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 مصادره ومناحيه أفريقيا:األدب اإلسالمي بغرب 

 الدكتور موسى عبد السالم مصطفى أبيكن 

 :التمهيد

ثعفر  ابناعف ر ابن,ي ع  و األدب فن رفيع  نعن فنعان ابير,يعرو يعراا  نيعفس ابعن   اا 
ايسيأثر ,أافى نصيب نن و اصرفهف  ن ابهناا اابنافغل ابيي ي ف اإلنسفنو فيهف

اابنرنى ابنففعذو و اابر,فر  ابجني  و اب  ظ ابنهذبو األدب ابرفي اقااا . ي كيره ايد,يره
نقفبع  كا قصع  ين,رعن نعن و كا نثعرا   سعاا  ككعفن اعذا األدب اعررا  و اابخيفل ابخصيب

  .(1)ايحسن االسي فد  ننهفو ينط ق نن يجفرب ابحيف  كا خطف,ف  و ك نفق اب,فطن
فععع ذا نعععف كدرب األديعععب و سااألدب نيعععفل اب,ياععع  ابيعععي يناعععأ فيهعععف األديعععب ايير عععر 

ف نعه يجعفاا ابحعداد و ه اإلنسعفنيدرج   فبي  نن اإل,داس ااألصفب  ,حين يسنا حس  
نن غير كن ي قعد خصاصعيفيه   فبنيف   فيكيسب  ارف ف   ؛ابقاني  نيى ااييه ابظراف

فهعا فعي حقيقيعه و قايعف   ايري,ط األدب ,عفبنجين  اري,فطعف  . (5)اطف,ره األصيلو ابذايي 
و اكاضعععفسو ان,عععفد و ا قفاعععدو اكعععل نعععف يجعععرن فيعععه نعععن نظعععاو ن ابنجينععع ير,يعععر  ععع
 .(3)اكفكفرو انااقف

ننهعف ك نعفل اكيسع,ت و يحصعيهف ابرعد   كد,يع  ال آثعفرا   اقد كنيجت ابقعراا  اب,اعري 
ظهععععفر و اابنفقععععدان  بععععى دراسععععيهفو ايسععععفرس ابنععععفق ان  بععععى يرجنيهععععفو  فبنيععععف   ,رععععدا   اا 

فهععا يصععدر كد,ععه و نععن كفععراد ابنجينعع  األديععب فععردا  ابنععف كععفن  .(4)ا يا,هععفو نحفسععنهف
و سعنا فيهنا و نفديه األد,ي  نن نرايفيه صفنرف  و فيه يرى ايسن  ايح     ن كل نف
حسفسفيه  .(2)اا 

و اان رفاليهعععععف  حسفسعععععهفاصعععععار  و اكدب كعععععل كنععععع  يرجنعععععفن  ااط هعععععف انيابهعععععف
ااععا نريععفر  .ايرسععا فيععه خاابجهععف انععذاا,هفو ااإلطععفر ابععذن يععنرك    يععه ناععف راف

و  ذا النت ابق اب .احضفر  دقيق بكل نف ييردد فيهف نن آرا  كا يصل  بيه نن رقي
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ذا يعععدفقت ابرااطعععف نف,ضععع  ,فإلخعععف  اابحعععبو نعععفن اابرحنععع ااحياعععدت ,فبح ظهعععر و اا 
ذا قسعت األفاعد . ذبب فعي األدب ابعذن اعا ثنعفر األبسعن  اغ ,عت و اج عت ابط,عفسو اا 

  .(2)ف,دت كفبح  اباجهو األدبى ص ح  نض  كل ذبب   و اب,داا 
 ذ  (7)فعي ,فاييعه ,كعر ابعدكيار  يسعى كب,عي ك,عا ابنجيعد  اقد كجنعل اعذه ابخع ل

 :قفل

 فكنعععععععععععععف كاعععععععععععععاى نعععععععععععععن ي عععععععععععععذن  األد,ععععععععععععع
 فعععععععععععععععععععععععي بي عععععععععععععععععععععععه يرق,عععععععععععععععععععععععه سعععععععععععععععععععععععفارا  

 يننعععععععععععععععععععععي خ قعععععععععععععععععععععي كعععععععععععععععععععععل فعععععععععععععععععععععن ال
 ا,ععععععععععععععععععه يحسععععععععععععععععععن كخعععععععععععععععععع ق ابععععععععععععععععععارى
 كدب اإلسعععععععععععععععععععععع ا ير ععععععععععععععععععععععا صععععععععععععععععععععععف دا

 يقطعععععععععععععععع  كن ععععععععععععععععف  ابدجعععععععععععععععععى ناععععععععععععععععرقف  
 جعععععععععععه ابرعععععععععععدىكفبنعععععععععععفر فعععععععععععي ا  حفنيعععععععععععف  

 يسععععععععععععععععععععيقى ابقععععععععععععععععععععرآن فععععععععععععععععععععي كفكععععععععععععععععععععفره
 

 (8)فععععععععععععي رفرععععععععععععه نععععععععععععف اج,عععععععععععععف ,ععععععععععععفذال  
 ثعععععععععععععا يج عععععععععععععي  عععععععععععععن حنعععععععععععععفه ابري,عععععععععععععف

 يععععععععععععععععععععععععدخ اه ابكي,ععععععععععععععععععععععععف نععععععععععععععععععععععععفق  ال
 اينعععععععععععععععععفل ابرقعععععععععععععععععل ننعععععععععععععععععه ابنأر,عععععععععععععععععف
 ك نعععععععععععععععععف  عععععععععععععععععفنى سعععععععععععععععععااه ابصععععععععععععععععع,,ف
 ,طعععععععععععععععععل نعععععععععععععععععن ييحعععععععععععععععععدى اب يه,عععععععععععععععععف

 كفبنعععععععععععععععععععععععدى  ن طي,عععععععععععععععععععععععف ابطي عععععععععععععععععععععععف  
 اي,ععععععععععععععععععععععفرن ,حععععععععععععععععععععععدين ابنجي,ععععععععععععععععععععععى

 

 :بيةأفريقيا الغر 

اي, غ نسفحيهف ك هف  (9)رب ,, د ابسادان اب ر,يع ند ابر ,ي ف اب ر عيررف كفريقي
و 507  عععى ) ددااعكنعععف كن سعععكفنهف ير,عععا  ععع وسعععي  ن يعععين كي عععا نيعععر نر,ععع  يقري,عععف  

و اسعععن فلو غعععرب كفريقيعععف نعععن نعععفبير قطعععفاييعععأبف ك و(10)( ن يعععان نسعععن 009و547
اركينعف ففسعاو ا,و انيجرو اكفنيرانو اسيرابيانو اغفنفو ا,افاو انارييفنيفو اغفن,يف

و جيريف ابيعي اعي ك ظنهعف سعكفنف  يانو اياغاو ا,نينو ابي,يريفو اغينيفو اسفحل ابرفل
 .اككثراف ثقفف و اكاسرهف كرضف  
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ن ق,فاععععل غععععرب كفريقيععععف ن كفنععععت نيرععععدد  فععععي اب ععععراسو اا  حععععد  فععععي فهععععي ني  و اا 
فب عع  انيحو نياععف,ه  فععي ابرقفاععد اابععديفنفتو نيقفر,عع  فععي ابيقفبيععد اابرععفداتو األصععال

ب كفريقيعععف فيرجععع   بعععى خنسععع  كنعععف ق,فاعععل غعععر . رات اابهجنعععفتففعععي ابعععدففس  عععن اب ععع
يال ,رضهف ناقد ا. قي  كا راني و كا نا,ي  كا  ر,ي ي: ااي  نف ,ر,ري  كا فينجراثيا

 .حيى يكانت ننها ابق,فال ابحفضر  ,,رض  ن طريق ابنصفار 
اذبب كن  ؛اابر نين ايرج  اب ضل  بى اإلس ا في قيفا غرب كفريقيف ابحضفر 

و ا,ععذببو يععفريغ غععرب كفريقيععف ق,ععل اإلسعع ا نيععداال   ععى كبسععن  ابنععف  , يععر ابيععداين
و اابس,ب في ذبب (11)يي صنرهف األجداد ااآل,ف  ,نايهانضى ابكثير نن األنجفد اب

ن حعاادن , داعا ابيعي ييكيرثعان ,يعدا  الو يرج   بى كن   نف  غرب كفريقيف ابقدانى
ننععععف و اا فاقهععععف ععععاير ر و اا فيهععععفأدراسعععع  كحععععاال كرضععععها ابيععععي ناعععع, االو اععععفادااف اا 

ايصرفان ابنظر  ن , داا ابداني   ال  (15)حاال اب, د ابنفاي يطنحان  بى دراس  ك
اآل فاديععععا و ا ,ععععد ابععععرحنن ابسععععردنو افععععي ط يرععععيها كحنععععد ابين,كيععععيو ق يععععل نععععنها
 ايركععاا بنععف ننععه اعععياف  و يافهععءال  ابععذين ,حثععاا فععي ابيععفريغ اإلفريقععي ابقععد. اي نيععذاا
 .(13)انهيدن ,ه في ابيأبيفو في اب,حن نسيضي 

ايحينعل كن قعد قفنعت فعي ننعفطق غععرب كفريقيعف فعي ي عب ابرصعار ابقدينعع  دال 
اك ظنهعف و اككثراعف سعنر و اك,رعداف ن عاذا  و انعفبيو اسعن فلو اسعن ىو كقدا نعن غفنعف

كصعععع,حت فععععي حكععععا ا و ر ااععععربكععععن ككععععل   يععععه ابععععداابو اكناععععطهف يجععععفر و رجععععفال  
اسر فن نف ا ينعق و  ن كفريقيف اب ر,ي  ابدت نن جديدو قصفرى ابقال (14)ابننسيفت

افعي و اانياعر اإلسع ا فعي كففع  كحيفاهعف اباثنيع و كا هف اإلس ا ادخ اا في ديعن اب عه
يرغب  نه كحعد  ال  صفرت بها ابرا  , ضل دين اب ه ابذن الو جني   نفرات كا هف

 .حد  ال  ايريصا ,ه ك االو ذل
 :ب انتشار اإلسالم في غرب أفريقيامن أسبا

,فبخسف اابهاان في يفريغ اعراب ابرعفبا ق,عل  بجن  األساد ناسانف  ا بقد كفن
و انعفبيو با يريعرف ابجعن  األ,عيض ,دابع  سعاداني  ق,عل ظهعار دابع  غفنعفو اإلس ا
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ب كا كععفن ب ضععح انثععفرا  و اسععن ى اإلسعع ني  ,ععل يري,ععر ابجععن  األسععاد كدا  ب يسعع ي 
و ب ر,اديعع    فععي كععل نكععفن حيععى صععفر اب ععان األسععاد اععرفرا  بأل نععفل اباععفق   را  نسععخ  

اب,نععععفن اغيرانععععف نععععن و ريفاصععععفرت ك نعععع   ,ععععد يععععرادف ك نعععع  كسععععاد فععععي بهجعععع  سععععا 
 .(12)اب, دان

كفن نن كاا ك نفبه يحرير ابساد نن  ,ادي  اب,يض حين و ابنف جف  اإلس ا
اال أل,ععيض و فضععل برر,ععي   ععى ك جنععي ال" :-صعع ى اب ععه   يععه اسعع ا -قععفل ابن,ععي

ده اإلسع ا كعفن كال اسعفا اباعرف ابعذن ق  ع و ى كساد  ال ,عفبيقاى كا  نعل صعفب " 
ده ابن,عي بع, ل ابح,اعي األسعاد ابعذن   ى ابدا ي  بى اب ه اا اسفا األذان ابذن ق   

 .هاس كل اريف ا ظيا  بى ي ,ي  نداابص   في كاقفيهف ابخنس  فيسر  دن  بىينف
ننععف يسععف د  ا,ععين جععن  اآخععرو ري  ,ععين بععان ابععانفكععفن  ععدا ابي رقعع  ابرنصعع

ثعا اجععد اإلسع ا كنععا ابسعادان كنعع  كنيع  فناععر .   عى ناععر اإلسع ا فععي ر,عاس كفريقيععف
 ععد  نععنها كبععف  ععدد ك,يععر ا و فصععفراا فععي  ععداد األنععا ابقفراعع  ابكفي,عع  ؛,يععنها ابكيف,عع 
ااجععداا  (12)بعع, دايععفريغ ي ععب  ار,يععاناأليععفريغ كفريقيععف ابععذن ,ععه  ععرف  :كيععب ننهععف

اقععد ينيعع  ابجععن  و   ععى ابجفا يعع  اابهنجيعع  فععرفرها  بععى نصععفف األنععا ابنيحضععر 
اق,عل كن يعدخ اا و ب نعار كار,فطاي   ق,ل كن ي ي   يان  األساد ,ثقفف  اإلس ا قرانف  

 .ففيحين قفارين نسيرنرينكفريقيف 
فه نععععنها ابرجععععا ف ثععععا ي ق ععععابرععععرب اععععا كال نععععن ناععععر اإلسعععع ا فععععي غععععرب كفريقيعععع

و افقهعععف و ا  نعععف و اكنعععرا و اسعععفار كجنعععف  ابسعععادان اط,قعععفيها نعععن ن عععابو كعععفب,ر,ر
. اد  نكفنفيعه اطفقفيعهدقد سفاا في خدن  اإلسع ا اناعره فعي حع كل  . فبانس  و ا ,فد

 :نل اذه األس,فب في ابنقفط اآليي اينكن كن نج
 :بساطة العقيدة وسماحة اإلسالم -1

فع ن انياعفره و فريقعي  عن طريعق اب عي ألاس ا قد انيار في ابانفل كفن اإل ذا 
و كعععفن كانهعععف ,سعععفط  ابرقيعععد  اإلسععع ني و فريقيعععف قعععد يعععا ,اسعععفال كخعععرىكفعععي غعععرب 
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اقعد قعفا . اح,ع,ها فعي ابعدخال فيعهو اسنفح  اذا ابدين ننف جذب  بيه ق اب ابسعكفن
و  داا   عى ذبعب اب,ر,عراسعفو اذبب ابنجهاد ابك,ير ابرعرب ابنسع نانو ,هذه ابرسفب 

و كنععف كن اإلسعع ا يحيععان   ععى انييععفاات يجععذب  بيععه األي,ععفسو سععكفن اععنفل كفريقيععف
ك,عف  و ف نعه ,رعد ي عب االنييعفااتو بى جهد كا  نعف يحيفل   الو كانهف كن ابداخل فيه

ااعععا ابنعععينكن فعععي فهعععا ابكيعععفب و فعععي فعععراس اباعععرير  بكعععل قعععفدر االجيهعععفداإلسععع ا 
كن ابنجيهععد ابععا  وفنععن ابنقععرر اععر ف  و اقاا ععد االسعين,فط ر ععاا اب  عع , اابن ععا  و اابسعن 

 .(17)كجر خطأ ف هانن كو ف ه كجرانو فنن كصفبو خطأ نأجارك

 :التجارة -2

اقععد نععال ابيجععفر . انععن كاععا اسععفال انياععفر اإلسعع ا فععي غععرب كفريقيععف ابيجععفر 
اخعل ابع, د   عى  بعى د اابكثيعر نعنها ياغعلو ابنس نان   ى انيداد ابانفل األفريقعي

حنععل و بهجععرناافععي ابقععرن األال و انيععداد ابنععدن اابقععرى األفريقيعع  ابيععي ييععردد   يهععف
اععععا و جديعععدا   دينعععف  و ابيجعععفر ابنسععع نان  بعععى ,ععع د غعععرب كفريقيعععف فعععي ركعععفب يجعععفريها

ابععا يكععن اععءال  و ايقفبيععد طي,عع  فععي ابسعع اب اابنرفن عع و اإلسعع ا كنععف حن ععاا  ععفدات
,ععل كععفن فععيها صعع ا  ننيععفا  نععن اب قهععف  اابر نععف  و انععفلابيجععفر ك هععا طعع ب ر,عع  

فععفخي طاا نعع  سععكفن  ابعع, د فععي األسععااق اابنعععدن . ابععذين ط ,ععاا ابععدنيف ااآلخععر  نرععف  
 .(18)اا فيها دين اب ه ابحنيفا,ث  و رىاابق
 :دور الدعاة والمعلمين -3

,عععاا بقععد انياععر اإلسعع ا فععي غععرب كفريقيععف   ععى يععد ابععد ف  اابنر نععين ابععذين اا
ينث ععان فاعع  نرسعع   نععن  الااععءال  ابععد ف  . كن سععها بناععر اععذا ابععدين ,ععين ك,نععف  ابعع, د

,ععل كعفناا يقانععان ,هعذا ابرنععل ,عداف  ابااجععب  وسع ني  كا حكانعع  نركايع ق,عل اياعع   
ارفعععيقها و ااداععا اإلينععفن. ا ععع  ابنععابى جععل   فارغ,عع  نعععنها فععي كسععب رضعععو ابععديني
ااععدفها ناععر ك نعع  ابياحيععد و نكف,ععد  ابنخععفطر ا ععانها ابصعع,ر ابجنيععل   ععىو ابقععرآن

  جهده بد ا  انن ابد ف  نن كر   .نا ابيي يريش   ى اب طر  اابص ف ,ين ي ب األ
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ااععءال  كععفناا . ابععداخ ين فيععه قاا ععد اباععرس ااانقطعع  بير ععيو ابنععف   بععى ديععن اإلسعع ا
و سعع ااييااجععان ننععن يريععنقن اإلو ايخي طععان ,فبسععكفنو يياغ ععان فععي داخععل ابعع, د
يياافععععد  بععععيها األط ععععفل و ااععععءال  ابععععد ف و ابرقيععععد  ن,ععععفد ايقانععععان ,ير ععععيا األط ععععفل 

  نعععن ا,رععد دراسعع  اععيو ا ابجديععدبهععذا ابر عع ابنسعع نان ااباثنيععان   ععى ابسععاا  ط ,ععف  
 .دخل كثير نن اباثنيين في اإلس ايو ابقرآن ابكريا

 : الزوايا -4
اابنقصعععاد . كفريقيعععف ابااايعععف انعععن اباسعععفال ابيعععي ,هعععف انياعععر اإلسععع ا فعععي غعععرب

اير,ييهعف   عى ابخ عق و األنفكن ابيي ييخذاف ابنيصاف  بيرايض ابعن  و ,فبااايف انف
اايسعفس و ا,نرار ابانفن.   ى ناض  نن كركفن ابنسجد ايط ق  كيضف  و اإلس ني

فهنعععفب  اعععرات نعععن ابااايعععف ابيف,رععع   وايسععع  ن هعععاا ابااايععع و نطعععفق ابععع, د اإلسععع ني 
 .(19)ي غرب كفريقيف  ب طريق  ابقفدري  كا ابسناسي  فاكخرى يف,رو ابييجفني ب طريق  

 اإلسع ا نع  يح عيظها اعياف   ن,عفد ابنس نين  ي ب ابااايف ,ير ياايقاا كصحفب 
ثعععا  رسعععفبها  بعععى و اقاا عععد ابعععد ا و ا  عععاا اب قعععه اابحعععدينو نعععن ابقعععرآن ابكعععريا غفب,عععف  

و نعععان ,أ نعععفل اإلراعععفد فعععي ابنسعععفجدايقا و ى د عععف  نخ صعععين بعععدين اب عععهكنعععفكن اعععي  
ا اب  ععع  ابرر,يععع  بنعععن ا ينعععق اير عععيو ا,عععين رجعععفل ابق,فاعععل اابراعععفارو اابقعععرى ابنسععع ن 

 .(50)ابدين
 :في غرب أفريقيا اإلسالمأصناف من نشروا 

 :ا في غرب كفريقيف في ث ث  كصنففينكن حصر ابذين ناراا اإلس 
بع  اإلسع ا فعي نخي عف ر,عاس كفريقيعف : اا اب اا  اب فيحان ابعذين كقعفناا دا األول

سعع ني  ,رععد نجععفحها نععن   اكقععفناا داال  و ابطععرق , ياحععفيهاداا انه ععو داا ابسعع,لثععا اط عع
و انعن يعابى   عى كفريقيعف نعن ,رعده حيعى األدارسع و فعفي  كفريقيعفو ف فكيفا  ق,  ,عن نع

 واابسععععععععن فبيينو اابانععععععععفغر و اابن ايععععععععينو اابح صععععععععيينو اابناحععععععععدينو اابنععععععععرا,طين
 .(51)ااب,رنايينو ااب  نيين
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ابعذين كعفناا ييطا عان ب عد ا  فعي و   ابنجهعابينف ابذين نهداا ابس,ل ب د كاباب
ياعرف   عيها  االو ي,رعثها حكانع  الو هاايياا ان بهف في كقفصعيها اكدانعيو كنفكنها

يسيرن ان نخي عف اباسعفال ,ل اا ن,رثران في ي ب اب,قفس  وينظنها قيفد  االو  دار 
 .نجف  د ايهان  بابننك

كن ابرعرب فعي  اقعد صع   . : ابيجفر ابنيجابان ,ين اعنفل كفريقيعف اغر,هعفالثاني
اابن ,ععععع  و اابرنععععف و كعععععفناا ينق ععععان ,ضعععععفا  األسعععع ح  كفبسعععععيافو صععععدر اإلسعععع ا

و انفبيو ف في غفنفهرب,يايياا ان و ابصافي  اابحريري  نن انفل كفريقيف  بى غر,هف
اابرععفل و رععادان نععن اععذه ابعع, د ,ععريش ابنرععفاثععا يو اا,رنععو اكفاععنهو اكنععاو اسععن ى
 .(55)اابر,يد

اي عب و بي,عفدل اعذه ابسع   ااحعدانف يسعففران ارافعفت  -,ط,ير  ابحعفل -اكفناا 
ذا ح عاا ,, ععدو نععيها نععن ابنريععدينحابيعي ي نععاادين ,فألسعع ح و اب,ضعفا  كقععفناا فععي و اا 

جفبيعع   سعع ني  يقععيا  نععاا ألن سععهااكا  و حععي بهععا نسععيقل  ععن ابحععي األصعع ي ابععاثني
و يياضعععءانو ايحيعععي ,هععف اعععرفار اإلسعع ا كرعععفديها فععي , داعععاو  قفنعع  داانععع  ,فب, ععد

ذا جعف  اعهر رنضعفن. ايقينان ابص   جنف عفت كحيعاا بيفبيعه ,فالجينف عفت فعي و اا 
 . انجفب  ابا ظ اابذكرو اي ا  ابقرآنو اي اابير 

ذا كفطراا كا يسح   ا اإلفطفر اابسحار في اقعت   ى طرف يااحناا جنيرف  و راااا 
ذا حل  . اطريق  ن ري و ااحد ,صار  جذا,  اخرجعاا و احي  عاا ,عهو فيها  يعد اب طعر اا 

يعععف,ها بصععع يه فعععي ابنصععع ى يظهعععران فعععي ذاعععف, ذا . ناايعععف اإلسععع ا انحفسعععنهها اا  اا 
قععاا بحانهععف ,ععين ثععا فر  و ب ععه نااف قر,فنععف  اقععد  و ااف ظنععاا ضععحفيو كدركهععا  يععد ابنحععر

يععععءثر   ععععى  قععععال ابصعععع فر نععععن غيععععر و كععععل اععععذا. ايععععاااراا فينععععف ,يععععنهاو فقععععرااها
 .اب ه صداراا فيدخ ان في دين اب هاي  ت كنظفر ابك,فر ننن ار  و ابنس نين

فب ابنررافععععان , ععععااا األذكععععفر : ابععععد ف  ابصععععافيان فهععععا ابر,ععععفد اابنس ععععالثالثثثث 
. ف ااععععهاايهفاابااععععد فععععي ن ععععذايهو ااإل ععععراض  ععععن ااععععرات ابععععدنيف ااخفرفهععععفو ااألاراد

اابننفبعععب و ابهعععءال  ابصعععافيين جهعععاد ن ناسععع  فعععي ناعععر اإلسععع ا فعععي  قفنععع  ابعععدال
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ن كفنعععت ابصعععافي  قعععد خرجعععت ابيعععاا  عععن نقصعععداف  (53)اإلسععع ني  , عععرب كفريقيعععف اا 
ت خعععدنيهف ابج ي ععع  ب عععد ا  ف قعععد كد  . ,ت  بيهعععف اب,عععدس ااألفكعععفر األجن,يععع ايسعععر  و األال

جععفل بنكععران فضعع هف فععي ناععر ف حيععى بععا ي,ععق نفععي غععرب كفريقيعع اإلسعع ني  خصاصععف  
 .اإلس ا

و فعععع ن ابحكععععفا اإلسعععع نيين ابنيحنسععععينو  ضععععفف   بععععى اععععذه األصععععنفف ابث ثعععع 
فريقيععف يععد ابننفصععب ابرفبيعع  فععي حكانععفت غععرب ك ظ ين ابك,ععفر ابععذين يسععي  انا اابنعع

األثريععف  ابععذين يسععف دان اب,ءسععف  اابننكععا,ين  خصاصععف  و طععابى فععي نصععر  اإلسعع ا
ااعءال  اعا ابعذين .  بى ابدخال في اإلسع ا يرا  ,ك ى جذ,اا ,أ نفبها ابخيري   ددا  حي

فعي غعرب  ااسعياىاا   ى نار اإلس ا فعي ابنفضعي اابحفضعر حيعى اسعي  ظ دسف 
 .كفريقيف

بى ابذين ا,يد اا كنارا   يقال و نسيحدث  في ابيصاف اإلس ني , رب كفريقيف اا 
 :فا   ,كر ق  نها ابدكيار  يسى كب,ي ك,ا

 ف خاعععععععععععي  اص عععععععععععععف  ,رعععععععععععض ابيصعععععععععععا  
 جععععععععداى ابااايععععععععف ن ءاععععععععععف قععععععععاا نععععععععف يععععععععف 
  فاقععععععععععععععععععف ين عععععععععععععععع  ابيه يععععععععععععععععل ق ,ععععععععععععععععف   ال

 ب ,فبجهفبعععععععععععععععععععععععع  فينعععععععععععععععععععععععععع  ن ابينس عععععععععععععععععععععععع
 

 ايكععععععععععععععععان فيععععععععععععععععه يحفيععععععععععععععععل اريععععععععععععععععععععف 
 جهععععععععععععععععل ابنريععععععععععععععععد يقععععععععععععععععاده كاععععععععععععععععععععاا 
 نسععععععععععععععععععينق  األدران ااععععععععععععععععععا خعععععععععععععععععععع  
 اابر عععععععععععا نعععععععععععن دان ابصععععععععععع   ,ععععععععععع  

 
 :غرب أفريقياالعربية اإلسالمية ب الثقافة

اابثعفنن و يفريغ ابد ا  اإلس ني  في غرب كفريقيف خع ل ابقعرن ابسعف,   اعر ظل  
قفرنعفه ,فبنهضع  ابرظينع    ذا نف اإلط قكاني  به   ى  ,ل ال  ار ابني ديين ضاي   

اقععد كععفن نسعع نا  (54)  نععن ابقععرن ابيفسعع   اععر  بععى ابيععاافععي ناععفط ابععد ا  اإلسعع ني
ابسععفاد ق,عل  ثنععفن ,ععن  ي حفجع   بععى نععن يعاقظها نععن االخعي طفعع آنعذاب غعرب كفريقيععف

ا,دايععععع  ابيفسععععع   اعععععر و فاديعععععا ,فبيجديعععععد اابجهعععععفد فعععععي نهفيععععع  ابقعععععرن ابثعععععفنن  اعععععر
 .ابني دن
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 (52)يكفد قدا اإلس ا يث,ت في , د نن اب, د حيعى ييأثعل ثقففيعه فعي كرضعهف اال
: ثفنيهعفا و ار  ابقرآنيع : ابنعدكاالاعف:   عى ثرااعف نعدار  ثع ن فعي كرجفاهعفكا يظهر 

 .ثفبثهف: ابنرفاد األا ي  اإلس ني ا و ندار  يح يظ ابقرآن
 كاال  كن يكيععب ابنر ععا بي نيععذه ابحععراف ابهجفايعع    ععن  ,ععفر  وففبنععدار  ابقرآنيعع 

  ععععى اب ععععا  بيير نهععععف ثععععا يكيععععب بععععه سععععار  اب فيحعععع  كيضععععف ثععععا ابنرععععاذيين ثععععا سععععار  
 .ذا  فسار  اب هب فسار  ابنصر ااكاإلخ 

ااععذه ابنرح عع  يسععي رق  ععد  اععهار ثععا يااصععل قععرا   ابسععار نعع  ابح ععظ حيععى 
اانعععف ينيهعععي نطفب,يعععه ,عععفبح ظ فعععي ,رعععض . ابن,عععأيصعععل  بعععى سعععار  األ  عععى كا سعععار  
كثعر فهعذه ابطريقع  يأخعذ ابابعد كر,ع  سعناات كا ك. ابنجينرفت اإلس ني  , رب كفريقيف

انعف حابهعف نعن  فعي نيجيريعف نيجيريعاناقعد ا يعفد اب (52)ق,ل كن يخيا ابقرآن ك ه سعردا  
  نعععن ابر عععاا  طعععان فعععي ير عععيا ابقعععرآن ب ابعععدان ,اعععييخ ,ععع د غعععرب كفريقيعععف كنهعععا ال

 (58)اابسععن فبيين (57)كععفب,رنايين ر ععيا ابقععرآن اسععيظهفرا  ,ععل يقيصععران   ععى ي واألخععرى
ر ابععذين يكي ععان ,ح ععظ ,رععض ابسععا  (30)كسععفار ابيرا,ععفايين كا سععردا   (59)اابهاسععفايين

 .(31)فر بيأدي  ابص   ابن راض ابقص
 ثانيها: مدارس تحفيظ القرآن

و كانهععف نيجيريععفا و  ععيظ ابقععرآن فععي كثيععر نععن دال غععرب كفريقيععفحيقعع  نععدار  ي 
ا ععدداف ق يععل . ااععي ناجععاد  حيععى فععي ابقععرى. اغفنععفو نارييفنيععفا و نععفبيا  وسععن فلا 

 . بيفكيا نرح   ابك بب  ال  ذافابابد في اب  ي يحق ,هف  االو ,فبنس,   بى ابكيفييب

كن يكيعب ابنر عا بي نيعذه ابعثنن األال نعن سعار  اب,قعر    عن فهذه ابندرس   ,عفر 
بععى جنيعع  كنععفكن   ه  يععفه ,دقعع  ناععيرا  اععابععذن يقر  ابنقععر   ععى باحعع  ثععا يععأيي ,ععه  بععى 

انععف  بععى ذبععب ثععا ينصععرف و ااباقععفو انخععفرل ابحععرافو ااباصععلو ااإلدغععفاو ابنععد
و ايسعنره  يعفهو ابنقعر بعى يقن ح ظه ثعا يرعاد  ن  بى كن يبح ظ  اذا ابثنابي نيذ 
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اقعد . ااكذا حيعى يح عظ ابقعرآن ك عهو ف ذا اقين  ,ه كنره ,فبنضي  بى ابثنن ابيفبي
ابكعن ابي نيعذ فعي اعذه ابنعدار  و ابندر   بى كس اب يراه كنسعب ب عدار  ي يجئ

 . ياابان في غرف ابيح يظ نقيدين ,فبس سل ال

فععي اب فبععب ابكنهععف و حسععب اخععي ف قععا  ذاكععر  ابي نيععذ ايخي ععف نععد  ابح ععظ
اابحعععق كن . ار,نعععف اادت   عععى ذبعععبو ,عععين سعععنيين اثنيعععين اخنععع  سعععناات ييعععراا 

 ابكععنو نط,ععق ,نرنععفهح ظهععا ب قععرآن ح ععظ نععيقن ب  فيعع   ال كنععه ينقصععها جه هععا اب
ن كععفناا ق ي ععينو ,ععين ابح ععظ اابنرنععى يجنعع و سععيهفن ,ععهي ال ا   ععدد ثععا يخ عع   (35)اا 
و (34)كا "نععى سععيين" (33)حففسععي"بقععفب ابناععهار   نععداا "األ انععنو كبقععفب ا ععيه 

 .(32)""قاني ,ع  يط ق   يهاو افي ,رض ابنجينرفت

ن ياا يعع  اإلسعع ني  ابنفجنعع  نععن ابنفاععاقععد اادادت اععذه ابنععدار  ,فاديععفد ابي
انعععن األانيععع  ,نكعععفن كن ابيسعععهي ت ابحديثععع  نعععن . نعععن جهععع  اباععع,فن ااباعععف,فت

بنسج   ابننيار  في ابرفبا ,أسره ,أصاات نخي    ب قرا  ابناعهارين فعي ابارااط ا
ابرفبا ابرر,ي ااإلس ني قد ذب عت ,رعض ابصعرا,فت ابيعي يااجههعف طع ب غعرب 

 .ابيفس   ار اابرارين ابني ديين كفريقيف في ابقرا   ,فبقيف   بى ابقرن

سعفات كصعحفب في اذه اآلان  األخير  كن  صنرف   (32)اقد كحسنت االي  كنا
ااداد اإلق,عفل و ا,عذبب. اب يسفن  ,ح ظ  ابقرآن سعاا  ,سعاا  فعي ابراايعب اباعهري 

قععال  قيععل فععي ندينعع  كنععا اصعع ف   ففننعع. بهععف  ععى ح ععظ ابقععرآن فععي نيجيريععف انععف حا 
 :اف ر
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 ك,عععععععععععععععفري  حاسعععععععععععععععف   يعععععععععععععععب ابسعععععععععععععععععع ا
  بععععععععععععععععععى كاجععععععععععععععععععي ابيحيععععععععععععععععععفت ااقععععععععععععععععععععف  

 نرفبنععععععععععععععععععععععععععععععععب اب ععععععععععععععععععععععععععععععععر النرعععععععععععععععععععععععععععععععع 
 انععععععععععععععععن ,ينهععععععععععععععععف ابنسععععععععععععععععجد اب فخععععععععععععععععععر

 طفابععععععععععععععععععععععععععت  ذ ,ععععععععععععععععععععععععععععدت هانأذنعععععععععععععععععععععععععع
 انكي,هعععععععععععععععععععف قعععععععععععععععععععد حكعععععععععععععععععععى اب,ربنعععععععععععععععععععععف
 يعععععععععععععععععععععععععععرى ابطعععععععععععععععععععععععععععفارات يرفاداععععععععععععععععععععععععععععف
 ,كسععععععععيفن نععععععععن ابصععععععععين نععععععععن سن  عععععععععععار
 اصععععععععععععععععفرت كنحععععععععععععععععل كيععععععععععععععععت ,رسعععععععععععععععععل

 ,ععععععععععععععععععععععأا ابقعععععععععععععععععععععععععرى اري,ععععععععععععععععععععععفطبهععععععععععععععععععععععف 
 كنععععععععععا جنرععععععععععت   ععععععععععا اععععععععععرق اغععععععععععععرب
 بعععععععععععععععععععععذبب قيعععععععععععععععععععععل كنث عععععععععععععععععععععب كبعععععععععععععععععععععععععف

 

 (37)عفاسيهععععععععععنسععععععععع ا نعععععععععن ابرفاعععععععععق اب
 جنيععععععععععععععععععععععععل صعععععععععععععععععععععععع فيب ,ععععععععععععععععععععععععفإلكراا

 بظعععععععععععععععععع ايكععععععععععععععععفد ي ععععععععععععععععاق نجععععععععععععععععاا ا
  كجعععععععععععععفن  دبهعععععععععععععي جنعععععععععععععفل ابنظعععععععععععععععفا
 نعععععععععااط   نيايععععععععععارب  ,قعععععععععرب اإلنععععععععععفا
 ن ابقعععععععععععععععععععععفارن بحسعععععععععععععععععععععن ابينعععععععععععععععععععععععفا

 انصعععععععععر ااععععععععععععفا كار,عععععععععفكيعععععععععت نعععععععععن 
 نعععععععععععن ابهنعععععععععععد ,رنعععععععععععف اجعععععععععععفاا سيععععععععععععععععفا
 خ ييهعععععععععععععععععععععععف كا كعععععععععععععععععععععععاار اب نعععععععععععععععععععععععفا
 ,ح,ععععععععععععععل ابسععععععععععععععنف  بععععععععععععععاار ابنقعععععععععععععععععععفا
 ف ععععععععععععفات ,سععععععععععععهنين ,ععععععععععععين ابسهععععععععععععععععفا

 فأصععععععععععدق ,ععععععععععه نععععععععععن كععععععععععععععع ا قععععععععععدينف  
 

ند ا اب عه ابنعابى كن يكثعر و ف ا فصن  ابانفل   يب داانف س اي  حاسك,فر 

 ب رب كفريقيف كنثفل ندين  كنا في رف  صات اإلس ا ,نفديفيه انرنايفيه.
 المعاهد األهلية العربية  ثالثها:

ااعي بيسعت ن,عفن و ااي  ,فر   ن  رصفت ييصدر فيهف  فبا إلبقف  ابدرا 
حكان  نن ابحكانعفت  اك خفصف   كا ننهجف   قررا  ضخن  ذات فصال انكفيب يي,  ن

ننف نكفن خصو االيحفدي  ااباالاي  اابنح ي   صعه ابر نعف  فعي سعفحفت داراعا بير عيااا 
ياعيرط   يعه كن ييحصعل  اابايغ ابذن ي قي ابعدرا  فيهعف ال. اك,فرا   ص فرا  و ابنف 

ن سععه فععي ايك يععه كنععه ااثععق ,و   ععى  جععفاات فععي ابنععااد ابيععي نصععب ن سععه بيدريسععهف
اينقسعا . نسيرد بنق هف  بى اآلخعرينااا و يدريسهف كنف درسهف   ى ابطريق  ابيق يدي 
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ن اعععا كن يجنععع  انرنعععى ابي عععن  . ين انيخصصعععيننعععاعععءال  ابر نعععف   بعععى قسعععنين: ني ن
: اععا نقدريععه اابيخصعع . ااألدبو ااب  عع و ابرععفبا ,ععين   ععا كصععال ابععدين ااباععرير 

نقدريعععه   عععى اإلسععع ني  يظهعععر ن,اغعععه فيعععه كا  عععى يعععدري  فعععن نعععن اب نعععان ابرر,يععع   
اغيرانعف نعن ابكيعب األد,يع  و و انخيعفر اباعرر ابجعفا ي(38)يدري  نقفنفت ابحريعرن

ابخ يل ,عن  ابناهار  ,ينها كا ,ظهار نضاجه في يدري  اب قه اإلس ني كنخيصر
 .(39) سحفق

 بععععى اععععذه  االنضععععنفابععععي  انفبععععب اععععراط رسععععني  ي يععععاا   يهععععف ابطفبععععب ق,ععععل 
ااسعععيطفس كن يقعععرك نيعععان و بكعععن ييحعععيا   يعععه كنععه قعععد اجيعععفا نرح ععع  ابكيععفبو فاععدابنر

اابععذين ي يحقعععان ,هععذه ابنرفاعععد ككثععراا قعععد . ابكيععب ,ن عععرده ,ععدان   فنععع  نععن نر نيعععه
اكنعععف ابك,عععفر فنعععنها نعععن جعععفاا ابث ثعععين كا . دخ عععاا فعععي ابرقعععد ابثعععفني نعععن ك نعععفراا

رغ,ععيها اباععديد  فععي و اععخف  ابك,ععفرااب,ف ععن  بععى ابععير ا بهععءال  األ. األر,رععين سععن 
. غ,عع  ابععدار يععر  طاي عع  كا قصععير  حسععب ر ا اكا ععه فيسععينر ,هععا ابدراسعع   بععى فابر عع

 .(40)اابير يا فيه نجفنف  
 :طريقة الدراسة فيها

,فبكيعب ابدينيع  ابسعه   ثعا قعرا    اال,يعدا كنف طريق  ابدراسع  فهعي  ,عفر   عن 
فب ثععا ابي سععير ثععا ابحععدين ثععا ,رععض كيععب اب  عع  ثععا ,رععض كيععب ابنحععا ثععا ابحسعع
اقعد يعدر  ابطفبعب جنيع  اعذه . ابصرف ااب, غ  ثا ابيعفريغ اابننطعق اابرعراض

كا ينيقعل نعن  واقعد يرعدد كسعفيذيه  ذا اعف . اب نان  ند كسيفذ ااحد  ن كفن ني ننعف  
,كيعفب صع ير   قعه نعث   بابكن ابرفد  جرت كن ي,دك ابطفبب في ا. نرهد  بى آخر

ثععا ينيقععل  بععى نععف اععا كصععرب ننععه ,فبيععدري  في,ععدك و  ععظ اابيركيععبسععهل اب و ابحجععا
و ففبرسععفب  أل,ععي ايععد ابقيراانععيو ففبرايعع و ,فألخضععرنو فننظانعع  يحيععى ابقرط,ععي

فنخيصععر ابخ يععل و فأسععهل ابنععدارب بر,ععد ابععرحنن ,ععن نحنععد ,ععن  سععكر اب, ععدادن
 .ااكذا
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انيعع  بنحنععد ااألجر و رثنععفن ,ععن فاديععاي,ععدك ,أيععف طفبععب اإل ععراب بو ابنحععاافععي 
ي اقطعر ابنعدى أل,عو ان ح  اإل راب أل,ي ابقفسا ابحريرنو نحيي ابدين  ,د ابحنيد

ااكعذا ي رعل . اكب يع  ,عن نفبعبو اعذار ابعذابا  ونحند جنفل ابدين اافا األنصعفرن
اعا كصعرب ننعه. ااعذه ابكيعب يدرسعهف ابطفبعب  في كل نفد  ينيقل نن كيفب  بى نف
يرينعدان   عى  اكعفن ابط ,ع  داانعف  . فبعب انااجعهبند  يقعل كا يكثعر حسعب نقعدر  ابط

 .(41)يدرسهف   ى طريق  األاار ابقدين ا  ى ابندر  ابذن و ابكيب ابيي يدر 
 :مدة الدراسة

صعع,فحي  نععف ,رععد صعع   و كفنععت   ععى فيععريينو انععد  ابدراسعع  فععي اععذه ابنرفاععد
انسعععفاي  نعععن ابظهعععر  بعععى ابرصعععر كا ق,يعععل ابن عععرب حسعععب و ابصععع,   بعععى ابضعععحى

اقعد و  بعى ثع ن سعف فت,ين سعف يين  ييراا اند  ابدراس  كل فير  . اف ابدار ظر 
ايسعينر ابدراسع  طعاال ابرعفا ال  ط ع  فيهعف  ال فعي و يطال ككثعر نعن ثع ن سعف فت

ننعف يرينعد   عى و قعف  نعدافيابعي  ب عدار  سعناات . اكيفا األ يفدو اهر رنضفن اا 
دراكه ف,يعات ابر نعف  ن ياحع   ؛سعناات اال يقعل  عن  اعرو جهد ابطفبب ااسيرداده اا 

يعه كا جنسعه كا بعيها , عض ابنظعر  عن ق,ي  ى نصفريرهف بيدري  كن طفبعب قعدا   
 .نكفنيه في ابنجين 

 االحتفال عند ختم كتاب كبير:
نعف  ابعذين يقانعان ,فبيعدري  فعي اعذه ابنرفاعد  قفنع  ابح ع ت  نعد  اقد ا يعفد ابر

كا كب يع   ابخ يعل فت ابحريريع  كا نخيصعرخيا كيعفب ينعفل كانيع  ك,عرى  نعداا كفبنقفنع
ايكثيعر و ,ن نفبعب كا ي سعير ابقعرآن ابكعريا رغ,ع  فعي ياعجي  اآلخعرين   عى ط عب ابر عا

ابي ي,طععه و اي,ععفركاا بععهو ا ابنيخععرلاععا س ابعع, د بيهنيحضععراف ابر نععف  فععي كصععقفو سععااده
 .حضر ابح    كذبب كقفر,ه اكصدقفءهايو ان ءه في ابير يا
 : خرجماذا وراء الت

اابطععع ب ابعععذين ييخرجعععان نعععن اعععذه ابنرفاعععد ي ييحعععان ابنرفاعععد ابننفث ععع  فعععي 
و ن ,أسعععرااا ء فهعععا ي,عععدو ننعععفابها اكحيعععفاها كا فعععي كن نكعععفن طعععرحيها طعععااا  ابحيعععف 
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اسعفر ,عذكراا ابرك,عفن  بعى خعفرل حعداد و انااطينها ثعا  ذا سعف داا ابحعظو اكقفر,ها
نهعا اار هعا ان,عاغها فعي  فع   نيعق برفيسيقدا  بيها ط ب ابر ا نن كل و نيجيريف

و ا,عذبب ؛ابر اا ابرر,ي  اإلس ني  فيصنران صني  كسفيذيها   ى ابطريق  ابناراث 
 .ب, د ابنرنار ينيار ابر ا اابدين في آن ااحد  بى كرجف  ا

 :معيشة علماء غرب أفريقيا

ننعف  وآخر كل اهر ييقفضان كجارا    ن كغ ,ي    نف  غرب كفريقيف اكانيهف ال اا 
اننععف  ن ععت كيععديها نععن و كععفناا يرينععدان   ععى كن سععها ايععأك ان نععن  ععرق ج,يععنها

نعععععن  يعععععأييها ايضعععععي ان  بعععععى ذبعععععب نعععععفو كا خيفطععععع  كا يجعععععفر و كا صعععععنف  و ارا ععععع 
آخر يج ب بهعا األرااق فعي  اقد ا,يد اا ألن سها نكس,ف  . ابصدقفت اابهدايف اابه,فت

يقينانهععف حسععب يقفبيععد ابعع, د االجينف يعع   وياابععان اال وابح عع ت ابدينيعع  ابيععي كععفناا
اح  ع  و اح  ع  ابجنعفا و اح    ابنكف و ننهف ح    يسني  ابناباد ياا سف,رهو اابديني 
 .(45) نداابح  ت ابنسيحدث  اانحا ذبب نن و اباكر

 ن  ععدد غ يععر نععن كد,ععف  غععرب كفريقيععف افقهفاهععف اقععد ن,ععغ  ععن اععذه ابطععرق ابععث
فظهرت و اييرجا  ن ن,اغهاو ثفراا ابر ني  ينطق ,,را يهاانحفيهف حيى خ  اا بنف آ

,  ععت كال انيجيريععف و اجنععيو اين,كيععاو انععفبيو , ضعع ها جفنرععفت  سعع ني  فععي غفنععف
,قيفا ابثقففع  اإلفرنجيع  ابا ييداار  ال و ابا ييقاضو رقيهف في ابقرن ابثفنن ابهجرن

 .(43)ابحديث 
و كابهعععفو ينعععر ,نراحعععل ثععع ن ن ابنثقعععف ابرر,عععي اإلسععع ني فعععي غعععرب كفريقيعععف 

يقععل  ععن  ايح ععظ نععف الو نرح عع  ابكيععفب حيععن ي,ععدك ,ععه  ثععر ان طفنععه نععن ابرضععف  
 بعى نرح ع   اناافعل كخعرى ق,عل كن ينيقعلو  ارين سار  يعءدن ,هعف ابصع اات ابخنع 

ال يخيععفر بععه اا  ن كراد بععه ك,ععو كخععرى ه ابيقععدا اابياسعع  فععي ابر ععاا ابرر,يعع  اإلسعع ني  اا 
انعف نعن نسع ا كا نسع ن  فعي غعرب كفريقيعف  ال ايرسع ه . ه في نسعيق, هيقيفت ,  ن   
ن كعععفن نعععنهاو ن بعععا يكعععن  فبنعععف    بعععى ابكيفييعععب ابيعععي ,عععفبقرب نعععنها  ك,عععاه فيكي عععي و اا 

 . انييف   به حيف   ير,ييه ير,ي   س ني  بيكان خ  ف  ,
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 :جواهر األدب اإلسالمي

 كعفن    اجر عه نظفنعف  و راا  ن اإلس ا اا ابنظفا اإلبهي ابعذن خعيا اب عه ,عه اباع
و ا,ععفبكان اابخ اععقو ااريضععفه بينظععيا   قعع  اب,اععر ,خععفبقهاو بجنيعع  ابحيععف  اععفن   

نجفبو ا,فبنجين  نن ااالو اابدنيف ااآلخر  اينظيا كعل االري,فطعفت ابيعي و احكاو اا 
خععع   ابر,ععفدو ابخضععاس ب عععه احععده  عععى  ن,نيععف   يحيععفل  بيهعععف ابنععف  ينظينعععف   و   بعععهاا 

ااعععذا ابنظعععفا قعععفا   عععى . ,كعععل نعععف جعععف  ,عععه ابرسعععال صععع ى اب عععه   يعععه اسععع ا ااألخعععذ
ابيععي  ااالقيصععفدي و ااألخ قيعع  ابن سععي و اابياععريري و األصععال اال يقفديعع  اابير,ديعع 

 .(44) اجف  ,هف اإلس

ابععن ياداععر اععرير  اإلسععع ا فععي قطععر نععن األقطعععفر  ال ,ير,يعع  ابععن   اابجيعععل 
  نععف  غععرب كفريقيععف نااجععذاا   ععى   ععض  و بععذبب ؛اابنجينعع    ععى األخعع ق ابن,ي عع 

انعععن ك,رااعععف غعععر  ابرقيعععد  اإلسععع ني  فعععي كذاعععفنها  عععن طريعععق و نعععاا  دان كخعععرى
 .ااإلينفن ,هو ابحب اإلبهي

 :اإليمان بالله -1

 نل  االو  نل ,دني االو  ن اإلينفن في حقيقيه بي  نجرد  نل بسفني
ننف اإلينفن في حقيقيه  نل ن سيو ذاني ايحيط ,جاان,هف و  غ كغاار ابن  ي,و اا 

راد  ااجدانو ك هف نن  دراب ابجاا  ,د كن ي, غ اذا اإلدراب ابرق ي حد   ال (42)اا 
ِ نََّنف : يقال جل اأنهو ا,ه  االو يابابه اب   اابيقين ابجفاا اا ابذن ال وابناقن

فُ,اا َاَجفَاُداا ِ,َأْنَااِبِهْا َاَكْنُ ِسِهْا ِفي َسِ,يِل ابُنْءِنُناَن ابَِّذيَن َآَنُناا ِ,فب ِه َاَرُساِبِه ثُاَّ َبْا َيْريَ 
فِدُقانَ   وحي  كخ قف   . اابقرآن ابكريا يررض داانف  {12: }ابحجرات اب ِه ُكاَبِاَب ُاُا ابصَّ

افي ذبب يقال  ثنفن و يينيا ,هف ابنءننان نن ابك ر  اابننففقينو نفصر  اك نفال  
انهى و ابافرس فينف كنره ,ه قفن  حرن  ءدن  بى ن يصحي  اإلينفن ي:  ,ن فاديا

َاَنف َآيَفُكُا ابرَُّساُل َفُخُذاُه َاَنف َنَهفُكْا : فقد قفل يرفبى (42)بدينابي,صر في اا  و نه
   .{7: }ابحار َ ْنُه َففْنَيُهاا
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ن   نععععف  غععععرب كفريقيععععف ف  ابخععععفبق ابنن ععععرد ,فبر,ا,يعععع  كععععفناا يي نععععان ,ننفجععععو اا 
ي عذ و اجعب ذبعبنا,و  ه في سفار نااني  ابحيف  اابط,يرعت حقفاقيج    اقد. بااي ااأل

اصعع فيه ابر يععف   ععى سععن  و ,أسععنفاه ابحسععنىو ايععد,ر آيفيععهو آالاععهاثنععف  و ذكععر نرنععه
ن اي نعراا نعو فيارق   ى ق عا,ها اكرااحهعا اعن  ابحقيقع  اابيقعينو فب األد,ف ابنس  

 .(47)كناار ابنح,  ااباجد ااألن 

يععيا  الو ,ععفار باصععنفاره فععي آيفيععه او ان كن ,ععداا  اب ععه ابراارعع ثععا كععفناا ييصععرف
ى بيسعيير  ع,قفءاعف اصع حهف فعي ابكعان اابحيعف  كنعف كراد اب عه  ال ,ينسعب ابطعرق ابنث

و ا دابعععع و ففب ضععععفال اابقععععيا اإلنسععععفني  نععععن حععععبو اكنفنعععع و خ فعععع  اب ععععه فععععي األرض
ر اإلسعع ني فععي اب ععه ابيصععا و ايرععفان يحكنهععف ابرقيععد  ابرااععد  حسععب ا,ععر  و اصععدق

  .(48)جل اأنه

ين نحنعععد اعععرف ابعععدقعععال    عععى حعععد  ي غعععرب كفريقيعععف حيعععى كصععع,  اإلسععع ا فععع
 :اب,اصيرن في ,رديه قفا   

 حيعععععى غعععععدت ن ععععع  اإلسععععع ا ااعععععي ,هععععععععا
 (49)ر كبنها ,خيعععن دا  عنك اب  ك,

 (20)انععععن ,رعععععد غر,يععععه ناصعععععاب  ابرحعععععع
 اعف ا يييا ابا ياع (21)اخير ,رل

افعععي اإلينعععفن ,فب عععهو  فعععي كعععفن    ررا  غعععرب كفريقيعععف دياانعععف  اقعععد نظعععا ,رعععض اععع
ااباعيغ نفصعر  (25)افعي ط يرعيها ابعااير جنيعد ابصعكييو ابرسال اكابيفاه ابصعفبحين

يقعععال فعععي  (24)ابسعععن فبي انعععنها اباعععيغ  ,عععراايا  ,عععد اب عععه (23)ابعععدين ابك,عععرن ابكنعععان
 :ننط ابنءنن ابنحقق   ى بى اب ه س,حفنه  كرجاايه دا يف  
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 كفععععععععععععععععععععاض  بيععععععععععععععععععععب كنععععععععععععععععععععععرن نععععععععععععععععععععي 
 نعععععععععععععععععععععععععععراا كن يرقينعععععععععععععععععععععععععععف ,فباكعععععععععععععععععععععععععععععر 

 نرجعععععععععععععا نعععععععععععععن ابعععععععععععععرحنن كن ين كنععععععععععععععف 
 كفنعععععععععععع  كاععععععععععد ,نععععععععععف ذن ابقععععععععععرن اععععععععععديف  

 بيكثعععععععععععععععععععععععر ابجيعععععععععععععععععععععععران ابصفبحينععععععععععععععععععععععععععف
 بيرطنعععععععععععععععععععععععععععف صعععععععععععععععععععععععععععااب  ابنسعععععععععععععععععععععععععععععععععف 
 كجعععععععععععععععععععب ,جعععععععععععععععععععفه ابنصط عععععععععععععععععععععى ااآلل
 اعععععععععععععفت ابننعععععععععععععى ,فبصعععععععععععععنا اابسععععععععععععععععععرال
 ,فبكر,عععععععععععععع  ابر يععععععععععععععف ,طيععععععععععععععب ابععععععععععععععععهفدن

 ,ععععععععععععععععععفدابخ ععععععععععععععععق اابر كنععععععععععععععععار صععععععععععععععععير 
 يعععععععععععععأياا جنيرعععععععععععععف ,رعععععععععععععد فعععععععععععععال فاجعععععععععععععععف
 رب بيعععععععععععععععععععععععععرحا  ,عععععععععععععععععععععععععدب اب ري,عععععععععععععععععععععععععععف
 ,عععععععععععععدد جنعععععععععععععاس ابنريعععععععععععععدين ابظفبنيععععععععععععععععن
 كيععععععععععععععععععع  ق عععععععععععععععععععا,ها ,نيعععععععععععععععععععل ابقصععععععععععععععععععععد
 بععععععععععععععيجر ن اعععععععععععععععر ذان اباعععععععععععععععر ,هععععععععععععععععععععا
  نيعععععععععععععععععععععععععععه ابحضعععععععععععععععععععععععععععر  ,فبرففيعععععععععععععععععععععععععععععه
 ,جععععععععععععفه كحنععععععععععععد ابرسععععععععععععال ابنصط عععععععععععععععى

 عيعرب كنف كنرينع فعععد ات ي

 (22)ي ععععععععععايض نععععععععععاقن ,نيععععععععععل ابخيعععععععععععععر

 رنعععععععععععععععف ,فبص,ععععععععععععععععععععركنعععععععععععععععف يرقعععععععععععععععى غي
 , ضععععععععععععععع ه رقعععععععععععععععفب كر,عععععععععععععععفب ابخنععععععععععععععععف

 افنععععععععععععععع  كفععععععععععض ,نععععععععععف ب كعععععععععععل خيععععععععععرا  
 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععفنابيرطنععععععععععععععععععععععععععععععععععف األاالد  فبني

 اصععععععععععععععفبحي نسععععععععععععععل ,سععععععععععععععر اععععععععععععععععععععف 
 اصععععععععععععععععععععح,ه ا,ععععععععععععععععععععفبرييق ابرفبععععععععععععععععععععععععي
 ا,عععععععععععف,ن   عععععععععععفن ايقضعععععععععععي حفجعععععععععععععععي
 , عععععععععععف  كحنعععععععععععد ابيجعععععععععععفني ابهععععععععععععععععفدن
 حسععععععععععععف انرنعععععععععععععى ,عععععععععععععأكف ابهععععععععععععععععععفدن
 بطفبعععععععععععععب ابراعععععععععععععد فحعععععععععععععفااا اب  جععععععععععععععععف
 ب ر,ععععععععععععععععععع  ابعععععععععععععععععععدين ,عععععععععععععععععععدا غري,عععععععععععععععععععععف

 اععععععععععععع  ها ,هعععععععععععععا ,نعععععععععععععارب ابنييعععععععععععععععنكا 
 كععععععععععععععي يرغنععععععععععععععاا ,جععععععععععععععفه رب فعععععععععععععععععععرد

 بهععععععععععا فععععععععععي نحععععععععععراا ابيعععععععععرددن نكععععععععععرا  
 انرععععععععععععععععععا نععععععععععععععععععن ر,هععععععععععععععععععا صففيععععععععععععععععععععه
 صعععععععععععععععععع ى   يععععععععععععععععععه ر,نععععععععععععععععععف اارفععععععععععععععععععععف

 (22)ف ا دينيعفت نععبيسيجيب اا
نن  انثرا   ايكي,ان  نه اررا  و ففإلينفن ,فب ه ,حر يراا فيه   نف  غرب كفريقيف

بى  ابيااو ا ن, اا في اإلنيفليا  بى و اا   .كن يقاا ابقيفن  , ذن اب ه يرفبىاا 

 :تعظيم الرسول -2
نععن  ردحععف  و  ن نععن األدب اإلسعع ني , ععرب كفريقيععف ابععذن ج,ععل   يععه ابنسعع نان

دب اإلسع ني ابنرعراف  نعداا . فعفألافرع    ابرعذرن ب رسعال قعاال   ابحعباا و ابانفن
ناععأت ننعععذ كاعععرقت و   ,فباععرفار اإلسععع ني  ابنجيعععد افنيععع  نينيعععا و طفقععع   ق يعع اععا "

اذبعب و ينعااحاباايخذت االيجفه ابحنيف ننه  حيفيهعف فعي سعفار و ر,هف نيجيريف ,نار
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يق,ل ننه  ال ابعن  ابن يعاا ,اعرفار  ,أن ابنجين  ابذن ينيني  بيه األديب ابنس ا ال
ااقععع  يراثنعععف  نيقععع  فعععي  ارا  فسعععهل   عععى ابنعععنه  ابحعععدين كن ي قعععي جعععذو اعععذا ابعععدين

 ند  -اس ا ص ى اب ه   يه-يقيف يقصدان ابرسال ألن   نف  غرب كفر  ؛(27)"ابقديا
,اععر يجسععد فيععه كععل نععف يقعع    يععه رءيععيها اباعع فف  نععن  ااععاو ابير,يععر ,ععفبخ ق األكععرا

 انعث   و  نسيخ ص  فعي كانعه قعدا  حسعنو اج ل األقدار ااألاصففو سنا ابنرفني
فكعفن كيقعفاا و اكرف  ابرسل نكفنع و ك  ى األن,يف  ري,  اصط فه اب هو ك  ى بإلنسفني 
 .(28)اكطابه بهو برب ابرفبنين
ابكعن ابسع  يين نعن كي,عفس و   نف  غرب كفريقيف كجفااا ابنابعد ابن,عان نن فكثير
 ؛نع اقعفباا  نهعف ,د ع  نحر و يسعينكران  قفنع  ابنابعد ابن,عانو اا,ن اباافبو ا,ن ييني 

بعا ياعينل  ابكن ابر نف  اي قعاا   عى كنهعف  ذاو (29)خرىااين ت   يهف نن كنار ك بنف
  .(20)ح ا فدات نذنان  فن,فو يخفبف ابدين نن آثفا نف  ى 

يطرقعان  بعى  ففبنداا  ابن,اي  نيكفثر  في دااايعن اعررا  غعرب كفريقيعف فع نها ال
نعععععن كغعععععراض اباعععععرر ابنررافععععع   ال  كا غعععععرضو ناضعععععاس نعععععن ناضعععععا فت ابر عععععا

اقعد . فف نعه يخيعيا ,هعو اف ر في نسعيهل ابقصعيد  فيسيهل ,ه ف ن باو فييحان ,هاي 
ج, ععععاا   ععععى اععععذه ابرععععفد  ننععععذ كن رسععععغ اإلسعععع ا كقدانععععه فععععي غععععرب كفريقيععععف ,اجععععه 

"ابنععف ركى : (25)نيقععال  ,ععد ابععرحنن  ,ععد ابرايععا اباكععا بهععذا ابقععالو  يأييععدا  ا . (21)خععف 
نععد  ابرسععال صعع ى اب ععه اقععفد  األد,ععف  األيقيععف  نععف فععي و اسععفد  ابر نععف و ااععد  اباععررا 
جر عععاا و اسععع ن و اكرانععع و اح عععفا و اطععع ا و اابصععع     يعععه نعععن حععع ا و   يعععه اسععع ا
سع,   حيعف  ذكعرى ,ننف ايخنيسعف  و اير,يرعف   ياطيرا  و انظنف   ,حره ابرنيق نثرا   يقيحنان ب   

 .(23)"نابده
ن نعععنها ا ابنسعع ن نعععد اباععرب ابنيجيععرن  فنععع  نكفنعع  سععفني  سعععاا   ابنابععد ابن,ععي

فععي  ير ععن  جععفا  رسععني  اب يدرابيعع ابسعع,ب فععي ذبععب كن ابحكانعع  . نا ن ااباثنيععا حييابنسععا 
اذا ابياا بيينكن ابنس نان نن األدا  ,ارفار دينها ننهف  قفن  ح    ابنابد ابن,ان في 



 533 

ياين ط ب ابر عا يثا و اقف فت ابنحفضرات ابرناني و اب, د (كفسيفد)األنفكن ابرفن  
 .(24)كنفايد  س ني  جذا, و ها حين ابذافب ااإليفبافي كفاااو ,ان ااحد

يعيا  ال ,ح عظ  كن ابعااال ال (22)د  ابن,ان  ند ,رعض نسع ني نيجيريعفابنكفن  ابن
ايععفجراا و اصعع يراا اك,يععرااو فكععل نععن رجععفبها انسععفاهاو ,رععض نععن ابنععداا  ابن,ايعع 

انععن . فهعع ععن ظهععر ق ععب كا يح ظععان ج    (22)يح ظععان ابقصععفاد ابراععرينيفتو انثق ععيها
  ععى اانععه ييقععال فععي دو نععدا  فععي غععرب كفريقيععف اباععيغ  ,ععراايا  نيععف  ابسععن فبيابكاععهر 

 :س,يل ابنثفل

 ك,عععععععععععععى ابق عععععععععععععب  ال كن يكعععععععععععععان نيينععععععععععععععف
 ك,يعععععععععععت , يعععععععععععل ابعععععععععععيا سعععععععععععهران نناععععععععععععدا
 كسعععععععععفجل فيعععععععععه ابعععععععععارق بي عععععععععي اجيرايعععععععععي

 اب  عععععععععظ فعععععععععي ذكعععععععععر اص عععععععععععععه  كنظعععععععععا در  
 نحنععععععععععععد ن يععععععععععععف  اب ياحععععععععععععفت سيعععععععععععععععععدن

 ن,يعععععععععععععف  ننفبهععععععععععععععا,عععععععععععععه نعععععععععععععفل كعععععععععععععل األ
 رسعععععععععال نعععععععععن ابنعععععععععابى اآدا بعععععععععا يكععععععععععععن

 

 (27)عفح يعععععععععععف غعععععععععععراا ,عععععععععععفبن,ي نهينعععععععععععع
 انخينععععف بعععذكرى ابععععذن قععععد طعععفب ,ععععد ا  

 نيعععععععععععفا اج نعععععععععععي كفبنعععععععععععذانب ن رنععععععععععععععف
 ننظنعععععععععف اكحسعععععععن ,اصعععععععف اب,عععععععدر درا  

 اخععععععععيا سعععععععع ب ابرسععععععععل خينععععععععف نقدنععععععععععف
 اقعععععر ا ظنععععععف و,عععععه اينعععععت ابحضعععععرات

 انرظنعععععععععععععععف اي,قعععععععععععععى رسعععععععععععععاال داانعععععععععععععف  
 

 :ل كيضف  ايقا 

 طحععععععععععععف,ي اععععععععععععاقي بألنععععععععععععين اكطععععععععععععععرب
 عالععفن ابا يعععنت كن اب ه كييق  

 (28)بانف افقني غيد ,ذن ابايب ي رع
 ه نقععربععب نح,اب بديععاكن

 

 اكنععععععععععععععععععب اععععععععععععععععععفد ب خ اععععععععععععععععععق نراععععععععععععععععععععععد
 اكنعععععععععععععععععب بألكعععععععععععععععععاان نعععععععععععععععععار ارحنععععععععععععععععععععع 
   يعععععععععععععه صععععععععععععع   اب عععععععععععععه ثعععععععععععععا س نعععععععععععععععه

   يه ن  اآلل ابكراا اصح,ععععه

 ,عععععععععععععععععععععععععباكنعععععععععععععععععععب اعععععععععععععععععععفد بإلبعععععععععععععععععععه نح
نعععععععععععععي نععععععععععععع ذن اابنهعععععععععععععينن نذنعععععععععععععععب  اا 
 سعععععععع ا بععععععععدى خيععععععععر ابخ اععععععععق نطععععععععععرب

 سب كطيععبعن ابنعص   ايس يا ن
 :ابيخني  قيل نن جه  اننفو اقد افركها في اذا اباادن اررا  نيجيريف ابك,فر
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 (29)ففعععغر  كاعععرف ابخ عععق يعععف ك  عععى ابعععارى فيععع
 فعع ق يف كاففه ن يرفععيف ك ظا ابخ

 (70)نى ابارى ارففق يف كس ككرا ابخ يف
  فعرحن  اب ه يف نن قد رقى اص يف

 ذن اص عععععععععععععفعدريه ابععععععععععععععععععععععععععبععععععععععععي  ي فععععععععععععععفل نعانعععععععععععع 
 

 

 كيعععععععععى  بعععععععععى ,ف,عععععععععب ابنضعععععععععطر نريجيعععععععععف
 فععب نجيديععال قفل  ييق ننعيق

 ياعععععععداب نسعععععععيحيف (71)ابكنعععععععان ابنفصعععععععر
 فععيب كيع ا  ععكاكى ص   ايس ي

 ف صعععععععععععععدففعررش يععععععععععععععف  نصععععععععععععع,ف  رب ابععععععععععععععناكععععععععععععع 
 

 

 اب,فنعععععععفت ضععععععععفحي نعععععععف ر,حعععععععت قضععععععععب 
 ع عذاب ابنار كفظنععف ,ععفذكرين

 ريعععععععع  ابق,ععععععععال ,ناععععععععر ابنسععععععععب  فطعععععععععر 
  عب ااألي,فس قفط,ععااآلل اابصح

 ب ابارفعفعحفااا , ىاألابل ابنرفبي ععكا 
 

 

 نخيعععععععفر نجيديععععععععف قعععععععد جاعععععععت ,ف,عععععععب يعععععععف
 ريايفعن نعن ك  ابرحنعرا  نع 

 نعععععععععن اإلفضعععععععععفل نحي يععععععععععف اكنعععععععععت ,ف,عععععععععف  
 عفععر اإلبه كيعا عيف كال ابخ ق يف ن

 بنععععععععععععععن اي ععععععععععععععععف اثف  عف غعععععععععععععععععععععععععععععععاجاد ايعر ابععععععععععععععععععععععععععععععس 
 

 

 يععععععععف نععععععععن رقععععععععى بي عععععععع  اإلسععععععععرا  نريععععععععديف
 د فاق ابررش نسيايفعااال ابنجعك

 ردا   ععععععععععععععا ا ععععععععععععععا ابكععععععععععععععل ننيطيععععععععععععععععععف
 فععاييف نظهر ابجاد يف كنا اباجاد 

 راحنف كا عععععععععععععععععععفعذن كيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععفن ابعععععععععععععععععععار ابكيعععععععععععععععععععن 
 

 

 يععععععععف قفاععععععععد اب ععععععععر يععععععععف كاععععععععفف كر,يهععععععععععععا 
 عاعا ,هعفار فينف كبعف طعكن كيعف

 يععععف قفسععععا ابعععععراق يععععف خطععععفب سكنيهععععععا
 اراد كجنرهعاع ى ابعايف ن يضف  

  ره نهنف انى اك فعن ,حعف ففض نععن 
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ااععي بععان نععن و ففبنععدي  ابن,ععان فععن نععن فنععان اباععرر ابيععي كذا هععف ابنيصععافان
  ألنهف يصدر  ن رفينن ك,ااب األدب اب ا,فبو  ن ابرااطف ابديني  كباان ابير,ير

 .(75)ااإلخ   ابنكينو ب ابصفدقق اب ن رن  ,فبح
 :النشاط الديني -3

اييقعععرب ,عععه  بعععى نعععااله فعععي و  ن اإلسععع ا اعععا ابعععدين ابعععذن يطيععع  ,عععه ابر,عععد ر,عععه
اككثععر نسعع ني . انرفن يععه نعع  ابنععف و ايقفبيععدهو ا فدايععهو ا ,فديععهو سعع اكه ابيععاني

ا,قيع  كركعفن اإلسع ا  ثعا و اات ابخنع ن   عى ابصع ا نحعففظو نا غرب كفريقف نيعدين
ايعران و ابع,  ابرنعفااو يريني ابنس نان ,فبنظفار ابيي يري,ر ديني  ك رخعف  اب حعى

ففبنسعع نان فعععي . ى  نهععفيجععاا ب نسعع ا كن ييخ  ععع ذبععب نععن سعععن  رسععال اب ععه ابيعععي ال
بعععى ابعععان ابعععاطني   عععى كنعععه اعععا ابعععان يريعععف اباعععنفبي    عععى األخععع  ينظعععران  نيج

فرنجععي ان اإلكنععف ابععذن ي عع,  ابعع .(73)بععذن ييرععين   ععى ابنسعع ا كن ي ,سععها اإلسعع ني
ااا "نن  ايسيدبان   ى ك ره ,نف يذا,ان  بى كنه حدين (74)ف نه يري,ر كففرا  و نث   
  بعى  نج يعانها نعف  رفعاه ق,عل دخعال اإلفع و " كنف ابعان اإلفرنجعيه ,قاا فها ننهايا,  

 .(72)اب, د
و نعع  ابجيععل ابجديععد يي يععر خصاصععف   ,ععدكقععد و نابكععن ابحقيقعع  اععا كن اععذا ابععرك

ن كفن اب,دايان ال  .ياابان   ى يقفبيداا ابقدين  اا 
فععي ,عع د يار,ععف نععن نظععفا ابح عع ت  انععن ابناععفط ابععديني ابععذن ا,يد ععه ابر نععف  

ب كعففرين فعي  ايرغي,عف  و ب نس نين   يهعف اينايطف  و بهف ب,رض ارفار اإلس ا يرظينف  
ا,رضعهف يقعفا  فعي و بإلسع ا   اب جعر  ر ابكاا ينفق و   اإلنفن اإلس ا اا ح    يابي

يخععرل ابنهععفاي نععن ابنعععدار  ابنععدار  كح  عع  خععيا ابقععرآن كا خععيا كيعععفب ك,يععر كا اب
 .ابرر,ي 

نن نجعفب   انج سف  و ا   بى اب ه بقد صفرت اذه ابح  ت كدا  نن كداات ابد
فرصعع  ييععي  ب ععاا ظ كن  فععي كن كععل اجينععفس ب نسعع نينو غععرا فعع و ابععا ظ ااإلراععفد

يخععرل األقععفرب ااألصععدقف   افععي اسععيق,فل ابرفاععد نععن ابحعع  نععث   . يخفطععب ابنسعع نين
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ه نعابحعفل ابجديعد ثعا يرافقا  نسعيق, ا نطعفر ي بى ناقف ابسيفر  كا نحط  ابقطفر كا اب
  يندحان ااا ييهففيان ,فألنفايد ابنطر,و ل بى ,ييه في ناكب  ظيا كأنه ن ب ييا  

ااار ق,عر و نعن حع   ايرعدان فضعفال و اكصعحف,ه -اسع ا هص ى اب عه   يع-,هف ابن,ي 
 .(72)ابن,ي

يجينعع  ابر نععف  ااألانعع  فععي ,يععت ابنسعع ا ابجديععد احابععه و افععي ا ينععفق اإلسعع ا
ييعععععابى اإلنعععععفا ي قينعععععه ك نععععع  اباعععععهفد  ,ناعععععهد ا و كا عععععه اذااه بعععععير ن  سععععع نه ,يعععععنها

 اىاألنععاال اابح ععع نععنو بصععدقفتااو ار,نععف قععفا ابععدا ي ,ياايعع  ابهععدايف (77)ابنسعع نين
و اقعتب  عى حسعب ا (78)اب عدا  كا ابراعف  رعفا اإلفطعفر كااابثنفر كا ييقدا  بعيها ,ط

ابقعععد كعععفن اإلسععع ا  .(79)اسعععن ىو انعععفبيو اغفنعععفو اابعععدااانيو يحعععدن فعععي نيجيريعععف
اكفنعععت ابن عععا  و ابنفديعع ب ر,يعع  ,قايعععه ابراحيعع  ال ,عععفبقا  ينياععر فعععي ر,ععاس نيجيريعععف ا

 .(80)ال ,د في  األناال ااألس ح و ه ,ن نفطيسه ابط,يريينجذب  بي
 :أدب المسلمة بغرب أفريقيا -4

اصععدق  (81)اكطهععر  نععفر و اععريك  ابرجععل فععي يرنيععر األرضو ابنععرك  ابنسعع ن 
يحيعل ابنعرك  . "سف  اقفاق ابرجفلابن": قفل حين -ص ى اب ه   يه اس ا-رسال اب ه 

اابرجعععل اعععا . صعععف ابجعععن  اإلنسعععفني ذ اعععي ن ؛فعععي حيعععف  اإلنسعععفن نكفنععع   ظينععع 
و خفص  نكن   بنهن  صفح,هننهنف ألدا  نهن   اقد خ ق اب ه ك    واآلخرابنصف 

و  فاعت فعي ابيعفريغ نهن ع  انذب ع  فعي حجعر ك,يهعفو ابضرف ,ني  ابنعرك  اب,ياباجيع 
ى  حععدى اسععن  و فععذكراف فععي كثيععر نععن ابسععارو راععف اككرنهععفاحر  و حيععى جععف  اإلسعع ا

اى ,ينهعف ا,عين ابرجعل فعي ابثعااب فسع" ثعا ر  نعرياسعا " ع,عاكخعرى  ابنسعف "ابسار "سار  
 .(85)نن ابحقاق ابيي كفنت نحران  ننهف اك طفاف كثيرا  و اابرقفب

   يخععععدا ااجهععععف فععععي ذل  غععععرب كفريقيععععف ابقععععديا يري,ععععر خفدنعععع ابنععععرك  فععععي كفنععععت
 وفهععي فععي ابقريعع و ابععي  بهععف حععق ابيصععرف فينععف ين ععب ,ععدان  ذن ااجهععفو اانكسععفر

ايجنععع  و اي عععيقط ابح,عععاب ااب ااكعععه فعععي اب,سعععيفنو يرصعععر ابايعععت نعععن ح,عععاب ابنخيعععل
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ايصعن  ابخعاف نععن . ايدرسعهف ايطحنهعف ايرجنهععف ايهياهعف بألكعل كا ب ,يعع و ابحصعفد
 .(83)كل ذبب بخدن  اباال ااألاالدو ابطين ابآلاب

ر بيسعع ا األر,ععف  ك هععف اينسعع  األقناعع  كا ييععفجو ي ععال األقطععفنو افععي ابندينعع 
و يري,ر يرعدد ابااجعفت نايع  ب رجعفلو بهذا. ال  ن ابنسي انفت ابننابي ء  اال ابنسب

ابك,يعر  حعق ابسع ط    عى  األابعىب ااجع  ا . ا  ابرجل ,نقيف  كثر  ااجفيعهايقف  ثر 
 .(84)اك هن في خدن  كاااجهنو اب,فقيفت

 ال ألن اآل,ععف و ,ععين قطععر اآخععر يخي ععف كثيععرا   ابيقفبيععد ال فعع ن وف ععي ابنكععف  نععث   
يها   عى ااال نعن فياابان في نرظا األحاال نينسكين ,س طيها ابار ي  في  ج,فر ,ن

 نعف كثعفر ذبعب خ فعف   اكثيعرا  . اعا ابعذن يرا عي نيعل اب,نعتاابق يل نعنها و بهنيخيفرانها 
 وهنفعي اب فبعب ين عن  بعى نعف ينيعل  بيعه ,نععفي األنهعفتألن  ؛,عين كا اب,نعت اك,يهعف اعديدا  

فاععل  حععق اب,نععت فععي اخييععفر ااجهععف نععن يععدركان  ابانععفن ابحفضععر قععد ,ععدا اآل,ععف  فععيا 
يح,عه فيخي عي  ي ,ن كن يهرب نعن اب,يعت ابعذن ال ألن اب,نت الو ,كثر ابااال اإلج,فرن 

ن يحكعا بهعف ,عفبط ق نعن في ننال كحد كقفر,هف ثا يرفع  اعكاااف  بعى ابقفضعي ابعذ كيفنف  
 .(82)ذبب اباال

ف نعايحيرنهو يسعيحي نعن اابعد ااجيعه ااابعديهفاانفب  فد  ننيار  ااي كن ابعاال 
ابكعن و ف بهنعف فأاعدنهعاااحير و كنعف حيعف  ابااجع  نعن اابعد ااجهعف ااابديعه.  بى حد ك,يعر

انععن  .(82)فععي األاسععفط ابنير نعع  خصاصععف   واباععي اععذه ابرععفد  قععد كخععذت يقععل ,رععض 
كا و ينكععن ,حععفل نععن األحععاال كن يععد ا ااجهععف ,فسععنه ابرععفدات ابسععفاد  كن ابااجعع  ال
 قفبععععت بععععهو ن يخفطععععب ااجهععععففعععع ذا كرادت ابااجعععع  كو يععععهديععععذكر اسععععا اابععععده كا اسععععا ااب

ذا كرادت كن ينفابه كن و (89)كسيفذ"كا" (88)""كب ف كا (87)"نفبا" ساا  اا ااقعف كا  اي اا 
ألنعععه كبقعععي  كن احيعععراا ابعععاال و بعععه احيرانعععف  و   عععى األرض انديعععه  بيعععهج سعععت و جعععفب 
و (90)يياقععف   ععى احيععراا ابععاالو كن سععرفديهف فععي اآلخععر ا و   ععى ابنععرك  اععر ف  و ااجععب

  عى  جريعف   وففبنسف  ابنير نعفت ابيعاا قعد كصع,حن يط ع,ن  بعى ابعاال كن يحيعرنهن ككثعر
 .يقفبيد ابندني  ابحديث 
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 :التعاون على البر -5
يحررت ابنسعيرنرات و فتيابسيينافي كااال و في ك قفب ابحرب ابرفبني  ابثفني 

 ايقعععين حعععفر يرن عععان كفعععرادا  و فنعععدف  ابنسععع نان ب قيعععفا ,جهعععاد ج,عععفر فو ب كفريقيعععف, عععر 
فصعععفدف كن فيحعععت و اجنف عععفت إل عععفد  نجعععد اإلسععع ا  ااب  ععع  ابرر,يععع   بعععى ابععع, د

اسععع فر  و سععع فر  نصعععر ابرر,يععع و ا  عععى نقعععدنيهفو ابسععع فرات ابد, انفسعععي  فعععي ابععع, د
فكفنعت بهعذه و اابسعادانو بابي,يعف اابن عر و رعراقك  ابرر,ي  ابسرادي  ثعا سع فر  ابابنن 

ابس فرات كيفدن ,يضف  في ابنافري  اإلس ني  ابيي قفا ,هف األفعراد اابجنف عفت فعي 
ن   كل نس ا  س فر  نصر ابرر,ي  ابيي بهف نكفن   نيق  في خصاصف  و ي ب اب, د

ثا س فر  ابنن ك  ابرر,ي  ابسرادي  ابيي بهعف ننابع  سعفني   (91), ضل األاار اباريف
كنععف قفنععت سعع فرات كخععرى ,ععدار ن نععا  و ل نسعع ا , ضععل ابحععرنين اباععري ين نععد كعع

انعععععن و فعععععي نحفابععععع  ياحيعععععد صععععع اف ابنسععععع نين رغعععععا يرعععععدد ابجنريعععععفت نعععععن جهععععع 
 .نن جه  كخرىابنءسسفت 

انسععف دات و نت ابنن كعع  ابسععرادي    ععى ابخصععا  ,نرانععفت كد,يعع ابقععد يقععد  
  ابرعععفبا اإلسعع ني ,نكععع  ا,طععا,رثععفت ثقففيععع  فععي غعععرب كفريقيععف  ععن طريعععق ر و نفبيعع 
 ن ابرنل في . ادار اإلفيف  ,فبريفضو اابجفنر  اإلس ني  ,فبندين  ابننار و  ابنكرن

ا اابيععذكير اابععا ظ ااإلراععفد اابي, يععغ اغيععر ذبععب كنفنعع  فععي حقععل اإلسعع ا نععن ابير ععي
 سعه  نق كل نس ا نهنف كفنت ننابيه في ابنجين    ى كسف  ا ينفد اب عرد   عى ن

 .(95)كسف  ابيرفان ابجنف يكا   ى 
ا,نثعل ذبعب يعنج  ابيعاا و نجحت ابد ا  في غرب كفريقيف ننذ قعرانو ,نثل اذا

اال و ابن ينج  ابد ا  ننن ييحن هف ب رض في ن سه نن حقعد كا حسعد ألحعدو اغدا  
سعفانهف ,ايعفد  كا ,خع  ننن ييحن هف س ر  يررضهف   ى كحد بيق, هف كا يرداعف كا ي

,فبد فيععع  ابجافعععف  ابيعععي  ن ابعععدنيف ضعععجيجف  ءا اين عععو ف  ,أ نعععفبهاان ابنعععء كفبعععذين يعععرا
 .(93)يرى طحنف   يسن  جرجريهف اال
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َاَيَرعفَاُناا َ  َعى ,قابعه يرعفبى: ندب اإلس ا  بى ابيرفان   ى اب,عر اابيقعاى قد  
           اب ععععععععَه َاععععععععِديُد  اب,ِععععععععرق َاابيَّْقععععععععَاى َااَل َيَرععععععععفَاُناا َ  َععععععععى اإِلثْععععععععِا َاابُرععععععععْدَااِن َاايَّقُععععععععاا اب ععععععععَه ِ نَّ 

  .,رضعه ,رضعف" نعءنن كفب,نيعفن ياعد  "ابنءنن ب  :اابرسال يقال و{5: }ابنفاد  ابِرَقفبِ 
  عى يعد جنف ع   ييا   ى يعد فعرد  ال األ نفل ابيي ال ففبيرفان يجب كن يكان   ى

 . فيرفن   ى  نجفاه هكا نف  جا  نه نن ,دك ,

بى ابذي و كنهف  رافب ايخريعب ألنعن ابرعفبا  ,د اى ن يننران األ نفل ابخيرياا 
 :يقال فيها اباف ر ابنيجيرن

 ننرععععععععععععععععععععيا ابنععععععععععععععععععععف  ننعععععععععععععععععععع  كنععععععععععععععععععععععععفر
 ننرعععععععععععععععععععيا  ,ععععععععععععععععععععذل نععععععععععععععععععععفبها ط ,عععععععععععععععععععععععف
 حعععععععععععععععععععذريا نعععععععععععععععععععن  غفثععععععععععععععععععع  اب هععععععععععععععععععععععف
 نسععععععععععععععععععفجد ابنععععععععععععععععععف  نععععععععععععععععععن يكن هععععععععععععععععععف
 اكيععععععععععععععن نععععععععععععععن ينقععععععععععععععذ ابخ يقعععععععععععععع  نععععععععععععععن

 فبععععع ا  راععكنار دين ابس

 (94)فععععععععععععععفنيث اا نثععععععععععععععل غ نعععععععععععععع  ابعععععععععععععععععدار
  صععععععععععععععععععععععرار باجععععععععععععععععععععه ر,ععععععععععععععععععععي ,كععععععععععععععععععععل

 يحسعععععععععععععععععراا فعععععععععععععععععي  عععععععععععععععععذاب ك نعععععععععععععععععفر
 اكيععععععععععععععععععف يععععععععععععععععععراى نيععععععععععععععععععفه آ,عععععععععععععععععععععععععفر 
  جعععععععععععععععععفن ي,ععععععععععععععععععن اب سعععععععععععععععععفد ,فبرععععععععععععععععععععفر

 فر عععد كخيعير  نععانصر  ابخ
 :التصوف اإلسالمي -6

 بى يص ي  ابن   اياكييهعف اابيقعرب  بعى اب عه ,فبناافعل ,رعد  ابصافي  نذاب يد ا
غععرب كفريقيععف  ينسعع ن باقععد كععفن كغ عع (92)فل اب ععرااض ب حصععال   ععى نح,عع  اب ععهاكينعع

انععن رجععفل اععذه و نععن ابطععرق ابصععافي  كفبقفدريعع  اابييجفنيعع  اابسناسععي  ي يانععان طريقعع 
اابحكانعفت و يكانت ابجياش اإلس ني  ابيي قفداعف ابعد ف  ابعذين كسسعاا ابعدالو ابطرق

ب األففرقع  ,عأاراد اعذه ابطعرق اكذكفراعف اكعفن نعن كسع,فب ينس عو اإلس ني  , رب كفريقيف
 :أيينف ي

ابعذن انيسع,اا  يفي اسعيجف,  د عاايها كا كن ابعاب ك,يرا   : ا يقفداا كن بهف يأثيرا  اال  ك
 .  ى درج  اباالي  نن ي ب األذكفر بيه  ننف حصل 
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 ,فالقيصععفرف ععا يطععب ن اسععها و : ,قيعع  فطععر  ابيععدين فععي ن ععا  ابكثيعرين نععنهاثفنيعف  
و فر كن اب عرااض رءا  األنعاالضعفف  ابناافعل ابخيريع   بيهعف ,ف ي,ع  ى اب عرااض دان  

  .اابناافل اي األر,ف  ابيي يءخذ ننهف بيكنيل اب رااض  ذا انيقصت
فيهععرب  ودان فععي ضععرار  األخععذ ,فبيجايععد بقععرا   ابقععرآن: كععفن ابر نععف  يياععد  ثفبثععف  

ابثعااب دان يع ا  ابقعرآن ابيعي يحصعل بهعا فيهعف ,عفألاراد  االبيعاااابرااا نعن ي ايعه  بعى 
 .(92)داا ابقرآن كنف يجبان ننهف  ذا با يجا  ابيي يأثن

ن ابااايف ابصافي  فعي غعرب كفريقيعف كفنعت نرسعكرا   و ب طع ب انرهعدا  و ب جيعاش اا 
  اطفقعع  ن سععيو كفريقيععف را,طع  قايعع  ,ععل ابطععرق ابصعافي  فععي غععرب (97)ان جعأ ب ننكععا,ين

اكفنعت و  د  نسعنا   اني,ا عايحت قيفو نن األي,فس في س ب ااحد ينظا كفرادا  و ص , 
رنععععل  نععععل ابجععععيش ايو يرنععععل  نععععل ابجنريععععفت ابخيريعععع  ابحديثعععع  فععععي ابسعععع ا ابطععععرق

ينركعععا فيهعععف كصعععحفب ابطعععرق نقعععفا ياكفنعععت ابااايعععف ابيعععي  و(98)اإلسععع ني فعععي ابحعععرب
و ايقععاا نقععفا ابنرفاععد اابنععدار  بط ,عع  ابثقففعع  نععن ابقععرآنو ب  قععرا  اابنسععفكين ابن جععئ
اابحكانععفت  و اابععدالو اابحضععفراتو نج,ععت ابثقففععفتحيععى كااألخعع ق و ااب قععهو اابحععدين

و اابثقففعع  فععي ي ععب ابعع, دو ااألدبو اكععل نععف يععذكر نععن آثععفر ابر ععاو ابيععي يععذكراف ابيععفريغ
 .(99)غر  نن غرا  رجفل ابطرق ابصافي   ننف اي

كن  (100)ريععع  اسعععيطفس اباعععيغ  ثنعععفن ,عععن فاديعععاا, ضعععل ابيصعععاف اابطريقععع  ابقفد
حععفرب ,هععا ابط ععف  ابج,ععف,ر  نععن ن ععاب ابسععادان حيععى كسعع  ن ابجععيش اإلسعع ني بييكععا  

اي, عغ  عدد سعكفنهف و كك,ر داب   س ني  اكيسحت جني  نف يررف ابياا ,انفل نيجيريعف
اسعيطفس ابحعفل و ا, ضعل ابيصعاف اابطريع  ابييجفنيع و (101)انصعف ابياا سيين ن يانعف  

ند يرنفر اب رنسي  قفانت االسو داب   س ني انفبي   نر اب ايي كن يءس  ,فبسن فل
 .احي بها ب , د طاال ر,  قرن

ر  كعفناا كدا  نسعخ  و  ن ابذين يقابان ,أن رجعفل ابطعرق ابصعافي  فعي غعرب كفريقيعف
ابعا و بكعفذب نعن ففسعقاقعد ي قعاا ابخ,عر و في ابنجين  كال   كا كفناا  ضاا  و ب سيرنفر
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 ابن ععفال ابنايععه نععن اف اإلسعع ني افععي ابيصعع .(105)نععاا حيععى كصععف,اا ابقععاا ,جهفبعع يي,ي  
 :رايا اباكان ابنيجيرن   ى بسفنهايقال  ,د ابرحنن  ,د ابو اابيرافت

  ن ابيصععععععععععععععاف ,فإلسعععععععععععععع ا ناصععععععععععععععععال
 فعععععععععع  ان كععععععععععفب بععععععععععه  ععععععععععن ديننععععععععععف ك,ععععععععععععدا  
 ف نععععععععه اباععععععععر  بإلحسعععععععععفن حيععععععععن كيععععععععععععى
  ن ابيصعععععععععععععععععاف صعععععععععععععععععف,ان اياكيعععععععععععععععععععععع 
 بكععععععععععععععععععن  نديعععععععععععععععععععه   عععععععععععععععععععا انررفععععععععععععععععععععع 
 ف نعععععععععععه ابر عععععععععععا ق عععععععععععب ب يصعععععععععععاف ,عععععععععععععععععل

 ف,ت نريايهععاف قد طععنن يصا 

 (103)حقيقعععععععععععععععع   نععععععععععععععععه ااععععععععععععععععد اي,ييععععععععععععععععععععل
 نهنععععععععععف يقفانععععععععععه نععععععععععن قععععععععععاا ك,فطيعععععععععععععععل
 نععععععععععن ابن,ععععععععععي حععععععععععدين  نععععععععععه ننقعععععععععععععععال
 ب ق ععععععععععععب ثععععععععععععا بهععععععععععععذا ابععععععععععععدين يجنيعععععععععععععععل
  ن ابيصععععععععععععععاف دان ابر ععععععععععععععا يضععععععععععععععع يل

 ه   ععععععععى ابجهعععععععع ت نرععععععععذالنععععععععن اد ععععععععف
 الععن نق,ععف ابرحنعد فءه با د 

ذا كععفن ب صععافي  سععيافت فععي ا فعع ن بهععف حسععنفت فععي نيجيريععف و بعع, د األخععرىاا 
 .(104)افي غرب كفريقيف ,اجه  فاو ,اجه خف 

 :الذكر والدعاء -7
انعن فضعفال اب عه انرنعه ارحنيعه   عى  ,عفده و ابذكر اابد ف  نن ناافل ابخيعر

غيعر كن   نعف  غعرب  (102)ان ,هعف اب,اعري انن ابكرانفت ابيي كفناا ييحد  . ابنءننين
صفرت و ف,ذببو اكبقنااا ابحجرو ,كرانفيها ابسحر  فأبانااا ابرجااا كفريقيف قد يحد  

 .اك ن  ابك ر اي ابس  ىو بر يفا ن  اب ه اي ك
 :ننهعف واقد حص ت كرانفت كثير  ب د ف  اإلس نيين األابعين فعي غعرب كفريقيعف

كا قطعع  نسععفف  و حصععال نععف  فععي انععفن  طععش كاو  ظهععفر ابطرععفا فععي غيععر كاانععه
كا و ,  كا يخ ي  نن  دا كا خطر كا سنفس خطفب  نن افيف,ريد  في ند  قري

ابنعف  ينظعران  بعى  ظعل  و بعذبب (102)اكقر,هعف حعداثف  و ااعي ككثعر اقا عف  و  جف,  د عف 
جع ل ابن عاب ااألنععرا  ااألغنيععف   اظععل  و ابر نعف  ابنسعع نين حيعى ابيععاا نظعر   ك,ععفر اا 

 .(107)ياس ان ,د فاها  بى قضف  حاااجهاي



 545 

 ن ,نعععفت كفكعععفراا نثعععرا  ا يصعععدر و نعععن كد,عععف  غعععرب كفريقيعععف را  كثيععع فععع نو غعععرا فععع 
فععي ن انعع  األذكععفر ااألد يعع  بيننععا ابجيععل ,رععد ابجيععل   ععى اإلينععفن ,ععد ف   انظنععف  
 :اب ه در ابقفالو انهفرا   ر,ه بي   

 كيهععععععععععععععععععععععععععععاك ,فبععععععععععععععععععععععععععععد ف  ايادريعععععععععععععععععععععععععععععععععه
 يخطععععععععععععععععي ابكعععععععععععععععععن سععععععععععععععععهفا اب يععععععععععععععععل ال

 

 (108)انععععععف يععععععدرن ,نععععععف صععععععن  ابد ععععععععف 
 نعععععععععععععععد انقضععععععععععععععععععععععف ابألو بهعععععععععععععععف كنعععععععععععععععد

 
اابن اى في اذه  و(109)نثر ابايغ ياسف  ,د اب ه اب كاجيافي نقدنيها في اب

نعععن  را  يحععذيا و  بعععى ر,ععه فععي األفععرا  ااأليععرا  ابنفاععئابنسعع ا  بي يجععئ ننععف ابنءب ععفت 
 فعيا . اإلييفن ,فبسحر  اابكهن  ابذين انياراا في غرب كفريقيف انيافر جراد اطعف ان

ابظريف  بصدر اذا ابافك ,د ابرحنن  ,د ابرايا اباكان. اقد ط يريها في ابنظا 
قريحيعه  ,عه ابرل كحسن نعف جعفدتو   ى بااا األذكفر ااألد ي  ابكريا داااين يحن  

 يقال: " افيه,رناان "ايف  بى ابرحنن في اذا ابنيدان دياانه
 سعععععععععععععععععععععععععععععععععععععع,ا  يععععععععععععععععععععععععععععععععععععععف رجععععععععععععععععععععععععععععععععععععععفاي
 اب ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععه يععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععف نجي,ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي
 يععععععععععععععععععععععععععععععععععععف جععععععععععععععععععععععععععععععععععععفن  اباععععععععععععععععععععععععععععععععععععيفت
 اجر نععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي ابععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدنيثف

 اجععععععععععععععععععععععععععععععععععععفبععععععععععععععععععععععععععععععععععععي اب ر  ايععععععععععععععععععععععععععععععععععععئ
 اآينععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي ابنجفحععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععف
 فعععععععععععععععععععععععععي ابهعععععععععععععععععععععععععا بعععععععععععععععععععععععععي رسععععععععععععععععععععععععععا 

 ابر,عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععفد يعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععف خعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععفبق
 

 (110)عف قعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدا  ذا ابثنعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
 ارحعععععععععععععععععععععععععععععععا كخعععععععععععععععععععععععععععععععف ابنجيععععععععععععععععععععععععععععععععب

 ابرفعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععفت يععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيانح
 فعععععععععععععععععععععععععععي ابخ عععععععععععععععععععععععععععق ال ابخ,يثععععععععععععععععععععععععععععف
 نععععععععععععععععععععععععععععععن األسععععععععععععععععععععععععععععععى اب,هيجعععععععععععععععععععععععععععععععف
 فععععععععععععععععععععععععععععععي األنععععععععععععععععععععععععععععععر ااب  حععععععععععععععععععععععععععععععف
 اكنعععععععععععععععععععععععععععععععععت بعععععععععععععععععععععععععععععععععي صعععععععععععععععععععععععععععععععععريغ

 (111)ث,عععععععععععععععععععععععععت بعععععععععععععععععععععععععي ا يقعععععععععععععععععععععععععفدن
 

ه ا  يعععو غعععرب كفريقيعععف بنعععااحي فعععي ابعععد ف  ينجعععب نسععع اا  عععى اعععذه االيجفاعععفت اا
 .ايك,ر  بى كن يايغ ايأييه كج هو يننا

 : مشكالت غرب أفريقيا
ب نسع نين فععي غععرب كفريقيععف ناععك ت ننفث ع  بناععك ت  خععاانها فععي سععفار كنحععف  

اياحيعععد و ااعععي فقعععدان ابقيعععفد  ابيعععي يجنرهعععا يحعععت ركنو ناعععك   ابقيعععفد  :ننهعععفو ابرعععفبا
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. ايعععداف   عععن حقعععاقهاو ذنعععفراا يايحنعععو صععع افها ارا  خ ي ععع  كا  نعععفا يعععيك ا , سعععفنها
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 يثعفر  اغرسعت فعي ق عب كعل ق,ي ع و غيراعف فعي ابرعفدات اابيقفبيعد انثفبعبو ننفقب ن سعهف
قععال  اصععفر األنععر   ععى حععد   (115)ى غيراععف فععي كععل نجععفل حيععى فععي ابععدينن سععهف   عع
 :اباف ر
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 ضعععععععععععععععععععععععععععنيرن يءبنعععععععععععععععععععععععععععه قابعععععهععععععععععععععععععععععععععععععا
 ,عععععععععععععععععع دن  ععععععععععععععععععن حجععععععععععععععععععا خيرايهعععععععععععععععععععععف
 فهعععععععععععععععل ذاب كجعععععععععععععععدى ابر,عععععععععععععععفد ااععععععععععععععععل

 ي,ععععععععععععععععع دن نيعععععععععععععععععى ينيهعععععععععععععععععععععع ينآسععععععععععععععععع
 

 (114)انضعععععععععع  رجععععععععععفبي نيععععععععععى يكينععععععععععععل 
 جهععععععععععععععععععععععععععععععععاد ير  نععععععععععععععععععععععععععععععععف ,فألنععععععععععععععععععععععععععععععععععل

 ا   نعععععععععععععععععععععد كعععععععععععععععععععععل ابععععععععععععععععععععععدالناعععععععععععععععععععععا  
 علعععععععععععععععععععععع,فبرعع ع )نيجيريعععععععععععععععععععف( نكيظععععععععععععععععععع 

 يسعععععععععععععععل اكنجف,هعععععععععععععععف  فعععععععععععععععي ابعععععععععععععععارى ال
  كفععععععععععععععععععفداا فععععععععععععععععععي جععععععععععععععععععااا األنعععععععععععععععععععععععل
 جععععععععععععععععرا  ,عععععععععععععععع دن نيععععععععععععععععى يندنععععععععععععععععععل 

 
 :الخاتمة

ى اععي   اننفاععلو نيينعع  ينععد   ععى نصععفدر, ععرب كفريقيععف ير  ن األدب اإلسعع ني
و ااألناععط  اإلسعع ني  ,أناا هععف اكاععكفبهفو يرظععيا رسععال اب ععها  اإلينععفن ,فب ععهوو ننهععف

  ععى ا  واابععذكر اابععد ف و يصععاف اإلسعع نياابيرععفان   ععى اب,ععرو اابو اكدب ابنسعع ن 
,ععين  ي  رااجععف  ا,هععف ينععفل ابععد ا  اإلسعع نو اععذه األسعع  ينجععب نسعع نا غععرب كفريقيععف

 .حي  ااباثني  نن جه  كخرىياابنسو األاسفط ابنس ن  نن جه 
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نهعععف ن,نيععع    عععى حعععراف قابعععه ف ننعععف نرااعععف كو ا,عععفبنظر   بعععى ابقصعععيد  نعععر  ثفنيععع  .22

 "." ن اب ه ,صير ,فبر,فد :يرفبى

 .80 و كغفكفو األدب اإلس ني .27
 .83 و ابنصدر ابسف,ق ن سه .28
او 1991د اب عه اإلبعارنو يقعفرير نركعا ابير عيا ابرر,عي اإلسع ني برعفا آدا  , .29

 112. 
 ن  قفن  نابد رسال اب ه نن نحفسن اإلسع ا ألن ن عاب غعرب كفريقيعف يقينعان  .20

يجاا  قفن  ذكعرى نابعد  فكيف الو اك يفد ابج ا    ى  رااهاو ك يفد ناابداا
 .ني  ابخفبد و انءس  ابداب  اإلس خفيا األن,يف  اابنرس ين

ااععا ,عععذبب يسينسععكان ,قعععال اب عععفااان فععي نرعععرض ابنعععد  برسععال اب عععه  حيعععن  .21
  :قفل

  نفا برسل اب ه ,دك ا اد        ,ه يخيا ابذكر ابجنيل اي,دك

 .اا نن اررا  نيجيريف اب,فراين .25
ن في ابص     ى خير ابد  عدنفن في  ابحنفو  ,د ابرحنن  ,د ابرايا اباكان .23

نقدنععع   وا(5008و 1طو رك  رضعععاان اب عععه كك,عععر ب ط,ف ععع  اابناعععر: اععع)الغعععا 
 .ابكيفب

اقععد ككثععر اباععررا  فععي نععد  ابرسععال  ,ععر ابرصععار األد,يعع  ك هععف   ععى ا ي,ععفر  .24
و كنععف فععي نيجيريععف فقعد كطن,ععاا فععي نععد  ابرسععال. األن,يعف  كحيععف   نععد ر,هععا يراقعان

نصععدر ابثععفني ,رععد نععه اععا ابا,ععأن ك و   يععه كفضععل ابصعع   اابسعع ا بحعع,ها فيععه
 .ابقرآن
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 .اذه ابرفد  ن  جا  نن , د يار,ف رفت  .22

      عاععي ابقصععفاد ابيععي قفبهععف  ,ععد ابععرحنن ,ععن كحنععد اب ععفااان األندبسععي ابنسععنف  ,عع .22
 .""اباسفال ابنيق,   في ند  ابن,ي

فععي نععدي  األنععين انرععفني نااعع  األسععنفس ااألفكععفر و اب ععه ابسععن فبي ,ععراايا  ,د .27
 .2 و (اجري  1382و 3و طكنا) ابنخيفر

 .28 و ناا  األسنفسو ابسن فبي .28

 يحععععفف األحيععععف  ,ععععذكرى اقرعععع  كحععععد انععععن ,هععععف نععععن و  ييععععق ابكنععععان ,كععععر ك,ععععا .29
 .47 و اباهدا 

رسععال  يععدنفععي ابننععفا كأنععه جععفب  ,ععين  ركىسعع,ب اععذه ابقصععيد  كن اباععف ر  .70
 :و اذا اب,يتي بسفنهفأص,  يناد ابنداا  كنفنهو افو انره جنف   كثير و اب ه

 نحا حضريععه      فن ت ثا كيف نخيفره ابيح ععف كسرى ,ب اب ه نارا  
 .47 و ابنرج  ن سهو اابجنف   يجي,ان   ى  فد  ابندا  حين ذبب اسييقظ

قعع  ابقفدريعع  فععي غععرب ااععا نععن ك,ععفر اععيا  ابطريو  اععفر   بععى نخنعع  ابقصععيد  .71
 .كفريقيف  فن 

: نطعععف,  ابااعععرا  ب ر عععا األح,عععفب اابخععع ن )ابقعععفار  و اديععع نحنعععد األنعععين  نعععر .75
 .520ا(و  1988و ابرر,ي

ابنقصععاد ,ععفبان اإلسعع ني انععف ابسععراال نعع  اباععرفر   يععه ا,ععفدا: ااععا نععاس نععن  .73
. ا,رض اق نسا و واكفن غيراا يافركانها فيه ابثيفب به كر,ر  ككنفا ااسر  جدا  

 .ركسه ,فبق نسا  ا ي طق ابنسفجد يطرد نن ابصف األال  بى ابارا  نن ب
 .532 و ابثقفف  ابرر,ي  في نيجيريفو ,كر ك,ا .74
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 .532 -532 و ابنصدر ابسف,ق ن سه .72
 .143 و اإلس ا في نيجيريفو اإلبارن .72
كعععفد ينعععر ي االو ينياعععر فعععي كععل نكعععفن ,عععدكتاابحنععد ب عععه كن ابيا يععع  اإلسعع ني   .77

ينعععععق نسعععععيحي كا ي  ال ايرااليععععع  كعععععاغنرععععع  ,فبنسعععععجد ابجعععععفن  ,ندينععععع  كين,عععععفو ج
ايحعععدن كحيفنعععف ,جفنرععع  االيععع  . ابعععاثنيين ابعععدين اإلسععع نينسعععيحيفن  ضعععفف   بعععى 

 نيجريف.و كاغي

اإل ع ن ,فال ينععفق  يهعف ابجنهعار فعي نسععجد جعفن  كني,عف اع ن ابرعفد  ابيعي   ي .78
 .غير انطفب,  ابحفضرين ,فبي,رس ,فألناال ال

 .144 -143 و اإلس ا في نيجيريفو اإلبارن .79
 .32 و ناجا يفريغ نيجيريفو اإلبارن .80
: دار ابق عا ب ناعر   في  صعر ابرسعفب  )كايعتكو يحرير ابنر اق   ,د ابح يا ك,ا .81

 .12 و ا(1990و 1طو اابيااي 
 كنينعععع  ابصععععفانو حععععاا  ا,نفيهععععف فععععي ابقععععرآن ابكععععريا )ابقععععفار : دار ابنرععععفرفو .85

 .4  ا(و1977
 .152 و اإلس ا ابياا اغدا  و اإلبارن .83
 .152 – 152 و ابنصدر ابسف,ق ن سه .84
 .540- 539و  ابثقفف  ابرر,ي  في نيجيريفو ,كر ك,ا .82
و ابس,ب في ذبب كن ابنيااجين  ذا كفنعف نعن خريجعي ابجفنرعفت اابنرفاعد ابر يعف .82

اصععطداا اصععراس ,ععين  ألن نععف يسععيأجران اععق  فععي ضععااحي ابعع, د يجن,ععف   فكثيععرا  
 قر,فاهنف.آ,فاهنف اكنهفيهنف اك

 .و انرنفاف "يف كيهف ابنر ا"اابك ن  نأخاذ  نن ابرر,ي  .87
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اابنقصاد ننه اا نن كفن ير ا و اذا االسا اايهر ,ين ابيار,فايين في نيجيريف .88
ابر ها يرنان ,عه  نسعفن كعأبف . ابنف  ابر اا ابرر,ي  اإلس ني  كا نجفب ابد ا 

 في ابقا  اابنسف د .

 . يا ابقرآن ا  اا ابدين اإلس نيبنف  يرابندر  ابذن يدر  ا .89
 .540 و ابث فف  ابرر,ي  في نيجيريفو ,كر ك,ا .90
: رااق قعع  خفصعع  بط ,عع  غععرب كفريقيععفو ننهععفاقععد خصعع  األااععر اباععريف كرا  .91

و ابنايعد  عن األراقع . نس,   بى دكفرو اابرااق اب,رنان نسع,   بعى ,رنعاو ابدكفرن 
: حركعععفت اب  ععع  ابرر,يععع  و انظعععرااعععر اباعععريفاكسعععنف  ابط ,ععع  ابنيخعععرجين نعععن األ

او 1993و 5اآدا,هعععف فععععي نيجيريععععف ب ,رافيسععععار اععععيخا كحنععععد سععععريد غ دنععععنو ط
 502. 

 .120- 127 و اإلس ا ابياا اغدا  و اإلبارن .95
رعد كرى طحنف" نثل يضرب ب ج,عفن ي كسن  جرجر  االابررب يقال في كنثفبهف " .93

 ينجا. اب ,خيل يرد االو ياق  اال

و 1طو اابيااي  ت )ابقفار : ابنهفر ب ط,  اابنارابس,ف يفو ,كر  يسى كب,ي ك,ا .94
 .153  وا(5008

و دار ابيصعععععععاف اابصعععععععافي  )ابقعععععععفار : دار ابيافيعععععععق آدا  ,عععععععد اب عععععععه اإلبعععععععارن .92
 .7 و (ابنناذجي  ب ط,ف  

: ار ي نيجيريف اغرب كفريقيف )ابقفياجيه ابد ا  اابد ف  فو آدا  ,د اب ه اإلبارن .92
 .80- 79  وا(1979و 1طو نط,ر  األنفن 

آثعععععفر ابر عععععا ااب  سععععع   اابيصعععععاف فعععععي نسعععععير  ابعععععد ا  و آدا  ,عععععد اب عععععه اإلبعععععارن .97
 .28ا(و  1991و 5: دار ابيافيق ابنناذجي  ب ط,ف  و طإلس ني  )ابقفار ا
 .73 و آثفر ابر ا ااب  س   اابيصافو اإلبارن .98
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 .73 و اابيصافآثفر ابر ا ااب  س   و اإلبارن .99
ارااعععد نعععن و يعععا اعععيغ نعععن اعععيا  ابطريقععع  ابقفدريععع د ن اباعععيغ  ثنعععفن ,عععن فا  .100

ابيعي  ر,هععف اعقيقه  ,ععد و ن سععه ,فب  ع  اب  نيعع  ابرععل قصعيد  قفبهععف اباعيغو رااداعف
 :و  ذ قفلنقال اب ه ,ن فاديا دبيل قان   ى نف

 رب يععععععععععععععععععف ني ضععععععععععععععععععل بر,ععععععععععععععععععععفده يععععععععععععععععععف
 بعععععععععععععدى األكعععععععععععععف,ر ي يعععععععععععععع  ي  ن ابنسعععععععععععع

 

 , ضععععععع ب  نعععععععد  ,عععععععد ابقعععععععفدرصععععععع ني 
 ف جععععععععأت  نععععععععد اباععععععععيغ  ,ععععععععد ابقععععععععععفدر

 

 :  بى كن قفل

 ااععععععععيخي  جنععععععععع  ي ر,ععععععععت نععععععععف ألخعععععععع
    

 ,ر,عععععععععععععععد ابقعععععععععععععععفدر نياسععععععععععععععع ين نرعععععععععععععععف  
 

ين ااعي ناجعاد  فعي كيعفب يعاي. ت ننهعفاعذه األ,يعف  ننف اقيط نفاابقصيد  طاي  و 
 .ابارقفت ب ايغ  ,د اب ه فاديا

 .73 و ابيصافآثفر ابر ا ااب  س   ا و اإلبارن .101

 .74- 73 و ابنصدر ابسف,ق ن سه .105

ين فععي قصععفاد  يععد األر,رععين ناععر ابيفسععنو  ,ععد ابععرحنن  ,ععد ابرايععا اباكععان .103
 .7  وا(1991و كغي ىو : نط,ر  نركا ابر اا اايب)الغا 

: داافععع  و اباعععرر ابصعععافي فعععي نيجيريعععفناسعععى  ,عععد ابسععع ا نصعععط ى ك,عععيكن .104
و ان اإلسعع ني  ,فبجفنرعع  اإلسعع ني  ابرفبنيعع نجنعع  اب,حعع هو نقععفل ناععر اايجفاععفت
 .547او 5008و 43ابنج د و ابردد ابرا, و ,فكسيفن - س ا آ,فد 

 .129 و اإلبارنو اإلس ا ابياا اغدا   .102
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 .87- 82 و ياجيه ابد ا  اابد ف  في نيجيريف اغرب كفريقيفو اإلبارن .102
 .87 و ابنصدر ابسف,ق ن سه .107
: دار اب كعععععر و ديعععععاان اإلنععععفا اباععععففري ),يععععراتفرينحنععععد ,ععععن  دريعععع  اباععععف .108

 .53 و ا(5001و ب ط,ف   اابنار اابيااي 

,عين ننثعار  بعه نعف يايعد   عى سع,رين كيف,عف   وايا  ابك,فر في نيجيريفاباا كحد  .109
و ننهعف اب ءبعء اابنرجعفن اجعا  نعن نءب فيعه يركعا   عى األذكعفر ااألد يع . اننظاا

اي,عر ابعذاب ابخعفب  فعي فضعفال بعااا يع ا  و بفي كي ي  اسيرنفل ففيحع  ابكيعف
 .و انف  بى ذبب نن  نيفجفيهاابكنا ابندفانو سار  اإلخ  

: اععرك  رضععاان و ايععف  بععى ابعرحنن )الغععا  ,عد ابععرحنن  ,ععد ابرايعا اباكععان .110
 .4  ا(و5002و 1طو اب ه كك,ر ب ط,ف   اابنار

ن فعععععي ابننفسععععع,فت ااد اإلخعععععاا فيعععععه فعععععي ابناضعععععاس دياانعععععه ,رنعععععاان "انعععععن نءب .111
فععفبنابى نسععأل كن يكثععر كنثفبععه فععي غععرب كفريقيععف ,اععكل . اآخععر النييععهو ابحسععفن
 .افي ابرفبا ابرر,ي ااإلس ني ,اكل  فاو خف 

 ععى كضععاا  ابقنععديل ااب ضععال كاععر  ابرقععال اابنقععال  و آدا  ,ععد اب ععه اإلبععارن .115
 .11- 10ا(و   1988و 1طو : نط,ر  ابثقفف  اإلس ني  ,أغي ى)الغا 

 .ييراج   بى اب,ر  .113

 .91ابس,ف يفتو  و ,كر ك,ا .114


