في ال��ادر اإلسالم�ة أخ�اره في شه�ته وت�و��

إلى ��ام مل��� آخ��� م�  Delafosseوت��� ال�وا�ة ال�ف��ة ال�ي ج�عها ِدیَالُف�س 

 Mansa، وَمْ�َ�ا ُسَلْ�َ�ان  Musa Kaitaمل�ك َماِلي �أداء ف���ة ال�ج، وه�ا ُم�َسى َ�اْیَ�ا  

Suliman)18( ل�� ال�اح� ��� في ص�ة ه�ه ال�وا�ة، إذ ل� ی�د ذ��ها في ال��ادر .

ة س�اء في بالد ال��دان�ة، ول� ت�� م�ل ه�ه ال�حالت ال�ه�ة ل��� على ال��رخ�� وال�حال

ال��دان الغ��ي أم في م�� و�الد ال���ق اإلسالمي، ال س��ا أن ال�ل�ك ال��دان��� �ان�ا 

ح����� على ال��و�ج ألخ�ار رحالته� ال���ة، ��ا إنه ل�� ه�اك س�� إلخفاء أخ�ار 

رحالت ه�الء ال�ل�ك، وخاصة م��ا سل��ان ال�� �ع� أح� أشه� مل�ك مالي، وأفاض� 

في ذ�� م�اس�ه. وف�ًال ع� ه�ا ال ی�ج� دل�ل ی��ه� على ص�ة روا�ة دیالف�س ال��ادر  

��أن رحالت حج ُم�َسى �ای�ا، ال س��ا أن دیالف�س ی��� أن �ای�ا حج أر�ع م�ات، ف��� 

ی�ور ال���ق اإلسالمي أر�ع م�ات، وال ت���ه ال��ادر اإلسالم�ة في واح�ة م�ها؟ ��ا إنه 

)، وم� غ�� ال�عق�ل أن ملً�ا به�ا م1406هـ/808ال���فى عام  ون (ل� ی�د ذ��ه ع�� اب� خل�

الع�د م� رحالت ال�ج ل� ی�د ذ��ه ل�� ال��رخ ال�� اع��� على إخ�ار�ي َماِلي ال�ی� زودوه 

. و���ا ی�عل� �ال�ل� َمْ�َ�ا ُسَلْ�َ�ان، فال�وا�ة ��أن ح�ه )19(��عل�ماته ع� تل� ال��ل�ة

ال���فى عام ه ل� أد� ف���ة ال�ج؛ ل��� ذل� اب� َ��ُّ�َ�ة (م���ك ف�ها أ�ً�ا، ذل� أن 
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) ال�� عاص�ه، وزار م�ل�ة َماِلي في عه�ه، واب� خل�ون ال�� أفاض في م1377هـ/799

  ذ�� عالقة َمْ�َ�ا سل��ان �الَ�ِ��ِ��ِّ��، ول���ت ال��ادر ال��ل���ة ذل�. 

، فأه�ها على اإل�الق رحلة حج اَألْسِ�َ�ا أما �ال���ة ل�حالت حج مل�ك م�ل�ة ُصْ�ِغي

م، وح�ص 1496هـ/902، ال�� حج عام م)1529-1493هـ/935-898(ُمَ��َّ� األول 

  .)20(على تلق�� نف�ه �اَألْسِ�َ�ا ال�اج ُمَ��َّ�

وق� ض�� م�اك� ال�ج ال�ل��ة تل� أع�اًدا ����ة م� ال���ج م� م��لف ��قات 

�ك ال��دان��� على اص��اب العل�اء والفقهاء وال��ار، ال����ع وش�ائ�ه، إذ ح�ص ال�ل

و�الب العل�، وقادة ال���، وال���، وأع�اًدا ����ة م� ال�ق��. وتل� ال��ألة ت���عي م�اولة 

  تق�ي أع�اد ال�ق�� خالل تل� ال�حالت، وس�� ���ته� الع�د�ة ف�ها. 

  :� األولم��ا م�سى واألس��ا م�� حج ل�يأع�اد ال�ق�� في رح -ثانً�ا

ق�ل م�اولة رص� أع�اد ال�ق�� في رحالت ال�ج ال�ل��ة ال��دان�ة، ن��� أوًال إلى تع�د 

م�ادر ال�ق��، وما ن�ج ع�ه م� ���ة في أع�اد ه�ه ال����ة في م���ع ال��دان الغ��ي، 

  وال�ي �ان� س�ً�ا في اص��اب ال�ل�ك ألع�اد ����ة م�ه� في رحالت ح�ه�.

الم�ة في ال��دان الغ��ي س�اسة االع��اد على ال�ق�� ���ل ان�ه�� ال��ال� اإلس

، وه� األم� ال�� واضح في جل األن��ة االق��اد�ة ال س��ا في م�ل��ي َماِلي وُصْ�ِغي

ت��� في ت��ار غارات ق�� ال�ق��، وش� ال��وب على ال��ائل الس��قاق أب�ائها وت����ه� 

مالزًما ل��ام واس���ار�ة أ� ن�ا�  ل��مة حاجات تل� ال��ال�، وأص�ح ذل� ال�هج

  .)21( اق��اد�
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في ض�ء ذل� ���� الق�ل �أن ال��وب ش�ل� ال���ر األه� لل�ق��، وال��� ال��اش� 

 م)1255-1230هـ/652-628(في ���ة أع�اده�، فق� أد� ان��ار مل� َماِلي مار� جا�ة  

م إلى أس�ه  1235هـ/633عام  Kirinaفي مع��ة ِ��ِ��َ�ا  Sousouعلى ��ائل الُ��ُص� 

. ��ا ف�ح َمْ�َ�ا ُم�َسى )22(، وعلى األقال�� ال�ي �ان� تا�عة لهالل������ م� أب�اء ه�ه ال��ائل

���فه أر�ًعا وع���� م�ی�ة م� م�ن ال��دان، ودخل ���� م� ال��ائل ت�� �اع�ه، ���� 

الب� َأم�ِ� َحاِج�، والي ِمْ�� والَقَ�اَفة في عه� ال�َّاِص� ُمَ��َّ� ب�  روا�ة ه�ا ال���ا

ج��ه ن�ح في إخ�اع ال���� م� ال��ال�، وأس� ال������ ، وق� رو� له أ�ً�ا أن  )23(َقَالُوون 

  .)24(م� أهلها

ول� ���لف األم� ���ً�ا في م�ل�ة ُصْ�ِغي، بل زادت أع�اد ال��وب، وأد� ه�ا إلى 

فق� ح�ل ُسِ�ي َعلِّي، على أع�اد ����ة م� ال�ق�� م� �اد ال�ق�� في ه�ه ال��ل�ة، ك��ة أع

م، 1491هـ/897عام  Ankandaخالل غ�واته ال����ة، ال س��ا ع�� غ�وه ألهل َأْنَ�ْ�َ� 

، Gum Kuriح�� أس� �ع� ال��ائل، وم�ها ��ائل ُصْ�ِغي، وَجْ� ُ�ِ�� 

َناِج�َّة . أما اَألْسِ�َ�ا ُمَ��َّ� األول فق� ام�ل� أع�اًدا هائلة م� ال�ق�� ن���ة )Zinajjia)25وال�َّ

، )26(غ�واته، فق� ورث أر�ًعا وع���� ق��لة أرقاء �ع� ان��اره على ُسِ�ي َ�اُرو ب� ُسِ�ي َعلِّي

�ع�ما غ�ا أرض  �Tandirmaاإلضافة إلى ح��له على ال���� م� رق�� م�ی�ة َتْ�ِ�ْرَمة 

، واس��ق ع�ًدا ���ً�ا م� أب�ائها. ��ا ام�ل� ع�ًدا آخ� م� ال�ق�� ��Mussiائل الُ��ِشي 

، �ع� أن اس��قه� خالل ���Seinار بل�ة ِس��    Shabikال�ی� ح�ل عل�ه� م� أرض َشاِ��  

�وه . و��ل� ح�ل أ�ً�ا على أع�اد ����ة م� ه�الء �ع� غKisatان��اره على إمارة ِ�َ�ات  

ال�ا�ع ل��ل�ة َماِلي واس��قاقه ألهل اإلقل�� عام  Kulanbotإلقل�� ُ�َلْ�ُ��ت 

  .)27(م1508هـ/914
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و��الف ال��وب، �ان� ه�اك م�ادر أخ�� لل�ق�� في م���ع ال��دان الغ��ي، م�ها 

م) شاه� في م�ی�ة َ�اُغ 1552هـ/960ال��ع وال��اء في األس�اق، فالَ�زَّاُن (ال���فى عام 

. ��ا ش�ل )28(س�ًقا �ه ساحة ی�اع ف�ها ع�د ال ���ى م� ال�ق�� ذ��ًرا و�ناًثا  Gaoاو)  (جَ 

أب�اء األرقاء م��ًرا ثالً�ا لل���ل على ال�ق��، وس�ً�ا م� أس�اب ازد�اد أع�اده�؛ إذ �ان 

  .)29(أب�اء ال�ق�� �آ�ائه� ملً�ا ل���ه�، ی���ف ف�ه� ��ف�ا شاء

ُ����ف م�ا س�� ���ة أع�اد ال�ق�� وتع�د م�ادره في م�ال� ال��دان الغ��ي؛ ح�ى 

، ��ا أد� ه�ا ل��ادة ع�ده� في )30( ال��ارة ع�� ال���اءأص�ح م� ال�لع ال�ه�ة في 

رحالت حج مل�ك ال��دان الغ��ي، وم� ث� ن�اول رص� أع�اد ال�ق�� خالل تل� ال�حالت 

  في ض�ء ما ت�اف� م� إشارات م��ر�ة. 

اخ�لف� تق�ی�ات ال��رخ�� إلجَ�اِلي ع�د األش�اص ال�ی� رافق�ا َمْ�َ�ا ُم�َسى في رحلة 

م، ووقع خالف ب�� ال��رخ�� ال��ارقة وال��دان��� ح�ل ه�ا الع�د. 1324هـ/724ح�ه عام  

م) أن ع�د ال��� 1366هـ/768ف���ا ی�عل� �ال��رخ�� ال��ارقة، ذ�� الَ�اِفِعيُّ (ال���فى عام  

م) إلى 1372هـ/774. ب���ا أشار اب� َ�ِ��� (ال���في عام )31(ُق�ر ����ة ع�� ألف حاج

م) 1481هـ/885(ال���فى عام  )33(و��ف� اب� َفْه� .)32( لغ�ا ع���� ألًفاأن رفقاء ال�حلة ب 

مع رق� ال���ة ع�� ألف حاج ال�� أورده ال�افعي. و�ه�ا اخ�لف� تق�ی�ات ال��رخ�� 

  ال��ارقة ح�ل ع�د ر�� حج َمْ�َ�ا ُم�َسى، ب�� خ��ة ع�� ألف حاج، وع���� ألف حاج.

ا مع األرقام ال�ي ��ح�ها ال��ادر ال�����ة ح�ل أما ال��رخ�ن ال��دان��ن، فل� ی�فق� 

م)، ق�ر ع�د ه�ا 1593هـ/1002ع�د ر�� حج َمْ�َ�ا ُم�َسى، ف����د َ�ْعُ� (ال���فى عام  

(ِنَ�اِني  Yanaaوأشار إلى أن ال��� خ�ج م� العاص�ة َیْ�َع . )34(ال��� ب��ان�ة آالف
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Niani()35(  �ُ�ْ�ُ�ْإلى ُتTinbuktu الَ�ْ�َ�ا �ع�ما وصل رأس قافل�ه ت����، وتل� ، وخ�ج

. أما ع�د رفقاء ال���ا ع�� )36(�ل�  965م�الغة ����ة جً�ا؛ فال��افة ب�� ت���� ون�اني ت�لغ  

  . )37(م) فق� ُق�ر ����� ألف1656هـ/ 1067ع�� ال�ح�� الَ�ِع�ِ��ُّ (ال���فى عام 

ع�د رفقاء َمْ�َ�ا ُم�َسى في رحلة و�ال��� في ه�ه اإلشارات ال�ي ساق�ها ال��ادر ح�ل  

ح�ه، ن�جح أن الع�د األق�ب لل��اب ه� خ��ة ع�� ألف حاج، اس��اًدا ل�ا أورده  

، ح�ل ال�ادث ال�� وقع ع�� ال���ة، ب�ق�ع ت�اج� ب�� ال��اج )39(، واب� فه�)38(ال�افعي

صاح�  )40(و��� أت�اع أبي َسِع�� ب� َخَ�َ�ْ�َ�ا -وع�ده� خ��ة ع�� ألًفا-ال��افق�� للَ�ْ�َ�ا 

هـ)، وشه�ت في ه�ه الف��ة ال���ف في ال���� ال��ام، فقام َمْ�َ�ا 736 -716الع�اق (

ال�ف ع� الق�ال. وه�ا ال�ادث ��عل�ا ن�جح أن الع�د ُم�َسى ب�ه�ئة أص�ا�ه، وأم�ه� � 

ال�ق���ي ل��افقي الَ�ْ�َ�ا وصل إلى خ��ة ع�� ألف حاج س�داني، ال س��ا أن ه�ا ال�ق� 

�ع��� على شهادات م�رخ�� معاص���، و�ال�الي جاء مق��ًال، �ع�� شهادات ال��رخ�� 

م� ق�ن�� م� ال�مان، ه�ا �اإلضافة ال��دان���، ال�ی� دون�ا أخ�ار ال�حلة �ع� م�ي أك�� 

إلى ال��ارب ال��ی� والفارق ال���� جً�ا ب�� تق�ی� ع�د ال��� ما ب�� ث�ان�ة آالف حاج 

ع�� �ع�، وس��� ألف ع�� ال�ع���. وعلى األرجح أن األخ�� تأث� �ال�وا�ة ال��ل�ة ال�ي 

الع�د في ال���اء اع�ادت ت���� م�ل ه�ه األح�اث ال�ه�ة؛ إذ �����ل ع��ر م�ل ه�ا 

في ر�� واح�، لع�م وج�د ما ��في م� ال�اء، ف�ًال ع� أن الف��ة ال�م��ة ب�� حج َمْ�َ�ا 

  .)41(ُم�َسى، وت�و�� ال�ع��� ل��ا�ه ت��اوز ال�الثة ق�ون 

، فال��ادر ال تع�ي إشارات م��دة َمْ�َ�ا ُم�َسىأما ع� ع�د ال�ق�� في ر�� حج 

و��هي أن ���ث ت�ارب في ع�د ال�ق�� ال��افق�� للَ�ْ�َ�ا، قة،  ت�اع� في ت��ی� ه�ا الع�د ب�



  د. بطل شعبان محمد                                                   دور الرقيق خالل رحالت الحج الملكية في السودان  

 م) 2020أكتو�ر ( - العدد التاسع                                         �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

152 

�ال�ا وقع ه�ا ال��ارب ��أن ج�لة ال��افق�� له. وع��ًما تق�م ال�وا�ة ال�ف��ة ال�ي ج�عها 

م���د �ع�، إح�اًء لع�د ال�ق�� في رحلة حج َمْ�َ�ا ُم�َسى، ف��� ه�ه ال�وا�ة ال�ي 

إح�� م�ن م�ل�ة - Jenniْع ُمْ�ُ� م� أهل م�ی�ة ِجّ�ِي أوردها �ع� على ل�ان َ�اَ�ا َأْش�َ 

، ب�اء Farbaاح�اج� زوجة الَ�ْ�َ�ا لالغ��ال، ف�ه� رئ�� الع��� ال��ع� َفْ�َب  -مالي

على أوام� الَ�ْ�َ�ا، وناد� ع���ه ال�ی� بلغ ع�ده� ث�ان�ة آالف وس�ع�ائة ع��، وقام�ا ��ف� 

، فهل )42(ال�ع� ق�ر ع�د ه�الء الع��� ب��عة آالف ع������ة لل�ل�ة، و���� �ع� إلى أن  

�ع�ي ه�ا أن ع�د ال�ق�� ال�ی� اص���ه� َمْ�َ�ا ُم�َسى في رحلة ح�ه ی��اوح ما ب�� ث�ان�ة 

  آالف وس�ع�ائة وت�عة آالف؟

�ال��ع ال ���� اال����ان له�ه ال�وا�ة األس��ر�ة أو األخ� بها، و���ح أنها م� وحي 

ل ال���� م� ال��الغة، فل�� م� ال�عق�ل أن �ق�م أح� ��قای�� ذل� الع�� ال��ال، إذ ت��

��ف� ����ة في ال���اء، ومل�ها �الق�ب، ل�رجة ت�عل "...األم�اج ت�ال�� ف�ها �ال��� 

. وم�ا ���� في ص�ة ه�ه ال�وا�ة أ�ً�ا أن أرقام  )43(الع���..." على ح� وصف �ع�

�ٍل واضح، ف��� �ق�ر إج�الي ع�د ال��� ب��ان�ة كع� ��أن ال�حلة ت�ار�� وت�اق�� ��

آالف ت���ل على ال�اش�ة ال�ل��ة والعل�اء والفقهاء وال��ار وال��اس وال��م وال���د وال�ق�� 

وعامة ال���ج، ث� ی�رد روا�ة تق�ر ع�د ال�ق�� في ال��� ب��ان�ة آالف وس�ع�ائة أو ت�عة 

  آالف ع��؟!.

م� ج�لة ال��افق�� للَ�ْ�َ�ا خ���ائة ع�� ب�� �ل م�ه�  أما ال�ع��� فق� أشار إلى أنه

والغ��� في روا�ة ال�ع��� أنه رغ� تق�ی�ه إلج�الي  ع�ا م� ال�ه� ی�ن خ���ائة م�قال.

ع�د ال��� ����� ألف حاج، ���� إلى م�افقة ع�د خ���ائة ع�� فق� له�ا الع�د الهائل م� 
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ال�ی� ذ��ه� ال�ع��� �ان� مه��ه� فق� ح�ل . و��جح أن ه�الء ال����ائة )44(ال���ج

  ق��ان ال�ه� ال����ة ل�فقة الَ�ْ�َ�ا رغ� أن ال�ع��� ل� ��� ص�احة إلى ه�ا.

و�ال���ة لع�د ال��ار� الالتي رافق� ال���، ف�فًقا للَ�ْقِ��ِ��ُّ (ال���فى عام 

، �اإلضافة إلى )45(ألف جار�ة ب�س� خ�م�هم)، راف� الَ�ْ�َ�ا أر�عة ع�� 1441هـ/845

وق�ل إنه  .)46(خ���ائة جار�ة ق�� على خ�مة ِإَناِر ُ�ْ�ِ� زوجة الَ�ْ�َ�ا ح�� إشارة �ع�

ت���   . و�ه�ا)47(كان ���ل آل�ه اث�ا ع�� ألف وص�فة ال��ات أق��ة ال�ی�اج وال���� ال��اني

أن رق� األر�عة ع�� ألف جار�ة ال��  ب�ل�لال�ق�ی�ات إلى ���ة ع�د ال��ار� في ال���، 

أورده الَ�ْقِ��ِ��ُّ ���� فق� �ال��ار� الالتي اض�لع� ���مة الَ�ْ�َ�ا، ونف� األم� �ال���ة 

  لع�د االث�ي ع�� ألف وص�فة الالتي خ��� فق� ل��ل آالت الَ�ْ�َ�ا وأدواته. 

ُم�َسى، ن�جح أن ع�د   و�ال��� في ج��ع ال�وا�ات ال��علقة �ع�د ال�ق�� في ر�� َمْ�َ�ا

ال�ق�� ال�ی� خ���ا ل��ا�ة ال���، وال��ام ���مة الَ�ْ�َ�ا ال ی��اوز على أق�ى تق�ی� 

ال��ان�ة آالف ع�� اس��اًدا ل�وا�ة اس��عاء رئ�� الع��� له� ل�ف� ����ة في ال���اء، و��اًسا 

ل�ادثة إشهار ال���ف   على أن الع�د ال�ق���ي إلجَ�اِلي ال��� ه� خ��ة ع�� ألفا، اس��اًدا

  �ال��م ال��ي. 

أما �ال���ة لع�د ال��ار� الالتي رافق� ال���، ف���و أن ه�اك ت�اخًال واضً�ا في ت��ی� 

، ف�� ال����ع� أن ���� اخ��اصات ال�ق�� ومهامه�، و��ا ال��ار� ال��افق�� للَ�ْ�َ�ا

اث�ي ع�� ألف وص�فة ل��ل أدوات الَ�ْ�َ�ا، وخ��ة ع�� ألًفا ل��م�ه، خالف ال�ق�� 

القائ��� على خ�مة الَ�ْ�َ�ا في ال�ق� نف�ه، وه� أم� ���ل على االع�قاد �أن رقً�ا واحً�ا 

ل�� الع�د ه� األق�ب لل�اقع،  -رغ� م�الغ�ه ال�اض�ة–م� األرقام ال�ع�اة ع� ال��ار� 
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ال��جح لل��ار� ����ع� أن ���ن اث�ا ع�� ألفا، أو خ��ة ع�� ألًفا، فإذا �ان ع�د ال��ار� 

الالتي ُخ��� ل��مة زوجة الَ�ْ�َ�ا ق� ق�ر �����ائة جار�ة، فإن ه�اك فارق شاسع ب�� 

  ه�ا ال�ق� ورق� ال���ة ع�� ألف جار�ة، أو االث�ا ع�� ألفا ال������ ل��مة الَ�ْ�َ�ا.

ع��ًما ت�قى �ل ه�ه األرقام م��د اف��اضات ت��اج إلى أدلة ق��ة ل�����ها، و��� 

ال�أك�� على صع��ة الق�ع ب�ق� م��د في �ل ��اب األدلة وال�هادات ال���ر�ة. ولعل 

األم� ال���� ه� ���ة ع�د الع��� وال��ار� في ر�� َمْ�َ�ا ُم�َسى ن���ة ال�اجة إلى خ�ماته� 

  .)48(�ل ال����. وق� دل� ه�ه األع�اد على ع��ة م�ل�ة َماِليال��ع�دة على �

أما �ال���ة لع�د ال�ق�� ال�ی� رافق�ا اَألْسِ�َ�ا ُمَ��َّ� األول، ف�ع� ���� إلى أن اَألْسِ�َ�ا 

اص��� معه في رحلة ح�ه ث�ان�ائة م� الع��� ال��ام، ورئ��ه� ی�عى َفَ�ِج َمْ�ُ�ُ�ْ�، وم�ه� 

 َعلِّي ُفَل�ِ �ع� ال���د م�ل هُ 
ْ
. ب���ا ح�د ال�ع��� ع�د ال���د ال��افق�� لألس��ا )49(ِ� ُ�ْ� ُ�ي

. و�الح� أن �ال ال��رخ�� ل� �ع� رقً�ا إجَ�اِل�ا لع�د ر�� اَألْسِ�َ�ا )50(�ألف وخ���ائة فارس

ُمَ��َّ�، أو ح�ى لع�د ال�ق�� ال�ی� رافق�ه، ل�� ی��ح م� خالل ه�ه األرقام ال�ي أوردتها 

ل��ادر ال��ل�ة ال��دان�ة، أن ر�� َمْ�َ�ا ُم�َسى فاق ع�دً�ا ر�� اَألْسِ�َ�ا ُمَ��َّ� األول، ا

و��جح أن ان��ار َمْ�َ�ا ُم�َسى ت�عة شه�ر ح�ى ���ج ی�م ال��� ال�� ی�اف� ال�اني ع�� 

، ه� ال��� وراء ���ة ع�د م�اف��ه في رحل�ه، ال�ي �ان� ف�صة ج��ة )51(م� ال�ه� اله��� 

�ل م� تاق� نف�ه ل�حلة ال�ج ال�ق�سة، ن�ً�ا لل�اجة إلى ال���� م� ال�ال ونفقة ال�ف� ل

على ��ل ���� ال�ج، وه� ما �ان ���ل صع��ة �الغة على ال��اج الفق�اء، ال�ی� �ان�ا 

، ف�ًال ع� اس���ار )52(ی��ه�ون ف�صة خ�وج مل��ه� لل�ج لل��� في ر�ابه� ل�أد�ة الف���ة

  ال��� لل��� وتأم��ه، وت�و��ه ��ل ما ���اج إل�ه في ���قه. ف�صة اإلع�اد 
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ن�ل� م�ا س�� إلى ���ة أع�اد ال�ق�� في رحل�ي حج َمْ�َ�ا ُم�َسى واَألْسِ�َ�ا ُمَ��َّ� 

األول، ن���ة ل���ة أع�اد ال�ق�� في م�ل��ي َماِلي وُصْ�ِغي م� ناح�ة، ولل�اجة إلى خ�مات 

�ة، �اإلضافة إلى ر��ة ال�ع� في م�افقة ال��� ل��ارة ال�قاع ال�ق�� ال��ع�دة م� ناح�ة ثان

ال�ق�سة، وتل� م�ألة ت���ج� ال��� ع� األدوار ال�ي اض�لع بها ال�ق�� أث�اء رحالت 

  ال�ج ال�ل��ة.

  :ال�ل��ة األدوار ال�ي اض�لع بها ال�ق�� خالل رحالت ال�ج –ثالً�ا 

إن األدوار ال�ي اض�لع بها رق�� ال��دان الغ��ي خالل رحالت ال�ج ال�ل��ة، تف�� 

س�� ال���ة الع�د�ة ال�اض�ة له�ه ال����ة ض�� ر�اب ال�ج ال�ل��ة س�اء في رحلة َمْ�َ�ا 

ُم�َسى، أو رحلة اَألْسِ�َ�ا ُمَ��َّ� األول، و���� م� خالل ت��ع اإلشارات ال�اردة �ال��ادر 

لى أس�اب اص��اب ال�ق�� في هات�� ال�حل���، أو �األح�� ���عة األدوار ال�ي ال�ع�ف ع

  أس��ت إلى ال�ق�� إ�ان رحالت حج مل��ه�.

تأم�� ال��� وح�اس�ه وال�فاع ع�ه إذا تع�ض أل� وأول ه�ه األدوار، ی���ل في 

، )54(؛ ال س��ا مع وع�رة ال����، وم�ا��ه، واع��اض الل��ص وق�اع ال��ق )53(اع��اء

س�اء ل��اب ال�ج أو لق�افل ال��ارة، فق� �ان حادث مق�ل ال�ل� َساُك�َرة مل� مالي في ���� 

؛ ول�ا ح�ص َمْ�َ�ا ُم�َسى، )55(م، ال ی�ال عالًقا �األذهان1300هـ/700ع�دته م� ال�ج عام  

به�ف و��ا اَألْسِ�َ�ا ُمَ��َّ� األول ���ا �ع� على اص��اب ع�د ���� م� ال�ق�� ال��ل��� 

ح�ا�ة ال��� وتأم��ه، فَ�ْ�ُ��د َ�ْع� ی��� م�افقة ث�ان�ة آالف م� ح�لة ال�الح ل��� َمْ�َ�ا 

، وه� ما ی��� أه��ة ال�ق�� ال��ل��� في ح�ا�ة ال���، وص� االع��اءات ع�ه، )56(ُم�َسى

 ال س��ا مع ما ع�فه ال���� م� م�ا�� اع��اءات ق�اع ال��ق والل��ص على الق�افل.
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ف���� أن ر�� َمْ�َ�ا ُم�َسى ورد على ب�� ل�����ا م�ه، فق�ع� ح�اله� أك�� م� م�ة، ف���ا 

أن ه�ال� م� �ق�عها، ف��ل ِسْلَ�ان ب� َ�َعَ� إلى داخل ال���، ف�ج� لً�ا �ان ق� س�� ال��� 

  .)57(انإلى ال��� ی��� م�ع ال�اء ع�ه� ل���ت�ا ع�ً�ا، ����ج و���ع أم�اله� ل�ف�ه، فق�له ِسْل�َ 

، م�ا��ة ال���� واس���افهوم� األدوار ال�ي أداها ال�ق�� خالل رحلة ال�ج أ�ً�ا، 

ف�ان م�� خ�ج مع َمْ�َ�ا ُم�َسى، رجل ُی�عى ِسلَ�ان ب� َ�ْعَ� و�ان م� خ�م الَ�ْ�َ�ا وع���ه، 

  .)58(اخ�� �ال���ب أمام ال�فقة، ف�ان ه� دل�ل ال���

أح� أه� األس�اب ال�ي دع� إلى اص��اب ه�ه األع�اد   اس���ام ال�ق�� �ع�لةو�ع�  

ال�ف��ة م� ال�ق�� خالل رحالت حج مل�ك ال��دان الغ��ي، فق� �ان م� عادة ال��دان أن  

�أخ�وا معه� الع��� ل�قا���ه� في أس�اق م�� وال��از، به�ف ال���ل على ع�لة نق��ة، 

، ال س��ا أن ال��ادر )59(ل��ازت���ه� م� تغ��ة م�ار�� رحل�ه� ال���ة داخل م�� وا

أك�ت تهاف� ال��اج ال��دان��� على ش�اء ال�لع الفاخ�ة م� أس�اق القاه�ة، وال��از، ل�رجة 

. وم�ا ی��� اس���ام ال�ق�� في ال�قا��ة ب�ًال )60(جعل�ه� ی�فق�ن �ل أم�اله� في س��ل ذل�

� ��� ل�یها ع�لة لل��اول، م� الع�لة، أن م�ال� ال��دان الغ��ي إ�ان الع�� اإلسالمي ل

و�ن�ا اع���وا على ال�دع واألص�اف ال����ة �ع�لة، �اإلضافة إلى اس���امه� ال���، وق��ان 

. )61(ال��اس وال��ی�، وق�ع ال�لح، و�لها م�اد مه�ة اس���م� في ع�ل�ات ال��ادل ال��ار� 

م)، ��أن 1449هـ/852عامو���� اس���ام ال�ق�� �ع�لة أ�ً�ا، ما أورده اب� َحَ�� (ال���فى  

م، و�ان معه� ال���� م� ال��� وال�ق�� 1416هـ/819م�اه�ته ق�وم وف� َتْ�ُ�وِر�ُّ لل�ج عام  

ُمَ��َّ� األول،  . و�ه�ا ی�جح أن َمْ�َ�ا ُم�َسى واَألْسِ�َ�ا)62(ال�ی� �ان�ا ُی�اع�ن في األس�اق

  اص���ا ال�ق�� �ع�لة.
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، وه� )63(��امه� ���مة ال�ل�ان وحاش��ه في ال����وم� اس���امات ال�ق�� أ�ً�ا  

م) ع� أهل َماِلي �أنه "إذا ساف� أح�ه� 1377هـ/779أم� أك�ه اب� َ��ُّ�َ�ُة (ال���فى عام

. فق� اس���م َمْ�َ�ا )64(ا"ی��عه ع���ه وج�ار�ه ���ل� ُف�شه وأوان�ه ال�ي �أكل و���ب ف�ه

ُم�َسى الع��� في ح�ل ���ات ال�ه� ال�ي جل�ها معه في رحلة ح�ه، ال س��ا أنه أح�� 

، أو ما ی�از� ثالثة آالف وث�ان�ائة )65(ث�ان�� ح�ًال م� ال���، زنة �ل ح�ل ثالثة ق�ا���

مه��ه� ح�ل خ���ائة ك�ل� ج�ام تق��ً�ا، �اإلضافة إلى م�افقة خ���ائة ع�� للَ�ْ�َ�ا �ان� 

  .)67(، ت�ن ال�اح�ة م�ها خ���ائة م�قال، أ� ن�� ثالثة ��ل� ج�امات)66(ع�ا ذه��ة

، فق� أم� َمْ�َ�ا ُم�َسى رئ�� خ�مة ال���� ال�ل�اني خالل ال�حلةك�ا ع�ل ال�ق�� في  

�ل�، ع���ه ال��ع� َفْ�َب، �إ��اد حل ل���ة زوج�ه في االس���ام وع�م وج�د ال�اء الالزم ل

فأم� ف�ب الع��� ال�الزم�� لل���، ��ف� ����ة في ال���اء ب�� ُتَ�اْت وَتَغاَزة، فقام�ا 

، ورغ� أس��ر�ة ال�وا�ة، ب�ل�ل ق�ل �ع� ق�ل س�دها "...وفي ق�ة س��ه أش�اء  )68(ب�ل�

، إال أنها ت��ه� على أن ال�ق�� �ان�ا �فعل�ن )69(أك��ها ال ��ح، و�أبى العقل ق��ل ذل�..."

و��ل على أن ال�ق�� �ان�ا ره�   ما ی�م�ون خالل ه�ه ال�حلة، وأنه� �ان�ا ره� إشارة الَ�ْ�َ�ا.

ُمَ��َّ�، �ع�ما  إشارة ال�ل� خالل ال�حلة أ�ً�ا، أنه ح���ا نف� ال�اء في رحلة حج اَألْسِ�َ�ا

ن�ف ما في الق�ب م� ال�اء ن���ة ش�ة ال��، أم� اَألْسِ�َ�ا غالًما له �قال له َفَ� َجُل 

Fargalu  َ70(أن ی�ه� إلى العال� ال�ل�ل َأْلَفا َصاِلح َجَ�ر( Alfa Salih Jaoor و�ل� ،

  .)71(م� أن ��لي صالة اس��قاء و��ع� هللا أن ���ه� �ال�اء

��امات ال�ق�� أث�اء رحالت حج مل�ك ال��دان الغ��ي، فهل �ان وه��ا تع�دت اس�

  له�ه ال�حالت م�دودات أو آثار ت���ها على ش���ة ال�ق��؟



  د. بطل شعبان محمد                                                   دور الرقيق خالل رحالت الحج الملكية في السودان  

 م) 2020أكتو�ر ( - العدد التاسع                                         �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

158 

  اآلثار ال�ي ت���ها رحالت ال�ج على ال�ق��: -را�ًعا 

�ال���ة م�دودات مه�ة  كان ل��اف� مل�ك ال��دان الغ��ي في أداء ف���ة ال�ج

أب�اء ه�ه ال����ة م�  أع�اد ����ةوم� ب�� ه�ه ال��دودات اص��اب  ل����ة ال�ق��،

، وأسه� ه�ا األم� في حج ال������ م� ال�ق�� على ال��� ال�� س�� ت��انه  ألغ�اض م��لفة

�ع� ت��ًعا وال ���� ع� ل�ق��  ف�ج ا  س�اء �ان ح�ه� ت���ً�ا أم أداء للف���ة؛  ال��دان���

 ذاإ ا م� ش�و� ال�ج، ول�� أغل� الفقهاء أف��ا �أن ال�ق��حج الف���ة، ألن ال���ة ش��ً 

ا في رحالت حج مل�ك ، وه� ما ح�ث فعل�ً )72(، صار ح�ه� ص��ً�ا�ال�ج  س��ه�له�  ذن  أ

س��ا في رحلة حج َمْ�َ�ا ُم�َسى مل� َماِلي، ورحلة حج اَألْسِ�َ�ا ُمَ��َّ�  ال��دان الغ��ي، ال

ا على اص��اب ال�ق�� في رحل��ه�ا، ���ا�ة ت���ح ، ح�� �ان ح�صه�األول مل� ُصْ�ِغي

له�الء ال�ق�� �أداء ف���ة ال�ج. وت�ه� ال��ادر �أن ال�ق�� ال��افق�� ل��� َمْ�َ�ا ُم�َسى، 

، ول�ا ی�جح أنه� أدوا م�اس� ال�ج، ح�ى و�ن �ان )73(كان�ا مالزم�� لل��� في ال��م ال��ي

  ت��ًعا.

 ، ال، وت���ل العل� أح�اًناال�قافة ال�ی��ة لل�ق�� ك�ا أسه�� ه�ه ال�حالت في تع���

م�اه�� العل�اء   شاه�واس��ا أنه� م�وا �ال���� م� األم�ار اإلسالم�ة في ���قه� لل�ج، و 

فق� ح�ص �ع� ال�ق�� على ال��ود �العل� وال�قافة ب�ل� األم�ار و�ال��م�� ال���ف��، 

أن أح�  )74(م��، ف���� اب� ح�� الع�قالنياإلسالم�ة في أشه� م�اك�ها، ال س��ا في 

(ال���فى  Subaih Al-Takruriرق�� ال��دان الغ��ي ی�عى ُصَ�ْ�ُح ب� ع�� هللا الَ�ْ�ُ�وِر�ُّ 

لل��اع م� ال��خ  -وه� �فل صغ��-م) �ان ��ل� رفقة أب�اء س��ه 1330هـ/731عام 

ی� ب� الِعَ�اد (م� أهل م)، وال��خ َش�ْ 1273هـ/672ال�َِّ��� ال��اني (ال���فى عام  ُ� الّ�ِ
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الق�ن ال�ا�ع لله��ة) في األزه� ال����. ث� ن�ح ص��ح ال���ور� في ت���� نف�ه م� ال�ق 

، وح�ص على ال��اورة �األزه� ال���� )75(�����ائة دره� ج�عها م� ص�عة ال�ل�تات

  وتلقي العل� وتعل��ه.

العل�، ما ذ��ته ال��ادر ع� و���� ح�ص ال�ق�� ال��دان��� على ال�ج وال��ود � 

أح� ع��� اَألْسِ�َ�ا ُمَ��َّ� األول و���� م���ار�ه، في ال��جه  Ali Fulaniر��ة َعلِّي ُفَلِ� 

ألداء ف���ة ال�ج، وال��اورة �األراضي ال�ق�سة ��لة ح�اته، وذل� على أث� خلع اَألْسِ�َ�ا 

م، فارت�ل إلى 1528هـ/935ئه عام  ُمَ��َّ� م� ال�ل�ة، وال��اع على ��سي ال��� ب�� أب�ا

وع�م على ال�ج وال��اورة، ل�� الق�ر ل� ��عفه، ح��   -إح�� إمارات الَهْ�َسا–  Kanuَكُ��  

  .)76(ت�في في َ�ُ�� 

ول� ت��قف م�اس� ال�ق�� م� رحلة ال�ج ع�� ح� تأدی�ه� لل��اس� وتلقي ال���� م� 

و�ن�ا ام��ت آثار رحالت ال�ج ل���ل ال�ان� االج��اعي أ�ً�ا، فق� أح�ث� العل�م فق�، 

رحالت ال�ج انقالً�ا في ال�ض��ة االج��ا��ة ل����ة ال�ق��، ��ه� على ذل� أن مل�ك 

ل��اب ال�ج، و�ان ال�ل�ك في مق�مة ال���ق�ل��  دأب�ا على إقامة م�اس� اس���ال ُصْ�ِغي

لل���ج، �اإلضافة إلى رؤساء األقال�� واألم�اء، والق�اة، والعل�اء، وأئ�ة ال��اج�، وعامة 

ال�اس. و�ان ه�الء ج��ًعا �ق�ل�ن أی�� ال���ج و��ل��ن م�ه� ال�عاء، و�ان ال�ل� ���ح 

�� األع��ات وال��افآت، بل اش�ه� ع� مل�ك ُصْ�ِغي ��امه� �ع�� ع�� ع� ج��ع أف�اد ال� 

  .)77(كل ف�د عاد ل��ه م� رحلة ال�ج

ولعل ما ی��� تل� ال��انة ال�����ة ال�ي اح�لها ال�ق�� ن���ة ل��ه�، تل� ال�ادثة ال�ي 

-1549هـ/990-956مل� ُصْ�ِغي (  Askia Daudأوردها �ع�، ومفادها أن اَألْسِ�َ�ا َداُود  
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خ�ج الس���ال ر�� ال�ج على م�ارف العاص�ة َجاُو، و����ا ه� في اس���ال  م)1582

، وم� ی�ه ل��اف�ة )Kanta)78ال��اج، و�ق�ل أی�یه�، أق�ل عل�ه ع�� م� إمارة َ�ْ�� 

؛ ل��أته على م�اف�ة )Wandau )79اَألْسِ�َ�ا، ف�ج�ه أح� رجال ال�ال� ال��ع� "َوْنَ�ُع" 

اَألْسِ�َ�ا، وأق�� ون�ع على ق�ع ی� ه�ا الع��، فاس��ار اَألْسِ�َ�ا القاضي َمْ�ُ��د َ�ْع� في 

شأن ه�ا ال�جل، ف�ا �ان م� القاضي إال أن اع��ض م�ه�ً�ا على ق�ع ی� الع�� ال�����، 

وز�ارته ق�� ال�س�ل ألنه ل� ���ف ��ا حازه م� ش�ٍف ع��� ب�ق�فه �ع�فة، و��افه �ال���ة، 

صلى هللا عل�ه وسل�، وم� ی�ه لألس��ا ل�ع��ه ع�ًضا قل�ًال م� ع�ض ال�ن�ا، وأنه ����� 

ق�ع ی�ه ل�� ل���أه على م�اف�ة اَألْسِ�َ�ا، و�ن�ا ألنه ل� ���ف ��ا حازه م� ش�ف في 

��ه م�افأة، وأع�� األراضي ال�ق�سة؛ ���ى اَألْسِ�َ�ا داود، وقام للع�� ال����� وَق�َّل ی�ه، وم

خ���� رجًال م� ق��لة أب�ه، وخ���� رجًال م� ق��لة أمه، وأسق� ع�ه� و�ائف ال�ل��ة، 

وأع�ى للقاضي �ع� ع��ة أث�اب وخ��ة ع��� ألنه حال ب��ه و��� ال�ق�ع في مع��ة 

 . وم� ه�ا ن�� أن ه�ه ال�ادثة ت��ل دالالت مه�ة، ت��ه� على ال��انة ال�ه�ة ال�ي)80(هللا

  ت��ع بها ال�ق�� ن���ة ح�ه�، أو خ�وجه� مع ر�اب ال�ج ال�ل��ة.

ه�ا وق� حق� ال�ق�� م�اس� ماد�ة م� خالل رحالت ال�ج، ف�� ال��جح أن ال�ق�� 

ح��ا ��ا ح�ي �ه غ��ه� م� األع��ات وال��ح ال�ي ت�اف� في تق���ها سال��� ال��دان 

ا واله�ات ل�ل ال��اج عق� ع�دته� م� الغ��ي، فق� ج�ت العادة أن ���ح ال�ل�ان اله�ا�

. ون�جح اس�فادة ال�ق�� م� ه�ه األع��ات واله�ا�ا، ال س��ا أن �ال )81( األراضي ال�ق�سة

، فق� )82(م� َمْ�َ�ا ُم�َسى، واَألْسِ�َ�ا ُمَ��َّ� خ��ا ذ�ً�ا ���ً�ا ل�فقاته�ا خالل رحل��ه�ا لل�ج

. أما اَألْسِ�َ�ا ُمَ��َّ� فق� )83(م�قال م� ال�ه� ت��ق َمْ�َ�ا ُم�َسى في ال��م�� �ع���� ألف

ت��ق م�ها على فق�اء ال��م�� ��ائة ألف، واش���   ،)84(أخ� معه ثالث�ائة ألف م�قال ذه�ي
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وال ش�  .)85(���لها ج�اًنا و���ًتا، وح��ها على الفق�اء والعل�اء وال��اك�� م� أهل الَ�ْ�ُ�ور

  في أن ال�ق�� ال�ی� رغ��ا في ال��اورة �ال��م�� ال���ف��، اس�فادوا م� ه�ه األوقاف.

  خات�ة:

ل�ا ع��ً�ا فاعًال في رحالت حج مل�ك  ت��� م� خالل ه�ا ال��� أن ال�ق�� ش�َّ

ان الغ��ي، واض�لع�ا �أدوار مه�ة، تل� األدوار ال�ي جعل� أول�� ال�ل�ك ���ص�ن ال��د

على اص��اب أع�اد ����ة م� ال�ق��. و�ال�غ� م� ذل� جاءت اإلشارات ال���ر�ة نادرة 

  ��أن دور ال�ق�� خالل تل� ال�حالت.

ل��اب  و��ه� ه�ا ال��� على م�الغة ال��ادر في تق�ی�ها ألع�اد ال�ق�� ال��افق��

ال�ج ال�ل��ة ال��دان�ة، وأع�� إح�اءات غ�� م����ة، ورغ� ذل� تأك� ل�ا ���ة أع�اد 

  ال�ق��.

وق� تأك� أ�ً�ا تع�د األدوار ال�ي اض�لع بها ال�ق�� خالل رحالت حج مل��ه�، وهي 

أدوار اق���ها ���عة ال���� ال�� ات�� �ال�ع�رة، و���ة ال��ا��، وأه�ها قلة ال�اء، 

ض الع��اءات الل��ص وق�اع ال��ق، ف�ًال ع� م�ا�� ال��ه في ال����. ول�ا وال�ع� 

كان� حاجة مل�ك ال��دان الغ��ي مل�ة إلى اص��اب ال�ق�� معه�، إذ �ان�ا القائ��� على 

تأم�� ال��� وح�اس�ه، واس���اف ال����، وص� اع��اءات الل��ص، وخ�مة ال�ل�ك، 

ال�ل�ك ب�عه� إذا أرادوا ال���ل على الع�لة أث�اء وح���ه�، وف�ق �ل ه�ا، �ان �إم�ان 

  رحالته� ال���ة.

وأث�� ال��� أه��ة م�ار�ة ال�ق�� في رحلة ال�ج، وما �ان له�ه ال��ار�ة م� 

م�دودات مه�ة وم�اس� حقق�ها ه�ه ال����ة ال����عفة، لعل أه�ها على اإل�الق، إذا�ة 
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ب�وح ال��اواة واألخ�ة اإلسالم�ة، واك��ابه�  الف�ارق ال����ة إلى حٍ� �ع��، وشع�ر ال�ق��

م�انة اج��ا��ة م����ة عق� ع�دته� م� األراضي ال�ق�سة، إضافة إلى ال��ح والع�ا�ا ال�ي 

  كان ����ها ال�ل�ك ل���ع أف�اد ال���. 

ب��� ال�راسة أه��ة رحالت ال�ج �ال���ة لل�ق�� ال��ار��� ف�ها، فعلى ال�غ� م� م�اق 

ال�حلة، وال�هام ال�ي أس��ت إلى أب�اء ه�ه ال����ة، إال أن ال��اس� ال��ع�دة ال�ي أوردنا 

�ع�ها ح���ا وف�ته ال��ادر م� إشارات مق���ة، ت�عل�ا ن�جح أن ال�ق�� �ان� ل�یه� 

ر��ة ق��ة في ال��وج مع ر�اب مل��ه� لل�ج، وأنه� ل� ���ن�ا م��ه�� أو في ض�ٍ� م� 

  األم�.
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  مالح� ال���

  ) 86() م�ل�ة َماِلي في عه� َمْ�َ�ا ُم�َسى1خ���ة رق� (
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  )87() م�ل�ة ُصْ�ِغي في عه� اَألْسِ�َ�ا ُمَ��َّ� األول2خ���ة رق� (
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  )88() خ� س�� رحلة حج َمْ�َ�ا ُم�َسى ذهاً�ا وع�دة3خ���ة رق� (
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  )89() خ� س�� رحلة حج اَألْسِ�َ�ا ُمَ��َّ� األول4خ���ة رق� (
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  )90(مل�ك َماِلي وف��ات ح��ه� )1رق� ( ج�ول

  ف��ة ح��ه  اس� ال�ل�    م 

مار� جا�ة ب� نار� فامغان (   1 

  س���اتا ���ا )

  م )1255-1230هـ/628-652( 

َمْ�َ�ا ولي  ب� مار� جا�ة (   2 

  َمْ�َ�ا علي )

  م)1270 – 1255هـ / 669 – 653(

  م )1274 -1270هـ/ 673 -669(   َمْ�َ�ا واتي ب� مار� جا�ة  3

  م )1275-1274هـ/ 674-673(   َمْ�َ�ا خل�فة ب� مار� جا�ة   4

َمْ�َ�ا أب� ��� ( اب� ب�� مار�   5

  جا�ة )

  م )1285-1275هـ/684 – 674(

م�الي األس�ة  َمْ�َ�ا ساك�رة ( أح�  6

  ال�اك�ة )

  م )1300-1285ه/ 684-700( 

  م )1305 -1300هـ/ 705 -700(   َمْ�َ�ا ق� ب� مار� جا�ة  7

َمْ�َ�ا ُمَ��َّ� ب� ق� ب� مار�   8

  جا�ة

  م )1310-1305هـ/ 710 – 705( 

  م )1337-1312هـ/ 737-712(   َمْ�َ�ا ُم�َسى ب� أبي ���  9
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  م )1341-1337هـ/ 741-737(   َمْ�َ�ا ُم�َسىَمْ�َ�ا مغا ب�   10

َمْ�َ�ا سل��ان ب� أبي ���  (   11

  شق�� َمْ�َ�ا ُم�َسى)

  م )1360-1341هـ/741-761( 

  م)1360هـ/761( ح�� ت�عة أشه� عام  َمْ�َ�ا ق�ا ب� سل��ان  12

  م )1374-1360هـ/ 775 -761(   مار� جا�ة ال�اني ب� َمْ�َ�ا مغا  13

َمْ�َ�ا ُم�َسى ال�اني ب� مار�   14

  جا�ة ال�اني

  م )1388-1374هـ/775-789( 

َمْ�َ�ا مغا ال�اني ب� مار� جا�ة   15

  ال�اني

  م )1390-1389هـ/790-791( 

ال�ز�� ص���ي ( زوج أم َمْ�َ�ا   16

  ُم�َسى ال�اني )

  م )1391-1390هـ/791-792( 

  م���د ب� َمْ�َ�ا ق� ب� َمْ�َ�ا ولي  17

  َمْ�َ�ا مغا ال�ال�)(

( اس��لى على ال��� عام 

  م )1390هـ/792

  

  

  

  



  د. بطل شعبان محمد                                                   دور الرقيق خالل رحالت الحج الملكية في السودان  

 م) 2020أكتو�ر ( - العدد التاسع                                         �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

169 

  )91(مل�ك ُصْ�ِغي، وف��ات ح��ه� -) 2ج�ول رق� (

  ف��ة ح��ه       اس� ال�ل�   م 

م 1493 -1464هـ/ 898 -869(   س�ي علي ب� سل��ان دام   1 

(  

  م)1493هـ/898( ح�� س�ة   س�ي �ارو ب� س�ي علي   2 
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  م )1529 -1493هـ /898-935( 
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( اب� أخي اَألْسِ�َ�ا ال�اج ُمَ��َّ� 

  األول ) 

م 1536-1531هـ/ 943 – 937( 

(  

اَألْسِ�َ�ا إس�اع�ل ب� اَألْسِ�َ�ا    6

  ال�اج ُمَ��َّ� 

  م )1539-1537هـ/943-946( 
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اَألْسِ�َ�ا إس�اق ب� اَألْسِ�َ�ا ال�اج   7

  إس�اق األول) (اَألْسِ�َ�ا ُمَ��َّ�

  م )1549-1539هـ/946-956( 
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