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 البحثملخص 
إف رحلة اغبجُّ رحلة جهادية تربوية، كاألساس فيها هتيئة النفس كإعداد اؼبسػل  ليوػوف ح حياتػ  
ؾباهػدان  كلدػد سػاال الرحلػة إج اغبػج ح املػيا اؼبػد ا سػعامل ح الاػايف عرواػا كح اػرب إفريديػا 

فريضػي  اعمػ  اػا يربػػو اثٌػا اغبػج كادا  حركػة اؼبسػلرُت دينيػا كفدافيػا كاجيراعيػػا  ك خصوملػا، كتوػوير 
رملػػػة للدػػػػا  حوػػػػاـ ف إليػػػ  اؼبسػػػػلروف األفاراػػػة باػػػػد الػػػدخوؿ ح ا سػػػػعـ  كا ح ؼبلػػػوكه  كسػػػػع ينه 

لسوداف كاغبجاز كاليارؼ عليه ، كاايباس الوثَت ان النُّم  اغبضارية ا الدكؿ ا سعاية اؼبخيلفة ح
اصػػر الػػػراهن فبػػػا يهػػػدؼ هػػػدا ليلػػا الػػػدكؿ، كلاػػػا هػػػد  اغبدػػػابع اػػد تءيػػػل عػػػن باػػػ  الدػػػرا  ح ال

 البحث إج إفباهتا، كليناكؿ هدا اعبانل اؼبه  اس  البحث إج فعفة اباحث كخاسبة 
رحلة اغبج  - 3اغبج كاداملد ،  - 2، كملف تدرييب لءرب إفريديا كصبهورية السوداف اغبالية - 1

 ج كاليومليات رحلة اغبج ك ريد  كافر  ح ارب افريديا  كح اػباسبة اه  النياب ك ريد 
Abstract 

THE PILGRIMAGE ROUTES ACROSS SUDAN AND ITS IMPACT ON THE 
SPREAD OF ISLAMIC CULTURE IN WEST AFRICA  
Pilgrimage trip is a work of education. The basis for the creation of self and prepare to be a 
practical Muslim. The trip contributed to the pilgrimage to the origination of the Islamic tide 
in the world in general and in West Africa in particular, and the development of the Muslim 
movement religiously, culturally and socially. 
The Pilgrimage and the performance of his mission are the greatest of all African Muslims 
after entering Islam. And it allowed the kings of Africa and sultans chance to meet the rulers 
of the various Islamic states in Sudan and Hejaz and get to know them, and quote a lot of 
cultural systems of those countries. Perhaps these facts have been absent from some readers in 
the current era, which this research aims to prove it. 
In order to address this important aspect, the study consists of three sections and a 
conclusion. 1- A brief description of West Africa and the current Republic of Sudan. 2 - 
Hajj and its purposes. 3 - Hajj journey and its way and its impact in West Africa. Finally: the 
main conclusions and recommendations.  
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 بالد غرب افريقيا ادلبحث األول : 
األ لس اراب، كتدع هد  اؼبساحة دييد حدكد انودة ارب إفريديا ان حبَتة تشاد شراا إج ساحا 

ايا  766اك  666مشا ن تدريبا، كسبيد ان انودة السافاان إج حوايل  1729بُت خومل عرض 
  1إج الشراؿ؛

كاد املولح اؤرخو الاصور الوسوى على تسرييها ببعد السوداف، كا لع الارب كلرة السوداف 
 2 بصفة عااة  على هد  اؼبنودة، كارادكا هبا املحاب البشرة السودا 

لدد اعينع اام  سواف اغبزاـ السوداين ا سعـ حبراسة، كعن  ريع ا سعـ دخا ادر كبَت ان 
، فبا سعـ يبدا الاصر اليارخيمل  فريديا   3اؼبدنية كالالـو

كاكؿ الدكؿ ح ارب افريديا ظهورا كااداها دكلة ااان، كيرجع  رخيها إج حوايل الدرف األكؿ 
كبمهور اايل اخيفل ااان، كرا اخيفل إاربا ورية الصوملو، كتايرب اايل ااول كااٌت اؼبيعدم  

 4إاربا ورية إسعاية ااال ح السوداف الءريب، كترجع املوؽبا إج الدرف السابع اؼبيعدم 
ككانل دكلة اليواررة ح حوض السنءاؿ األدىن اابرة ح الدرف اغبادم عشر اؼبيعدم، ككدلا 

ءمل اليت منل حوايل الدرف السابع اؼبيعدم على الضفة الشرالية لنهر النيجر، ااال دكلة ملن
ـ(الدم اخد لدل 1492ػ  1464كبلءل ااصى اتساعها ح زان احد الوكها كهو سٍت علمل )

 ااَت اؼبؤانُت 
كح الوال نفس  ااال دكلة إسعاية عميرة همل دكلة كامن برنو، اليت منل كتوورت حوؿ حبَتة 

شيهر عن الوؾ )ااايكات( برنو ضباسه  للدعوة ا سعاية بُت الدبابا الوفنية، ككدلا تشاد  كا
اااـ اؽبوسا اكثر ان دكلة اشيهرت ح الياريخ ابس  دكؿ اؽبوسا السبع، كان هد  الدكؿ دكلة 

 5 ملوكوتو ا سعاية
اينيا  -كدكؿ ارب افريديا حاليا همل :

ساحا ، بوركينا فاسو، بنُت، ا سيوابية
اينيا ، اينيا، ااان، ااابيا، الءابوف، الااج
، اورييانيا، اايل، ليبَتاي،  الوااَتكف، بيساك
، تواو، سَتاليوف، السنءاؿ، نيجَتاي، النيجر
  تشاد
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 مجهورية السودان 
اكرب الدكؿ الاربية كا فريدية اا بة ان حيث اؼبساحة ااا السوداف اغبالية فهمل صبهورية السوداف، 

مشا ن كخومل ° 22ك° 4(، كسبيد بُت دابريت عرض ²ك   205650813ابا انفصاؿ اعبنوب )
ك ، كااصى 20656ا  كتبلغ ا وؿ اسافة ل  ان الشراؿ للجنوب حوايل شران ° 38ك  22 وؿ 

% ان اساحة 803ك   كتشوا اساحة السوداف 10856اسافة ان الشرؽ للءرب حوايل 
% ان اساحة اليابسة  كللسوداف حدكد اشًتكة اع تسع دكؿ عربية 107الدارة ا فريدية ك

وى، ككنءو الدديدرا ية ، كاكاندا، ككينيا، كافيوبيا، كإفريدية همل: اصر، كليبيا، كتشاد، كإفريديا الوس
كانها اارب حجاج  6ك  على البحر األضبر   644كإرتراي  كتوا البعد على كاجهة حبرية  وؽبا  

ارب افريديا 
كللسوداف  ريخ حضارم  ويا، سون  ا نساف اند آ ؼ السنُت  فهو يايرب ااربنا اهرنا ح مشاؿ
شرامل الدارة ا فريدية، حيث كاف كاا زاؿ يؤدم دكرنا كبَتنا كحلدة كملا ح ربط الدارة ابغبضارات

ت كاؼبااهد الدددية كاغبديثة كالثدافات ا سعاية، كاازاؿ كفود الوعب ييدا ركف إج اعباااا
الالرية السودانية إج يوانا هدا 
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احلج ومقاصده، ادلبحث الثاين : 
ـ كعرفة( ح  : هو اصد اوضعكهو شرعا 7 اغبج لءة : الدصد ؼبام   ـبصوص )كهو البيل اغبرا

 (كهمل الواوؼ بارفة كالوواؼ كالسامل)( للدياـ أبعراؿ ـبصوملة كال ـبصوص )كهو اشهر اغبج
 8بشرابط ـبصوملة 

 رحلة احلج عرب التاريخ
ظباعيا عليهرا كعلى نبينا افضا الصعة كامت اليسلي  الدواعد ان البيل إكإذ يرفع إبراهي  ك 

كامت البنياف دعا هللا اف ييري  اناسا اغبج فأ   جربيا علي  السعـ مث اخد بيد  كانولع ب  فأرا 
ٍشًار 

ى
اغبراـ مث عرفات، مث اار  سبحان  كتااج افشاابر هللا، الصفا كاؼبركة مث رىٍامل اعبررات كاؼب

)َوأَذِّن يِف النَّاِس اِبحلَْجِّ َيَُْتوَك ِرَجااًل َوَعَلى  يؤذًٌف ح الناس ابغبج، كااؿ تااج  براهي  علي  السعـ
ية [ كح هدا د لة على اف اغبج ظا سينَّة ااض27( ]اغبج: ُكلِّ َضاِمٍر َيَِْتنَي ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميقٍ 

َّ البيل اغبراـ عدد ان األنبيا   ح الناس اندبدو كإج اف يرث هللا األرض كان عليها  كاد ا
  9"كاؼبرسلُت عرب الزااف  

كظا الارب ح جاهلييه  حيجوف إج البيل اغبراـ كيامرون ، كيامروف اؼبناسا األخرل، 
كا كبدَّلوا اا كاف علي  اار اغبج اايـ نيب هللا  وف ابلبيل إبراهي  علي  السعـ فوانوا يووفكلونه  اَتَّ

حىت حجة الوداع، حيث عاد األار إج اا كاف على هدا  كاسيرر اغبج   عراة يصفدوف كيصفركف
10علي  اايـ اػبليا إبراهي  علي  السعـ 

مقاصد احلج وغاايتو
عؿ هد اغبج عبادة الارر كخياـ اركاف ا سعـ كسباا ، فاغباج حيدع صبلة ان اؼبداملد خ

 الرحلة الاميرة انها:
: جا ت سباوف آية ح افنيت عشرة سورة ح اغبج تدرر ابدا : توحيــــد اخلالــــق عزوجل  1

َوإِْذ اليوحيد  كهمل تيحدث عن البيل كرفع اواعد ، كاآلذاف ابغبج، كان ااثلة ذلا اول  تااج )
رَاِىيَم َمَكاَن اْلبَـْيِت َأن الَّ  بـْ ُتْشِرْك ِب َشْيئًا َوطَهِّْر بَـْيِِتَ ِللطَّائِِفنَي َواْلَقاِئِمنَي َوالرُّكَِّع بَـوَّْأََن إلِِ
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[  كان اشاهد الدالة على اليوحيد ح اغبج اليلبية،  لبػٍَّيا اللَّه  لبػٍَّيا، 26]اغبج: السُُّجوِد(
   (11")لبػٍَّيا   شريا لا لبػٍَّيا، إف اغبرد كالنارة لا كاؼبلا،   شريا لا 

ـــي برســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  - 2 ليأخدكا عٍت اناسوو ، ": ح ذلا يدوؿ علي  الصعة كالسعـك التأسِّ
  (12)فإين   ادرم لالمل   احج باد حجيت هد "

ان اه  اداملد اغبج، توجُّ  الدلوب إج هللا، كا اباؿ اإلكثــــار من الذكـــر والشكـــر هلل:   - 3
فَِإَذا َأَفْضُتم مِّْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروْا اّلّلَ ِعنَد اْلَمْشَعِر )ان ذكر ، ااؿ تااج:  علي  كا كثار

ٍم مَّْعُدوَداتٍ [ كااؿ ) 199، 198] البدرة: احْلَرَاِم..(  [  263(]البدرة:َواذُْكُروْا اّلّلَ يِف أايَّ
اا   حيا انيهاك   كالشاابر يدصد هبا كاغبراات يدصد هبا تعظيــــم حرمـــات هللا وشعائـــــره:  - 4

اععـ اغبج كافاال   فاؼبام  ؽبا يربهن على اول  كمًلحَّة إديان ؛ ألف تاميرها  بع ليامي  هللا 
كإجعل   كينبءمل اف يسيصحل اؼبؤان ذلا ح سابر الشَّاابر الزَّاانية كاؼبوانية كييامًٌ  اا عىمَّ  

 هللا، كيهُت اا اهاف هللا 
غبسن ابن اخمل سفياف بن عييػىٍينة: اػاؿ ا

حىجىٍجلي اع عرمل سفياف آخر ًحجَّة حىجَّها سنة  "
سبع كتساُت كاابة، فلرا كنَّا جبىٍرع، مللَّى كاسيلدى على فراش ، مث ااؿ: كافيل هدا اؼبوضع 

هللا سباُت عااان، ااوؿ ح كا ارة اللَّه    ذبال  آخر الاهد هبدا اؼبواف، كإين اد اسيٍحيػىٍيل ان 
ان كثرة اا سألي  ذلا فرجع ايوَّفَّ ح السنة الدَّاخلة يـو السبل اكؿ ليلة ان رجل سنة شباف 

جيٍوف كهو ابن إحدل كتساُت سنةق( كديفن ابغبي 198كتساُت كاابة،)
"13 

ـــة اإليـمان أبوَّذلــــا: 5 رة : ربــط آخـــر أمَّ ايينة، ا سعـ يػيٍنشئ ح نفوس ايايندي  كحدة فريدة، كغبٍي
كاَتها، فاغبج امهر  ؽ الفركؽ الاراية،كانيرا  ييخوى اغبواجز اؼبوانية، كالزَّاانية، كييسااى فو 

فيشار اؼبؤان بوحدة  عرلمل لوحدة األاَّػة بء  النمر عن األجناس، كاأللواف، كاألااكن، كاألزااف 
حيرياىات اؼبسلرُت، كحيفظ حدواه  األياَّة اؼبريدة عرب الاصور كالدُّهور كاألزااف كاألاونة، فييامًٌ  

فإف هللا حـر عليو  داا ك  كااوالو  كاعراضو ،   "ح ًحجَّة الوداع: ملسو هيلع هللا ىلص وَّهتى  ااؿ كيراعى ايخي 
كحيٍراىة يواو  هدا، ح شهرك  هدا ح بلدك  هدا

( "14)  
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كازااهن ، كااونيه ، كاد كان اديضى ذلا الربا ة ان الوفَّػار، على اخيعؼ املنافه ، كالله ، 
: ) بَـرَاءٌة مَِّن اّللِّ َوَرُسولِِو ِإََل  كافع اوس  اغبج ا ععف عن الربا ة ان اؼبشركُت،ااؿ هللا تااج

ُر ُمْعِجزِ  اّللِّ ي الَِّذيَن َعاَىدُّتُّ مَِّن اْلُمْشرِِكنَي، َفِسيُحوْا يِف اأَلْرِض َأْربَـَعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموْا أَنَُّكْم غَيـْ
 [ 2، 1]اليوبة: َوَأنَّ اّلّلَ ُُمِْزي اْلَكاِفرِيَن( 

اغبجُّ رحلة جهادية تربوية، األساس فيها هتيئة النفس إعـــداد ادلؤمـــن لتحمُــّـل ادلسؤوليـــات:  - 6
كإعداد اؼبسل  ليووف ح حيات  ؾباهدان، ينخرط ح ملفوؼ اجملاهدين، يارؼ كاجب  ح الدفاع عن 

كيددـ نفس ، كاال  فدا ن ؽبدا الدين الامي ، كؽبد  الاديدة اليت جرت ح دااب ، فيحيىا  اددسات ،
جهادان، ؼبا في  ان ؾباهدة النفس، كتدريبها ملسو هيلع هللا ىلص  كلدا ظبَّا  الرسوؿ ان اجلها، كديوت ح سبيلها 

هللا إان نرل اعبهاد افضا األعراؿ اي رسوؿ  "االل: اهنع هللا يضر،  على ربرُّا اؼبشاؽ، ففمل حديث عابشة
  (15" )افع قباهد؟ ااؿ:   كلون افضا اعبهاد حج اربكر

ان اغًبوى  الاميرة اف يشاهد اغباج اآلاثر الوردية؛ االعتبـــار آبيــات هللا وآثــار األولــــني:  - 7
كفيها الوابة اؼبشرَّفة؛ اليت فيها عمرة هدا الدين، فرنها اؼبسجد اغبراـ، الدم ان دخل  كاف آانان، 

ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآئِِر )تااج  كفيها شاابر هللا، ااؿ اليت جالها هللا رازان لليوحيد كالوحدة 
[  كفيها البًدىاع 158(]البدرة: اّللِّ َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجنَاَح َعلَْيِو َأن َيطَّوََّف ِِبَِما

ٍشار اغبراـ، كآاثر ااداـ إبراهي  علي  السعـ
ى
يدىدَّسة، كعىرىفىات، كاؼب

كفيها توحيد الزَّم   ، كزاـزاؼب
 الدم ييدىكًٌر ابؼبوت كاآلخرة 

وفًٌراتتكفـــري الذنـــوب وىدمــــها:   - 9
ي
كعلى اغباج اف يرجع إج ك ن  زاهدان ح  ،اغبج اكرب اؼب

 ييلوًٌخ ملحيفي  البيضا  بسواد اؼبااململ، نساؿ هللا اؼبءفرة كاليوفيع  راابان ح اآلخرة، فع لدنياا
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 ادلبحث الثالث : رحلة احلج وطريقو وأثره يف غرب افريقيا.
كانل رحلة اغبج تيولل جهودان كبَتة ح سبيا ا عداد كاليجهيز، كابلرا  ان ذلا فدد حرص 

يرجوف ان فواب كاءفرة كفضا ان هللا عمي ،  األفاراة ان الوؾ كرعااي على ادا  هد  الفريضة، ؼبا
ارتفاع اؼبوانة ا جيراعية  خواهن  كااراببه  الدين ادكا هد  الفريضة، حىت   يدكر  كاا يركف ان

 اس  ان اداها إ  إبفاضة كلرة اغباج علي  
اليلة  كاد تسيءرؽ هد  الرحلة اا بُت فعفة إج شبانية اعواـ، كاعداد اغبجاج ح اؼباضمل كانل

د  رتفاع اليواليف كخوورة الوريع كاػبوؼ ان ا سًتااؽ   ااؿ اؼبدريزم:  كىان حجاج ًبعى
سىة  ا ؼ نفر  ـ1344هػ / 744عاـ كذلا ح حدكد  16اليوركر كبىٍو طبٍى

ككانل اواكل اغبج اخد امهر الواار كالفخااة، كخَت اثاؿ لدلا ؿبرا حج انسا اوسى عرب 
ظهور ؼبواكل اغبج ان انحية الفخااة كحسن اليجهيز اند دخوؿ ا سعـ اصر، الدم كاف اكؿ 

إج هد  البعد، كديٌثا اضخ  كاعم  ملور اغبج ح اكابا الدرف الثاان اؽبجرم/الثالث عشر 
 17اؼبيعدم 

كان ضرن ا سيادادات للحج اف ييزكَّد ركل اغبج ابؼبا  كالزاد كانواع األ ارة، كالدضاة كاؼبؤذنُت 
رة كاأل با ، كعادةن اا كاف ينض  للركل صبع كبَت ان األارا  كالوزرا  كحواـ الو ايت كاألب

كح اؼبدداة ، لوثَت ان الاساكر غبراية الدافلةكالدضاة كالالرا  كاألتباع كاػبدـ كاغباشية كالابيد، كا
  اغبج دليا للدافلة إضافة إج انضراـ الوثَت ان اهايل األاالي  اليت ديركف هبا رابة ح

كان ضرن تنمي  الدوافا ح حلٌها كترحاؽبا ا هيراـ ابليوشيف، حيث كاف خيرج احد افرادها 
ابا ادة كجيزة ليخرب بددـك الدوافا ابا كملوؽبا إج بعده ، ككاف سواف الدرل كالواحات 
يسيدبلوف اغبجيج احسن اسيدباؿ كإكراـ، كرا احسنوا ضيافيه ، كاعفوا اغبجاج ان الضرابل 

 18اليت تؤخد على البضابع اليت حيرلوهنا ااه  
 طرق رحالت احلج:

سلا حجاج بعد إفريدية الءربية عدة  رؽ للوملوؿ إج اغبراُت ألدا  فريضة اغبج كانها على 
 كج  اليدريل اا أييت :
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  ريع يبدا ان نياين عاملرة فبلوة اايل، اركران دبدينة تنبول فو ت ، مث إج إالي  توات   - 1
ككانل  19 ريع آخر يبدا ان تودا شرؽ السوداف الءريب ح إفريديا0 مث سبر دبدينة ادااس، - 2

 20سبثا اه  اؼبراكز الصحراكية ح اسيدباؿ اوافا اغبجاج 
 ريع الدرب الصحراكم، كالدم يارؼ بوريع اات اليت تدع ح جنوب ارب ليبيا0 ككانل  - 3

 ح اصر   21هدا الوريع دير عند اهرااات اعبيزة
 ريع كبو الشرؽ، مث سوداف كادم النيا، مث ييصا بساحا البحر األضبر، إج اف تصا إج  - 4

 اغبجاز   
ككاف لبعد السوداف ععاات ذبارية كفدافية اع مشاؿ افريديا  فرن دار فور اليت ربيا اركزا كسوا 

ادام كبرنو كبعد السوداف إج ك بُت األاالي  خرجل  رؽ ربيسية للدوافا ااها كااداها الدم اذب  
، كدييد شراا اج كردفاف كسنار كاغبجاز عرب اينابمل سواكن كاصوع  كإج جانل ااية هد  الءريب

 22الورؽ اليجارية فدد كاف اويزا ابغبجاج، حىت عرؼ فيرا باد بوريع اغبج، اك  ريع السوداف،
 23انوديت كادم النيا كهنر النيجر فرهد اليصواملا الديٍت كالثداح كيسر تعامل األفوار بُت 

كهجرات الفعين كاوافا اغبجيح عرب عدود ان الزان تسبل ح إاااة ؾبيراات ان الفو ين 
تواجد با ان اسباب  24كاؽبوسا كالوامنيُت كالويوكو كاؼبااي ح كا ان دار فور كسوداف كادم النيا

الدبلة الداملدة لدوافا اؼبسلرُت  اؽبجرة إيل اغبج،  كاند اف كانل اوة هملهوسا ح السوداف 
اؼبهاجرين إليها ككانل البوابة السودانية الءربية همل اؼبدخا كارض السوداف همل اؼبارب إيل ارض 
اغبجاز كظلل اوافا حجيج تارب ارض السوداف شراا كجنواب كهمل ايجه  إيل او  كظا حجاج 

 ب لباضه  اؼبداـ ح السوداف ياربكف فوجا فوجا علمل ادار سنُت  ويلة دبخيلف الورؽ حيت  ا
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  -ومن أىم ما يتحاكم عليو خط سري احلجيج أمران :
 األكؿ: اغبرص على توفَت كا اا ان شأن  اف حيافظ على سعاة اغبجاج 

كالثاين: اليااكف الياـ بُت سع ُت األاالي  ا فريدية كحواـ البعد اليت ديركف هبا، كيشرا ا هيراـ 
 كضباية اغبجاج ان اية اعيدا ات، كتسهيا دخوؽب  كخركجه  ان اراضيها  بيوفَت األان، 

 منوذج رحالت احلج لبعض ادللوك والعلماء من افريقيا عرب التاريخ : 
ـ كهمل ان اه  رحعت اغبج؛ ؼبا خلٌفي  1324هػ / 724سلواف اايل انسا اوسى ح عاـ  - 1

 ح اكركاب ان آاثرو اهٌرةو ح اكبا  الاايف ا سعامل، با ك 
، «إانر كنل»ـ، ككاف اوكبه  يضٌ  زكجي  1324هػ/723بدات هد  الرحلة ح اكاخر عاـ 

كصباان كبَتان ان األارا  كالوزرا  كحواـ الو ايت كالدضاة كالالرا  كالفدها  كاألتباع كاػبدـ كاغباشية 
كح ادداة الدافلة  كالابيد كاغبرس اؼبلومل0 كالوثَت ان الاساكر غبراية الدافلة ان الءارات0

سليراف بن يال0 ككاف دبثابة دليا للدافلة ككاف يركل على جوادو يسَت ح ادداي  طبسرابة رايع، 
كاد اشاد الوثَت ان األارا  بويبة انسا  حيرا كٌا انه  اا يزف طبسرابة اثداؿ ان الدهل 

   اوسى كحيسن اخعا  ككرا 
امٌت كج  كباد اف كمللل اافلة انسا اوسى إج اغبجاز ادل هو كاتباع  اركاف اغبج ككاجبات  على 

مث اادركا إج اؼبدينة0 كزاركا اسجد الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص0 كرا تصدؽ على اغبجاج كاها اغبراُت  ،كاكرل 
 25دباؿو كثَتو ايٌدر باشرين الف اثداؿ ان الدهل 
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 اايل، كسون ح تنبول اليداؤ  الفدي  عبد الرضبن اليريرمل0 حيث عاد برفدي  إجكان آاثر حجي  
مث تركها كرحا إج فاس باد اف كجد اٌف علرا  تنبول على درجة كبَتة ان الال   ،ادة اصَتة

كاكثر تفدهان ح الدين ان 0 كلون  عاد باد ذلا إج تنبول كاسيدر هبا باد اف تبحر ح كثَت ان 
 مت تالير   الالـو كا

كرا اليدى ح اوة ابلشاعر األندلسمل إبراهي  الساحلمل الووجين0 كصبال بينهرا ملدااة ايينة 
هػ 747جالي  يًتؾ بلد  اران ة ح األندلس، كيسيدر دبايل0 كعاش بدية حيات  هبا حىت توح عاـ 

يا0 كهبر بعد اايل ـ   ككاف للووجين جهد كبَت ح ازدهار اغبركة الاررانية ح بعد إفريد1348/ 
برباعي  ح اؽبندسة اؼبارارية ا سعاية0 فبٌت اصران للسلواف0 كرا نيسل إلي  بنا  اساجد ح كاٌو 
ان ادينيت تنبول كجاك بديل ؼبدة فعشبابة سنة، ككانل اساساهتا ان اآلجر الدم يف يون اد 

 عيرؼ باد ح بعد السوداف ح تلا الفًتة 
فباد جواز  إج اغبج كبوريدها رجع، »جي  ان  انشأ الوثَت ان اؼبساجد، كان اآلاثر اؼبهرة غب

 26فابيٌت اسجدان كؿبراابن خارج ادينة كاغ )جاك(، مللى فيها اعبراة0 كهمل هناؾ إج اآلف 
 ،ين كانوا يرحلوف ااه  إج بعده كاغبديدة اٌف حواـ اؼبرالا ا فريدية كانوا ييصلوف ابلالرا  الد

 كتووير الدكلة ح صبيع ارافدها كشؤكهنا  على رفع اسيول الناس الثداحاعد كهدا اا س
 ،مليل اايل كاخبار اوكب  ح اكركابكباد هد  الرحلة اؼبشهورة غبج السلواف انسا اوسى ذاع 

  ،  عليها  ريع أله  اؼبدف ح اايلـ0 كاليت رس1339هػ / 739فىأيمٍلًدرىًت الوثَت ان اػبرابط عاـ 
كملورة ؼبنسا الا  ،الصحرا  الوربل، كينيهمل ح اايل دير جبباؿ ا لس مث كرا ريس   ريعه 

كاد رظبها اقبلو دكلسرت0 كرا كضع ابراهاـ كريسا خريوة اخرل ؼبلا فرنسا شارؿ  ،الدهل
هػ / 737اػبااس كرس  عليها ايضان دكلة اايل  كباد حياة حافة توح السلواف انسا اوسى عاـ 

 27عشرين سنة ـ باد اف حو  طبسان ك 1337
 العلماء  - 2
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عايف اليوركر كملاغبها كادرسها »ـ(: 1558هػ / 955الشيخ ؿبرود بن عرر الينبويت )ت  -
، توج الدضا  كدرس كثَتان ان الويل، «كفديهها كإاااها بع ادافع، كالدم  ار مليي  شراان كارابن 

فان  ريد  انيشر تدريس   ،اؼبالومللا كـبيصر خليا ح الفد  كان ااها: اؼبدكنة، كاأللفية  بن اا
جزاين، كالرسالة  بن ايب زيد الدَتكاين، كح  حكياب خليا، كخباملة شرح  كتاليدات  اليت كانل 

ـ(0 كباد 1422هػ / 821ـ سافر للحج، كاليدى ابلدلدشندم )ت 1514هػ / 915عاـ 
كاد عاش اكثر ان تساُت  ك ـز اليدريس إج اف توح، ،دراسة الوثَت ان الالـو عاد إج بعد 

 28سنة، كلالو انزلي  لدل السع ُت خرج األسويا دمحم  سيدبال  افنا  ادكا  ان اغبج 
الشيخ ؿبرود بن عرر اب  اؤسس اؼبدارس الاربية النمااية ح ارب إفريديا، كخباملة ادارس  -

ة اليحع دبدرسة ـ اادر انودي  بدصد اغبج، كؼبا كملا األراضمل اؼبددس1928الفعح ، كح عاـ 
الفعح حىت حصا على الشهادة ا بيدابية مث اليحع دبدرسة الصوليية ككاف إج جانل دراسي  ح 
اؼبدرسة اؼبدكورة يعـز دركس اغبـر النبوم، كباد دراسة اربع سنوات زبرج ان اؼبدرسة الصوليية عاـ 

اـ ب  باد رجوع  هو افيياح ـ، كاا اف زبرج حىت عاد إج بعد  فو تورك، ككاف اكؿ عرا ا1946
ـ ، مث افييح اؼبدرسة الثانية 1941ادرسة عربية نمااية ح اريي  ابس  ادرسة الفعح، كذلا عاـ 

ـ ابس  ادرسة الفعح، كاد ااـ الشيخ 1943( جبرهورية اايل عاـ KAYEح ادينة كام )
، كيفيح اؼبدارس، احملاضراتيلدمل  اغباج ؿبرود اب  بزايرات اياددة ؼبخيلف انا ع الءرب ا فريدمل

ادرسة عربية ح ارب إفريديا كح صبهورية الورركف ح كسط إفريديا، كبٌت  77كاد افييح حوايل 
 29ـ رضب  هللا 1978اسجدا، كاد توح عاـ  89اساجد كثَتة بلءل 

 ومن آاثر رحالت احلج يف غرب افريقيا :
 انتشار اإلسالم: - 1

عـ ح السوداف الءريب، فدوافا اغبج ح رحليها كٌا عاـ إج اوة كاف اغبج احد  رؽ انيشار ا س
سبر دبنا ع كااالي  كثَتة يايش فيها الاديد ان الدبابا الوفنية0 اك ابابا حديثة عهد اب سعـ؛ 
فرركر اغبجيج هبا كاسيدراره  فيها ادة ان الوال للراحة كاف سببان ح انيشار ا سعـ كتاالير  
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ككانل با  اوافا اغبجيج تدـو إبنشا  اؼبساجد كربرص على   اف تلا اؼبنا ع،كابادب  بُت سو
 30ادا  الصعة فيها؛ فيخيلط السواف ابغبجاج0 كييارفوف عن ارب على ا سعـ كاركان  كتاالير  

كرا اتضح افر اغبج ح نشر ا سعـ اب عع حجاج على ـبيلف األحداث كالالـو اليت تيدَّرس، 
ره  ببعد ا سعاية، كباد انيها  اوس  اغبج ياودكف إج بعده  كاد انيهوا ان كذلا خعؿ ارك 

ادا  فركضه  الدينية كا لاوا على آاثر الصحابة مهنع هللا يضر كالالرا ، كدرسوا شىت الالـو الاربية 
 كا سعاية، األار الدم ساعده  ح نشر ا سعـ كالدعوة إلي  كإرشاد الناس كتوجيهه  

رص علرا  اغبراُت الشريفُت ح اوة كاؼبدينة على تالي  اغبجاج األفاراة ابادئ الدعوة كاد ح
ا سعاية كتدريسه  الالـو الدينية كافة، اثا سَتة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص، كالفد ، كاليوحيد، كاليفسَت، فإذا 

ر ا سعـ كالاديدة ا سعاية سبونوا انها كنبءوا ح تالرها اجازه  الالرا ، فاادكا إج بعده  لنش
 كالثدافة الاربية بُت شاوهب  ح بعد السوداف الءريب 

 نشر الوعي الديين وتصحيح بعض ادلعتقدات وادلفاىيم: - 2
يياٌد اغبج كسيلة اهرة ح نشر الوعمل الديٍت بُت اؼبسلرُت األفاراة، كاد ساعد ح الدضا  على  

سابدة ح ؾبيرااهت ، كاناداـ الءَتة، كعدـ لبس اغبجاب،  كثَت ان عاداهت  اؼبداواة اليت كانل
 كانيشار ا خيعط، كملحبة النسا  دكف اف ينور احده انه  ذلا 

كرا اتضح افر اغبج ح نشر الوعمل كالفه  الصحيح لإلسعـ ان خعؿ اتصاؿ سع ُت السوداف 
 31الءريب ابلالرا  كالفدها  ح اغبجاز كافره  هب  كثَتان،

 التقاء علماء إفريقيا أبقراهنم، ومن ذلك : -3
ابو عررك عثراف بن اوسى اعباين: فدي  اايل ككبَت اضاهتا، نبغ ح ركاية الياريخ، اتصف  -

ابلادؿ كحٌل الال ،   خياؼ ح هللا لواة  ب ، كهدا اا جال  ملاراان ح تنفيد احواا   كاد ادل 
ـ(، كالدم سأل  1398هػ / 799  اركر  هبا عاـ )فريضة اغبج، كاليدى ابن خلدكف ح اصر افنا

 32عن بعد اايل كاه  سع ينها كشؤكف البعد كاكضاعها 
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الفدي  اضبد بن عرر الينبويت: كاف فاضعن ملاغبان كرعان حافمان للسنة فديهان كبواين عركضيان ااينيان  -
اويبي ، كح عاـ بيحصيا الال ، كنسخ سبارابة ؾبلد ان الويل خبط يد  كاحيفظ هبا ح 

 عبد الرضبن السيو مل، كخالد األزهرم   ـ سافر للحج، كاليدى ابلشيخ1496هػػ / 896
 طلب العلم واالستفادة من علماء البلدان: - 4

يف يون  عب الال  ان حجاج إفريديا يديصركف ح تلديه  الال  على اغبلدات اليت كانل تادد 
ا كانوا يساوف ح  لب  اينرا كجدت حلدات علرية ح ح اؼبسجد اغبراـ كاؼبسجد النبوم، كإمن

ـبيلف اكبا  اوة كاؼبدينة0 كاليت كانل تيضاعف ح اواس  اغبج بسبل كثرة زكار بيل هللا اغبراـ 
ح هدا اؼبوس ، كتزدح  ابلالرا  كرجاؿ كشيوخ الدرا ات كاغبديث، كحيضركف ايضان اؼبناظرات اليت  

 اداوا إج اغبراُت الشريفُت ان ـبيلف اكبا  الاايف ا سعامل   كانل تيادد بُت الالرا  الدين
ككاف ان افَت حلدات الال  اليت انض  ؽبا اغبجاج، سوا  ح السوداف اك اصر اك اغبجاز، اف 
عادكا إج بعده  كازبدكا اساجد عديدة، حرملوا فيها على تالي  الدرآف الورًن كاللءة الاربية، 

ا اوسى ان اغبج حرص على بنا  الوثَت ان اؼبساجد ح صبيع اكبا  فباد عودة السلواف انس
 دكلي  

 تعلم اللغة العربية وانتشارىا:  - 5 
ان اه  عوااا انيشار اللءة الاربية، كوهنا لءة الدرآف الورًن اؼبصدر األكؿ للشرياة ا سعاية، كرا 
اٌف اىن يدخا ا سعـ علي  اف ييال  اللءة الاربية حىت يسيويع اارفة األاور الدينية، كانها ارا ة 

ة كالدعا  كانل ابلاربية؛ الدرآف الورًن كادا  الابادات، كانها شاابر اغبج0 فرناسا اغبج كاليلبي
كاد حرص علرا  ك عب الال  ان حجاج ارب إفريديا على تال  اللءة الاربية عند ادا  فريضة 
اغبج كالدراسة على اشايخ اغبراُت كحضور حلدات الال  كالدركس، حىت املبحل اللءة الاربية 

رؼ الاريب هو اغبرؼ الدم همل لءة الدين كالثدافة كاغبياة ا دارية ح با  بلداهن ، كاملبح اغب
يويل ب  اشهر اللءات عنده ، اثا اؽبوسا كالفعنية كالسوا حلية كالولفية ، كاملبحل اؼبنودة 
بسبل ا سعـ كلءي  عميرة تيريع ابغبضارة كاليددـ " كسرعاف اا شوا ا سعـ عادات السواف 
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يفوا  ح الدكؿ اؼبااملرة ؽبا ح ك ور احواؽب  حىت ملار اسيول اليفوَت كالثدافة يدارف بنمابر  اك 
  33تلا الفًتة ح اكراب "

 انتشار الكتب وادلكتبات: -6
فبا ساعد على نشاط كازدهار اغبركة الالرية كالثدافية ح بعد إفريديا توافر الويل كاؼبويبات 
اػباملة كالاااة، كاد حرص الالرا  على شرا  الويل اهرا كانل شبنها، كح ـبيلف الالـو 

داب، ان اجا تزكيد اويباهت  هبا، كاد حرص با ه انه  على جلل الوثَت ان نوادر كاآل
 الويل كصبيع البعد اليت اركا هبا 

فدد انفع سلواف اايل جز ان ان ااوال  على شرا  كيل الفد  اؼبالومل0 كزكد هبا بعد 0 كا لع 
 34عليها الوثَت ان الالرا  كالسواف، كازدادكا فهران ككعيان ابلدين 

كان اشهر اؼبويبات اويبة اسرة آؿ اايل اليت افٍػرىت الثدافة ا سعاية كالفور الاريب ح إفريديا، 
كاد اهيروا بيزكيدها ابلوثَت ان ااهات الويل كح شىت انواع الالـو كاؼبوضوعات0 ككاف اامرها 

خر في  شراؤ  ان فبَّا جلب  اغبجاج ااه  افنا  اركره  ببعد اؼبشرؽ ا سعامل0 ااا باضها اآل
با  اليجار، كهناؾ ايضان اويبة ااسنة ا سعاية، كهمل اويبة خاملة للاايف عبد الرضبن 

كالاراؽ اثا اغبجاز  ا ان ـبيلف بعد الاايف ا سعامل،السادم، سبيزت بينوع كيبها اليت جلبه
  كالسوداف كاؼبءرب

واف بعد السوداف اليدارب بُت سكح اكابا الدرف الياسع عشر تضاعفل حركة اغبجيج كادت إج 
 ، كتولد عن ذلا درجة ان اليوااا ا جيراعمل كالثداح األكسط كالشرامل

 اخلامتة 
 آليت : اج إفريديا عرب السوداف توملا الباحث كان خعؿ هد  السرد اؼبوجزة لورؽ اغبج ح ارب ا

 آدـ علي  السعـ اف اٌاة ا سعـ اربو ة دباضيها كحاضرها كاسيدبلها، فاغبج يربط بُت -
كنوح كإبراهي  كاوسى عليه  السعـ كدمحم ملسو هيلع هللا ىلص كان تباه  ح ارجا  اؼبارورة إج اف يرث هللا 

 األرض كان عليها 
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اف النمر كاليدبر ح اداملد اغبج كاايي  جياا الدارس ح اليأسمل دبا كاف علي  السلف، كيرل  -
 اة ا سعاية سابدا ، كاا آلل إلي   حدا   احاؿ 

رحلة اغبج ؼبلوؾ إفريديا كسع ينها فرملة للدا  حواـ الدكؿ ا سعاية كاليارؼ  ا حل -
 عليه   كاايباس الوثَت ان النُّم  اغبضارية ليلا الدكؿ، خاملة اا خييص بنماـ اغبو  كا دارة 

كنيج عنها سفر  يراعية كسياسية عميرة،كاجلدد حددل رحعت اغبج اهدافان علرية كدينية  -
ح بعد اغبراُت اك اَتها  كرا ل  ح اؼبراكز الالرية الوثَت ان اغبجاج ك عب الال  ليلٌدمل الا

 ارتبط هؤ   الوعب باعاات اع الالرا  الدين رافدوه  ح الدافلة اك الدين اابلوه  

ابألخوة ا سعاية اليت سبثلل  شارهت اف لرحعت اغبج افَتا كبَتا على سواف البعد ا فريدية،  -
كبدا  با  اوافا اغبج اليت سبٌر ابلسواف   شىت البداع حح ا ليدا  جبريع إخواهن  اؼبسلرُت 

ات، اع سواف تلا اجمليرا على تاريع اكاملر األخوةكاَتها ان البعد ا سعاية، كساعد 
  ابزدايد كبنشر ا سعـ كتاالير  كربديع با  اؼبنافع، كرا اٌف اها الال  انه  كانوا يهيروف

فريديا بدوار سريع يربط بُت ارهبا كشراها كمشاؽبا إحيا   رؽ اغبج ح ارب كيوململ الباحث إب
 كجنوهبا ؼبوامللة اندااج الديٍت كالثداح كا ايصادم كالسياسمل  

تبارؾ كتااج اف ياز ا سعـ كاؼبسلرُت كحيفظ بعده  كيدفع عنه  كيد ا عدا  كاخَتا اسأؿ هللا 
إن  كيل ذلا كالدادر علي ، فهو حسبنا كنا  الوكيا ك  حوؿ ك  اوة ا  ابهلل الالمل الامي   كهللا 

 اؼبوفع 
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 ادلصادر وادلراجع
 ربية الساوديةالدرآف الورًن اصحف اؼبدينة اؼبنورة ؾبرع اؼبلا فهد اؼبرلوة الا   
  ق ملفة الصفوة   دار 597ابن اعبوزم : ابو الفرج عبد الرضبن بن على بن دمحم صباؿ الدين ت

 ـ 1985اؼبارفة للوباعة كالنشر كاليوزيع بَتكت لبناف 
  ق(:  ريخ ابن خلدكف: الارب كديواف اؼببيدا كاػبرب ح 868ت )ابن خلدكف: عبد الرضبن ابن دمحم

 ـ  2661دار الفور  ،كالرببر كان عاملره  ان زكم الشأف األكرب ريخ الارب 
  ابو عبد هللا دمحم بن عبد اؼبنا : الركض اؼباوار ح خرب األاوار0 ربديع إحساف عباس0 اويبة

 ـ1984هػ / 01464 2ـ0 ط1975هػ / 01395 1لبناف0 بَتكت0 ط
  ارا ات  رخيية اؼبواع : .  13ملاحل الشرراين)الدكيورة(: الرحعت ا فريدية للحج ص ااا بنل

www,qiraatafrica.com 
  اهي  كريدية: اؼبسلروف ح ارب افريديا  ريخ كحضارة: دار ابرم دمحم فاضا علمل، كسايد ابر

 ـ  2667الويل الالرية، الوباة ا كج بَتكت 
 اعبااع اؼبسند الصحيح اؼبخيصر ان افملالبخارم : ابو عبد هللا دمحم بن إظباعيا بن إبراهي  اعب :

 هػ 1422ااور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسنن  كاايا   الناشر : دار  وؽ النجاة الوباة : األكج 
  :هػ(كياب الياريفات  الناشر: دار الويل الالرية 816اعبرجاين : علمل بن دمحم بن علمل )ت

 ـ 1983-هػ 1463لبناف الوباة: األكج  –بَتكت 
 هػ(  ج الاركس ان جواهر 1265: ؿبٌرد بن ؿبٌرد بن عبد الرزٌاؽ اغبسيٍت )ت: الزبيدم

  الدااوس  الناشر: دار اؽبداية 
  ـ1981السادم : عبد الرضبن بن عبد هللا بن اراف بن عاار :  ريخ السوداف : ابريس 
 عاية )ارب إفريديا علمل يادوب )الدكيور( : إسهاـ علرا  األفاراة ح الثدافة الاربية كا س

 منوذجا(  اوفع انارات افريديا 
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  عويشة : ا  جابر إدريس كد  ؿبرود ضبودة ملاحل انزؿ: رحلة اغبج عرب الياريخ اداملدها
 ـ 2616هػ / 1431كااايهتا  ؾبلة كلية الدرآف الورًن الادد الرابع 

  سعاية كالينروية ح السوداف الفعيت : الويل عبد الرحي  دمحم : الفعتة ح افريديا كاساايه  ا
 ـ  1994: دار الويل اغبديث الوويل الوباة األكج 

  :هػ( ملحيح اسل   261اسل  : ابو اغبسن اسل  بن اغبجاج الدشَتم النيسابورم )ت
 بَتكت   –احملدع: دمحم فؤاد عبد الباامل الناشر: دار إحيا  الًتاث الاريب 

  اؼبدريزم : اضبد بن علمل بن عبد الدادر، ابو الاباس اغبسيٍت الابيدم، تدمل الدين اؼبدريزم
هػ( : السلوؾ ؼبارفة دكؿ اؼبلوؾ  احملدع: دمحم عبد الدادر عوا الناشر: دار الويل 845)اؼبيوَّف: 
 ـ 1997 -هػ 1418لبناف/ بَتكت الوباة: األكج،  -الالرية 

 بد الدوم ابو دمحم: الًتايل كالًتهيل ان اغبديث الشريف  الناشر : اؼبندرم : عبد الامي  بن ع
 ق 1417بَتكت الوباة األكج ،  –دار الويل الالرية 

  اؼبوسوعة الاربية الااؼبية : عرا اوسوعمل ضخ  اعيرد ح با  اجزاب  على النسخة الدكلية ان
 إقباز  اكثر ان   شارؾ ح  International Encyclopediaدابرة اؼباارؼ الااؼبية 

الف عايف، كاؤلف، كاًتج ، كؿبرر، كاراجع اكادديمل كلءوم، كـبرج فٍت، كاسيشار، كاؤسسة 
ـ 1999ان صبيع البعد الاربية  الناشر: اؤسسة اعراؿ اؼبوسوعة للنشر كاليوزيع الوباة الثانية، 

  الرايض اؼبرلوة الاربية الساودية
 اليصنيفية اؼبااملرة ح ارب إفريديا )ااواات كحلوؿ( : هاركف اؼبهدم : الدعوة ا سعاايءا  

 ـ 2614/ 3/ 8 1435صبادل األكج  7 :النشر  ريخ اواع األلوكة الوااع اؼبااملر
 ـ 1996 ،دار الويل الالرية0 بَتكت ،ن عبد هللا الركامل: ااج  البلدافاياوت ب 
  افر حركة الشيخ عثراف داف فوديو على دعوة اؼبهدية ح سوداف الربوفيسوريوسف فضا حسن :

جاااة افريديا كادم النيا: حبوث الندكة الااؼبية اليت عددهتا جاااة افريديا الااؼبية اػبر ـو إملدار 
 ـ  1996الااؼبية كانمرة ا يسسوو 
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انمر: ابرم دمحم فاضا علمل، كسايد ابراهي  كريدية: اؼبسلروف ح ارب افريديا  ريخ كحضارة: دار الويل الالرية، الوباة  1

 19ـ  ص 2667ا كج بَتكت 
اؼبوسوعة الاربية الااؼبية : عرا اوسوعمل ضخ  اعيرد ح با  اجزاب  على النسخة الدكلية ان دابرة اؼباارؼ الااؼبية  2

International Encyclopedia   شارؾ ح إقباز  اكثر ان الف عايف، كاؤلف، كاًتج ، كؿبرر، كاراجع اكادديمل  
د الاربية  الناشر: اؤسسة اعراؿ اؼبوسوعة للنشر كاليوزيع الوباة كلءوم، كـبرج فٍت، كاسيشار، كاؤسسة ان صبيع البع

 ـ الرايض اؼبرلوة الاربية الساودية، اادة )إفريديا(1999الثانية، 
 اؼبرجع السابع  3
 كااان ليسل صبهورية اانة اغبالية، كإمنا تباد عنها حبوايل الف ايا مشا  لونها اخدت اظبها انها ألف ابابلها كاجناسها 4

 اؼبوجودين انها اليوـ سعلة ان تلا الدكلة اؼبندرسة 
: دار الويل اغبديث الفعيت : الويل عبد الرحي  دمحم : الفعتة ح افريديا كاساايه  ا سعاية كالينروية ح السوداف  5

    369ـ  ص 1994الوويل الوباة األكج 
 اؼبوسوعة الاربية الااؼبية  )السوداف( 6
هػ(  ج الاركس ان جواهر الدااوس  الناشر: دار اؽبداية   1265الزبيدم : ؿبٌرد بن ؿبٌرد بن عبد الرٌزاؽ اغبسيٍت )ت :  7

لبناف  –هػ(كياب الياريفات  الناشر: دار الويل الالرية بَتكت 816اؼبادة حج  كاعبرجاين : علمل بن دمحم بن علمل )ت: 
  82ـ ص 1983-هػ 1463الوباة: األكج 

لبناف الوباة:  –هػ(كياب الياريفات  الناشر: دار الويل الالرية بَتكت 816اعبرجاين : علمل بن دمحم بن علمل )ت:   8
  82ـ ص 1983-هػ 1463األكج 

رىكىل ابن عباس ااؿ: ااؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 9
حسن  انمر  ملىلَّى ح اسجد اػبىٍيف سباوف نبيَّان انه  اوسى  ااؿ اؼبندرم كاسناد "

 –: اؼبندرم : عبد الامي  بن عبد الدوم ابو دمحم: الًتايل كالًتهيل ان اغبديث الشريف  الناشر : دار الويل الالرية 
 1736حديث را   2/117ق 1417بَتكت الوباة األكج ، 

ا  ؾبلة كلية الدرآف الورًن عويشة : ا  جابر إدريس كد  ؿبرود ضبودة ملاحل انزؿ: رحلة اغبج عرب الياريخ اداملدها كااايهت 10
 16ـ ص 2616هػ / 1431الادد الرابع 

هػ( ملحيح اسل   احملدع: دمحم فؤاد عبد الباامل 261اسل  : ابو اغبسن اسل  بن اغبجاج الدشَتم النيسابورم )ت:  11
 ( 2868  )حديث را 4/7بَتكت  كياب اغبج، ابب اليلبية كملفيها ككايها ج  –الناشر: دار إحيا  الًتاث الاريب 

 ( 3197حديث را  ) 4/79اؼبرجع السابع : كياب اغبج، ابب  اسيحباب رامل صبرة الادبة يوـ النحر راكبا  ج  (12)
ق ملفة الصفوة   دار اؼبارفة للوباعة كالنشر 597ابن اعبوزم : ابو الفرج عبد الرضبن بن على بن دمحم صباؿ الدين ت  13

  2/237ـ 1985كاليوزيع بَتكت لبناف 
البخارم : ابو عبد هللا دمحم بن إظباعيا بن إبراهي  بن اؼبءَتة اعبافمل : اعبااع اؼبسند الصحيح اؼبخيصر ان ااور رسوؿ هللا  14

  1739حديث را  ابب اػبوبة اايـ اٌت  هػ كياب اغبج 1422ملسو هيلع هللا ىلص كسنن  كاايا   الناشر : دار  وؽ النجاة الوباة : األكج 
 2784حديث را  كياب اعبهاد كالسَت ابب فضا اعبهاد كالسَت بع :  اؼبرجع السا 15

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





19 
 

                                                                                                                                                                                                     
هػ( : السلوؾ 845اؼبدريزم : اضبد بن علمل بن عبد الدادر، ابو الاباس اغبسيٍت الابيدم، تدمل الدين اؼبدريزم )اؼبيوَّف:  16

 -هػ 1418لبناف/ بَتكت الوباة: األكج،  -ؼبارفة دكؿ اؼبلوؾ  احملدع: دمحم عبد الدادر عوا الناشر: دار الويل الالرية 
  465/  3ـ 1997

 ارا ات  رخييةاؼبواع : .  13ملاحل الشرراين)الدكيورة(: الرحعت ا فريدية للحج ص  ااا، بنلانمر:  17
www,qiraatafrica.com 

 اؼبرجع السابع ص 18
ادااس: ادينة ابلصحرا 0 تباد عن جبا نفوسة اسَتة سباة اايـ0 كينسل إليها اعبلد الءدااسمل الدم اشيهر ابعبودة   19

0 1ت0 طكا تداف0 )ابو عبد هللا دمحم بن عبد اؼبنا : الركض اؼباوار ح خرب األاوار0 ربديع إحساف عباس0 اويبة لبناف0 بَتك 
 ( 427ـ، ص 1984هػ / 01464 2ـ0 ط1975هػ / 1395

انمر : « اسيبحرت ح الارارة، كاتسال ح اليردف، دبا ملارت ؿبوان لركل اغبجاج ان السوداف»ااؿ عنها ابن خلدكف:  20
  ريخ الارب ق( :  ريخ ابن خلدكف: الارب كديواف اؼببيدا كاػبرب ح868ابن خلدكف: عبد الرضبن ابن دمحم ابن خلدكف )ت 

 86 - 7/79ـ  2661كالرببر كان عاملره  ان زكم الشأف األكرب دار الفور للوباعة كالنشر 
اعبيزة: بلدة ح اصر تدع اريب ادينة الفسواط0 كتشيهر آباثرها الفرعونية الددًن،ة اثا األهرااات0 كهـر خوفو كخفرع   21

بن سليراف بن داكد اعبيزم0 اغبروم  انمر: اياوت بن عبد هللا الركامل: كاندرع0 كينسل إليها عدد ان الالرا 0 انه  الربيع 
 ( 0232 ص 2ـ ج 1996هػ / 1416ااج  البلداف0 ربديع: فريد عبد الازيز اعبندم0 دار الويل الالرية0 بَتكت0 

 162الفعيت : الفعتة ح افريديا ص   22
فوديو على دعوة اؼبهدية ح سوداف كادم النيا: حبوث يوسف فضا حسن الربكفيسور : افر حركة الشيخ عثراف داف  23

الندكة الااؼبية اليت عددهتا جاااة افريديا الااؼبية اػبر وـ ابليااكف اع انمرة ا سعاية للًتبية كالالوـ كالثدافة )ايسسوو( 
ـ :  عرر اضبد سايد ـ  ربرير ا سياذ 1995نوفررب  21-19 –ق 1416صبادل ا خرة  28-26احيفا  بدكرا ، اػبر و

  295ـ  ص 1996ق 1417كا سياذ عبد الديوـ عبد اغبلي  حسن   إملدار جاااة افريديا الااؼبية كانمرة ا يسسوو 
 اؼبرجع السابع  نفس  24
 اؼبرجع السايع نفس   25
  7ص   ـ 1981السادم : عبد الرضبن بن عبد هللا بن اراف بن عاار :  ريخ السوداف : ابريس السادم: انمر :  26
 اؼبرجع السابع نفس  27
اواع  الوااع اؼبااملر  :اليصنيفايءا : هاركف اؼبهدم : الدعوة ا سعاية اؼبااملرة ح ارب إفريديا )ااواات كحلوؿ(  28

  2ـ ص 2614/ 3/ 8 1435صبادل األكج  7 :النشر  ريخ األلوكة
ـ علرا  األفاراة ح الثدافة الاربية كا سعاية )ارب إفريديا منوذجا(  اوفع انارات انمر :  29 علمل يادوب )الدكيور( : إسها

 9افريديا ص 
 7انمر : السادم :  ريخ السوداف ص 30
ال  هؤ   السع ُت ان الالرا  الوثَت ان ااور الدين كاحواا 0 كرا هنوه  عن افااؿ كااور ـبالفة كانوا يارلوهنا كاد ت31

كيمنوف اهنا ان ا سعـ0 كانها اا اعياد اها فبلوي  على فال  ان تددًن بناهت  ل  فيرلوهٌن ان اَت زكاج0 كيدوؿ ابن ااَت 
ى ايدينان ؿبافمان على الصعة كالدرا ة كالدكر0 ااؿ: فدلل ل : إٌف اثا هدا   هدا اع كوف السلواف انسا اوس»حاجل: 
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جيوز ك  حيٌا ؼبسل  شرعان ك  ندعن  فداؿ: ك  للرلوؾ؟ فدلل: ك  للرلوؾ0 كاسأؿ الالرا   فداؿ: كهللا اا كنل اعل 0 كاد 
 تركل هدا كرجال رجوعان كليان عن ! 

 12الدكيورة : الرحعت ا فريدية للحج ص  ااا بنل ملاحل الشرراين  32
  11صإسهاـ علرا  األفاراة ح الثدافة الاربية كا سعاية )ارب إفريديا منوذجا( علمل يادوب )الدكيور( :  33
 14الرحعت ا فريدية للحج ص  :الدكيورة  ااا بنل ملاحل الشرراين 34
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