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كتاباث بعض بهيبيا يٍ خالل ت نقىافم انحجيج انًراكس انرئيس

 ًَىرجاً(أ يصراتت) انًغاربت انرحانت
 

 ًذ انشىشاٌعفاف سانى أح.أ

 .ِقشارخاألوبد١ّ٠خ ا١ٌٍج١خ/ -لغُ اٌزبس٠خ هبٌجخ دوزٛساٖ
    

 الملخص  الكلمات المفتاحية
الرحلة, الحج, ليبيا, 

, الرحلة مصراتة
الناصرية, رحلة 

 العياشي.

 ص: انًهخ 

اٌٛفف١خ  اٌّقبدسفٟٙ ِٓ أٚصك  ,ٚعغشاف١خ, ٌٍجبؽض١ٓ رؾىً اٌشؽالد أ١ّ٘خ ربس٠خ١خ     

أغٍت  أْ, وّب رفزمش ئ١ٌٗ اٌّقبدس األخشٜ , ٚ٘ٛ ِباٌزٟ دٚٔذ ػٓ هش٠ك اٌّؾب٘ذح اٌؼ١ٕ١خ

مذ وبْ ِٓ ػٍٝ اٌزفش٠ك ث١ٓ اٌّؾب٘ذح ٚاٌشٚا٠خ ػٕذ رغغ١ً ِؼٍِٛبرُٙ, فلذ ؽشفٛا اٌشؽبٌخ 

ثبٌؼٍّبء, ٚلذ  ٚاالٌزمبءٚد٠ٓ, لبِذ سؽٍزُٙ ػٍٝ أعبط اٌزضٚد ثبٌؼٍُ ث١ٓ اٌشؽبٌخ سعبي ػٍُ 

رؼذدد أ٘ذاف ٚدٚافغ اٌشؽالد ػٕذ اٌّغ١ٍّٓ ِٕز رى٠ٛٓ اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ, ِب ث١ٓ سٚؽ١خ 

خ, ِٚبد٠خ, ٚئْ ظً اٌؾظ ئٌٝ ث١ذ اٌؾشاَ ثبألسامٟ اٌؾغبص٠خ ِٓ اٌذٚافغ ٚاأل٘ذاف اٌشٚؽ١

رٌه ػٕذ  ُٕٙ ِٓ ٠ذْٚ, ٚوبْ ِوبفخ فٟٙ ِٓ أػظُ اٌشؽالد اٌزٟ ٠زؾٛق ئ١ٌٙب اٌّغ١ٍّٓ

, ِٚب ِشٚا ثٗ ِٓ اٌجٍذاْ, ٌٕفغ اٌّغ١ٍّٓ ؽ١ش ٠غغٍْٛ ِؾب٘ذارُٙ ٖ,ئٌٝ ثالد ػٛدرٗ

ٝ ِب ٠غت ئفالؽٗ ِٓ ٚالح األِش, ٚوبٔذ ٌٍفذ إٌظش ئٌثزغبسثُٙ, ف١قفْٛ سؽالرُٙ, 

ؽزٝ اٌجالد اإلعال١ِخ ٌٍزشؽ١ت ثاخٛأُٙ اٌّغ١ٍّٓ اٌّزٛع١ٙٓ ؽطش خ فٟ ٕ٘بن ِشاوض سئ١غ

اٌىزت ٚاٌّإٌفبد ػٓ اٌؾظ  اٌّغغذ اٌؾشاَ, ٠ؼْٕٛ ثُٙ ٚثشاؽزُٙ, ٚٔز١غخ ٌزٌه وضشد

, ٚسؽٍخ وبٌشؽٍخ إٌبفش٠خ ,ٚهشلٗ, ٚوبْ ١ٌٍج١ب ٔق١ت ِٓ اٌزوش فٟ ٘زٖ اٌّإٌفبد ٚسؽٍزٗ

   اٌؾظ اٌّغبسث١خ. خ ٌز١غ١ش لٛافًاٌؼ١بؽٟ, ِٚؾطبرٙب اٌشئ١غ

 

 انًقذيت:

مبِش ئٌٝ اٌشؽٍخ, ٚاالٔزمبي  وً ٚػٍٝ زٟ دفؼذ ثبٌّغ١ٍّٓ ِٓ وً فظ ػ١ّكوبْ اٌؾظ ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌ       

ألداء اٌشوٓ اٌخبِظ ِٓ أسوبْ اإلعالَ, فبٌؾظ وبْ ٚال ٠ضاي سؽٍخ ٠زؾٛق ئٌٝ أدائٙب اٌّغٍّْٛ وبفخ, فّٛعُ 

 .ٌىً ػٍّبء اٌؼقش ِٚغّؼبً ٌٍّغ١ٍّٓ وبفخ ِٓ أسعبء اٌّؼّٛسح باٌؾظ ٠ؼذ اعزمطبث

ذَ دٚس فٟ اٌزٛافً ٚاٌزم ٌّؾبسلخ, فىبٔذ ٌٍشؽالد اٌؾغبص٠خٚا فٟ رؼض٠ض اٌؼاللبد ث١ٓ اٌّغبسثخ اٌؾظ أعُٙ      

َٚ  فٟ ؽزٝ عٛأت اٌؾ١بح اٌغ١بع١خ ٚااللزقبد٠خ خبفخ اٌضمبف١خ ِٕٙب, ئْ رذ٠ٚٓ اٌشؽالد فٟ وزت ٚاالعزّبػ١خ, 

 ٚاٌّإسخ١ٓ. دح غ١ٕخ ِّٙخ ٌٍزأس٠خاٌشؽبٌخ عؼً ِٕٙب صشٚح ِؼشف١خ, ِٚب

خ ٌمٛافً اٌؾغ١ظ, ٚأؽذ أسوبْ ػ١ٍّخ االرقبي ث١ٓ اٌّؾشق ٚاٌّغشة, ئ١غبٔذ ١ٌج١ب ِٓ أُ٘ اٌّشاوض اٌشوٚ      

ٚفٟ سثو ١ٌج١ب ٚخبسع١بً ثبٌّّبٌه ٚاأللطبس اٌّغبٚسح,  بفخ فٟ ٚفً أعضاء اٌجالد داخ١ٍبً ٌٍٚطشق ثٙب أ١ّ٘خ خ

 ثذٚي اٌؼبٌُ, اٌزٟ وبْ أّ٘ٙب األسامٟ اٌّمذعخ لجٍخ ع١ّغ اٌّغ١ٍّٓ ػٍٝ ِش األصِبْ.

ٌٍىض١ش ِٓ اٌّغّٛػبد اٌٛافذح وبٌذػبح,  اسرىبصرّضً ٔمطخ  , فٟٙاالعزشار١غِٟٓ ِٛلؼب  ِقشارخبدد اعزف ٚ     

ّّ ٚاٌغشة, ِٚمشّ  ؽٍمخ ِٓ ؽٍمبد اٌزٛافً ث١ٓ اٌؾشقٚاٌزغبس ٚغ١شُ٘, فأفجؾذ  بً ٌٕمً اٌؾغ١ظ ِٓ اٌغشة اً ِٙ

  ئٌٝ اٌؾشق ؽ١ش األسامٟ اٌّمذعخ.

  -:اآلتيفي  انذراستتكًٍ أهًيت 

  خ ٌمٛافً اٌؾغ١ظ ث١ٍج١ب.ِقشارخ وّشوض ِٓ اٌّشاوض اٌشئ١غئثشاص دٚس ِذ٠ٕخ 

 ئٌمبء اٌنٛء ػٍٝ عبٔت ِٓ عٛأت اٌؾ١بح اٌضمبف١خ ثبٌّذ٠ٕخ. -

 اٌجؾش ػٓ األصش اٌزبس٠خٟ ٌغٙٛد اٌّذ٠ٕخ فٟ رغ١١ش لٛافً اٌؾغ١ظ اٌّغبسث١خ. -

 -إشكانيت انذراست:

خ فٟ رغ١١ش لٛافً اٌؾغ١ظ اٌّغبسث١ ِقشارخ٠ش ػٓ دٚس ِذ٠ٕخ ئْ ثؼنبً ِٓ وزت اٌشؽبٌخ ٌُ رفشد اٌؾذ     

ؽٍخٌ ِب, ٛساً فٟ سروش٘ب ػشمبً ِجز ئٌٝخ ٌمٛافً اٌؾغ١ظ ث١ٍج١ب, فىبٔذ اإلؽبسح خبفخ, وّشوض ِٓ اٌّشاوض اٌشئ١غ
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اإلعبثخ س ا١ٌغ١ش, دْٚ رفق١ً ٌٍخذِبد اٌزٟ لذِزٙب ٌمٛافً اٌؾغ١ظ, ٚػ١ٍٗ عٕؾبٚي رغؼً اٌجبؽش ٠قً ئٌٝ إٌض

 -ػٓ ثؼل اٌزغبؤالد, ِٕٙب:

 دٚافؼٙب؟ ِٚب أٔٛاػٙب؟ ِٚب ِفَٙٛ اٌشؽٍخ؟ ِب .1

 ِب أُ٘ ِشاوض اٌؾظ اٌشئ١غ١خ ث١ٍج١ب؟ .2

 اٌؼ١بؽٟ؟ سؽٍخفٟ  ِذ٠ٕخ ِقشارخػٓ  ِب أُ٘  ِب روش .3

 فٟ اٌشؽٍخ إٌبفش٠خ؟ ِذ٠ٕخ ِقشارخِب أُ٘  ِب روش ػٓ  .4

 -هيكم انبحث:

خ ٌمٛافً اٌؾغ١ظ ث١ٍج١ب ِٓ خالي ثؼل وزبثبد ػٕٛاْ: "اٌّشاوض اٌشئ١غؾض١خ رؾذ جعؼٍذ ٘زٖ اٌٛسلخ اٌ     

 -ِؾبٚس: خصالص, ٚػ١ٍٗ فمذ رأٌف اٌجؾش ِٓ ِمذِخ, ّٚٔٛرعبً("ِقشارخ ئاٌشؽبٌخ اٌّغبسثخ) 

ٌشؽٍخ ٌغخً ٚافطالؽبً, اٌشؽٍخ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ا ِفَٙٛ اٌشؽٍخ, أٔٛاػٙب, ٚدٚافؼٙب", ٚف١ٗ: "انًحىر األول -

 إٌج٠ٛخ اٌّطٙشح, أٔٛاع اٌشؽالد ٚدٚافؼٙب, اٌشؽالد اٌؾغبص٠خ "اٌؾظ".ٚاٌغٕخ 

ِؾطبد فضاْ ِٚٓ هشلٙب, ِؾطخ غذاِظ,  اٌّشاوض اٌشئ١غ١خ ٌٍؾغ١ظ فٟ ١ٌج١ب", ٚف١ٗ: "انًحىر انثاَي  -

خ اٌضب١ٔخ ٌٍؾظ, ٚأ١ّ٘خ اٌّٛلغ وّشوض ٌمٛافً وّشوض ِٓ اٌّشاوض اٌشئ١غ ِقشارخِؾطبد اٌطش٠ك اٌغبؽٍٟ, 

 ١ظ.اٌؾغ

 عبٌُ أثٛ فٟ اٌشؽالد اٌؾغ١خ", ٚف١ٗ ِقشارخثؼل اٌّش٠ٚبد ِٓ وزت اٌشؽبٌخ ػٓ ِذ٠ٕخ ـ": انًحىر انثانث -

 ِبء اٌّٛائذ", اٌشؽٍخ إٌبفش٠خ." اٌؼ١بؽٟ فٟ سؽٍزٗ

 انًغاربت كتاباث انرحانتبعض ت نقىافم انحجيج بهيبيا يٍ خالل انًراكس انرئيس

 ًَىرجاً(أ يصراتت)

 :, أَىاعها ودوافعهايفهىو انرحهتانًحىر األول: 

 انرحهت نغت واصطالحاً:أوالً: 

, ٠ٚمبي: سؽً ئرا عبسٚاإلصػبطثّؼٕٝ األؽخبؿ  االسرؾبي اٌشؽٍخ ٌغخً اٌزشؽ١ً    
i

, ٠ٚمبي: "اسرؾً اٌجؼ١ش 

سؽٍخ, عبس ِٚنٝ", ٠ٚمبي اسرؾً ػٓ ِىبْ اسرؾبالً, ٚسؽً ػٓ اٌّىبْ ٠شؽً ٚ٘ٛ ساؽً ِٓ لَٛ سؽً أزمً, 

ؽٍخ اعُ ٌالسرؾبي ٌٍّٚغ١ش ٚاٌشِّ
ii

ؽٍخ ثّؼٕٝ اٌغٙخ اٌزٟ ٠مقذ٘ب اإلٔغبْ , ٚعبءد اٌشُّ
iii
. 

ِّٚب ٠الؽع أْ ِفَٙٛ اٌشؽٍخ فٟ اٌٍغخ ٚاالفطالػ ٠ؾزشوبْ فٟ ِؼٕٝ ٚاؽذ, االٔزمبي ِٓ ِىبْ ئٌٝ آخش,      

طٍك ػٍٝ ِٓ أزمً ِٓ ِىبْ ٚاٌغ١ش ٚاالٔزمبي ٚاٌٛعٙخ, أٚ اٌّمقذ اٌزٞ ٠شاد اٌغفش ئ١ٌٗ, وّب أْ ٌفع سؽٍخ ٠

٢خش, فبٌؾخـ اٌزٞ لبَ ثبٌشؽٍخ, ٚلقذ عٙخ أخشٜ غ١ش ِٛهٕٗ عبس ئ١ٌٙب
iv
. 

 ثاَياً: انرحهت في انقرآٌ انكريى وانسُت انُبىيت انًطهرة:

ؽش اإلعالَ ػٍٝ اٌشؽٍخ ٚاٌزٕمً ٌٍزأًِ ٚاالرؼبظ ِٓ آصبس األُِ اٌغبثمخ, وّب ٚسدد ػذح آ٠بد فٟ اٌمشآْ      

ًْ ِع١ُشٚا َْ َػبلِجَخُ  َو١ْفَ  اأْلَْسِك فَبٔظُُشٚا فِٟ اٌىش٠ُ ٌج١بْ اٌشؽٍخ, ٚدٚافؼٙب, ِٕٙب لٌٛٗ رؼبٌٝ: ﴿لُ ًُ ۚ  َوب ٓ لَْج ِِ  َٓ اٌَِّز٠

 ُِّ َْ أَْوضَُشُُ٘  ﴾َوب َٓ ْؾِشِو١
v

, وّب دػب ئٌٝ االسرؾبي, ٚاٌزٕمً عٛاء فٟ عج١ٍٗ, أٚ فٟ عج١ً اٌؾ١بح ا٢ِٕخ ِٓ اٌظٍُ 

ٚاٌغٛع
vi

ٓ ِِ ٓ ٠َْخُشْط  َِ َٚ َعَؼخً ۚ  َٚ ب َوض١ًِشا  ًّ َشاَغ ُِ ِ ٠َِغْذ فِٟ اأْلَْسِك  ًِ َّللاَّ ٓ ٠َُٙبِعْش فِٟ َعج١ِ َِ َٚ ِٗ  , فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ: ﴿  ث١َْزِ

 ِ َٙبِعًشا ئٌَِٝ َّللاَّ ب﴾ُِ ًّ ِؽ١ ُ َغفًُٛسا سَّ َْ َّللاَّ َوب َٚ ِ و  لََغ أَْعُشُٖ َػٍَٝ َّللاَّ َٚ ُد فَمَْذ  ْٛ َّ ٌْ َُّ ٠ُْذِسْوُٗ ا ِٗ صُ َسُعٌِٛ َٚ  
vii

, ٚغ١ش٘ب ِٓ 

اٌشؽالد اٌزٟ ٚسد روش٘ب فٟ اٌمشآْ, ٚدػب اٌمشآْ إٌبط ئٌٝ اٌشؽٍخ إلداء فش٠نخ اٌؾظ ئٌٝ ث١ذ َّللا اٌؾشاَ, فٟ 

 ِ َلِِلَّ َٚ ٌْج١َْذِ  َػٍَٝ إٌَّبطِ لٌٛٗ رؼبٌٝ: ﴿ ٍ   ِؽظُّ ا ِٗ َعج١ِاًل﴾ َي اْعزَطَبَع ئ١ٌَِْ
viii
. 
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 ػٓ أؽبد٠ضٗ فىبٔذ, ٚاالعز١نبػ ٌٍّؼشفخ, اٌؼٍُ هٍت فٟ اٌشؽٍخ ػٍٝ ملسو هيلع هللا ىلصٚفٟ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ ؽش اٌشعٛي      

اٌىش٠ُ اٌمشآْ فٟ عبء ٌّب ِزّّخ ػ١ٍٗ ٚاٌؾش اٌؼٍُ
ix

: لبي ملسو هيلع هللا ىلص , فؼٓ أثٟ ٘ش٠شح, سمٝ َّللا ػٕٗ, أْ سعٛي َّللا

" ْٓ َِ ٍْزَّظُ  هِش٠مبً  َعٍَهَ  َٚ َ٠  ِٗ ًَ , ِػٍّبً  ف١ِ ُ  َعٙ ِٗ  ٌَُٗ  َّللاَّ ٌُ  سٚاُٖ " اٌَغَّٕخِ  ئٌِٝ هَِش٠مبً  ثِ غٍ ُِ
x
. 

 ثانثاً: أَىاع انرحالث ودوافعها:

رؼذدد أغشاك اٌشؽٍخ, ٚرٕٛػذ ِغبالرٙب ٌذٜ اٌشؽبٌخ اٌؼشة, اٌز٠ٓ ِب فزئٛا ٠غٛثْٛ اٌجٍذاْ ٚاألِقبس,       

٠ىبثذْٚ ػٕبء اٌشؽٍخ ػجش اٌقؾبسٞ ٚاٌمفبس, فنالً ػٓ سوٛة اٌجؾش فٟ ثؼل األؽ١بْ, ٠ٛاعْٙٛ ٌغغٗ, 

ذارُٙ فٟ ٚفف ثغبئو األسك ٠ٚخٛمْٛ اٌّغبِشح؛ ١ٌطٍؼٛا ػٍٝ ِؼبٌُ األِقبس ٚاٌجٍذاْ, ٠ٚم١ذٚا ِؾب٘

ٚعجبٌٙب, ٚٚد٠بٔٙب, ٚلشا٘ب, ٚأٔٙبس٘ب, ٚثؾبس٘ب, ٚأخجبس األُِ ٚؽنبسارٙب, ٚاٌؾؼٛة, ٚصمبفبرٙب, ِٚؼبٌُ اٌّذْ, 

ٚخططٙب, ٚدٚس٘ب, ِٚذاسعٙب, ِٚغبعذ٘ب, ٚأػالِٙب
xi
. 

ثذافغ د٠ٕٟ, وأداء فش٠نخ اٌؾظ -فمذ اخزٍفذ أ٘ذاف اٌشؽالد ٚرٕٛػذ فٟٙ:      
xii

غ ػٍّٟ, ٌطٍت اٌؼٍُ , ٚثذاف

ٚاٌّؼشفخ
xiii

ُٟ َخبفخ اٌؾذ٠ش إٌجٛٞ, ٚسٚا٠خ اٌذسا٠خ, ٚغ١ش٘ب, ٚثذافٍغ الزقبدٞ, ٌٍزغبسح  , هٍجبً ٌٍؼٍُ اٌؾشػ

ثمقذ اٌج١غ ٚاٌؾشاء, وّب أْ اٌزغبسح اسرجطذ ثّٛعُ اٌؾظ, ٚأفجؾذ مشٚسح ِٓ مشٚس٠بد اٌؾبط ٌزغط١خ 

وبٔذ ٍِزمٝ رغبس٠بٔفمبد سؽٍزٗ اٌؾغ١خ, فّىخ ِٕز ػقش لجً اإلعالَ 
xiv

, ٚػشفذ سؽٍخ اٌؾزبء ٚاٌق١ف اٌزٟ 

١ِْف ) (1) روش٘ب اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ لٌٛٗ: ﴿ إِل٠ٍَِف لَُش٠ْؼٍ  اٌقَّ َٚ زَبِء  ُْ ِسْؽٍَخَ اٌؾِّ ِٙ (﴾2ئ٠ِاَلفِ
xv
. 

ٕٚ٘بن اٌشؽالد اٌشع١ّخ ٚاإلداس٠خ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌشؽبٌخ ثطٍت ِٓ اٌؾبوُ      
xvi

, ٌذٚافغ ع١بع١خ, ٚرىْٛ 

ٌمنبء ؽبعخ, أٚ اٌزغغظ, أٚ االعزطالع, أٚ ٌؼمذ اٌقفمبد, ٚغ١ش٘ب ِٓ األِٛس اٌغ١بع١خ, ٕٚ٘بن دٚافغ ع١بؽ١خ 

ٚوزٌه ؽت اٌّغبِشح
xvii
. 

 رابعاً: انرحالث انحجازيت "انحج":

بً فٟ اٌغض٠شح        َّ رّزؼذ ِىخ لجً اإلعالَ ثّىبٔخ ِشِٛلخ ٌذٜ اٌؼشة؛ ألٔٙب وبٔذ ِشوضاً رغبس٠َبً ٚد١ٕ٠َبً ِٙ

اٌؼشث١خ, ٠ؾغْٛ ئ١ٌٙب, ٚف١ٙب رٕزٟٙ رغبسرُٙ, ٚرشٚط, فنالً ػٓ رٌه فمذ وبٔذ ِشوضاً ِٓ ِشاوض اٌزغبثك 

اٌشئ١غخ ٌٍّغزط١ؼ١ٓ ئ١ٌٗ عج١ال, ٚوبْ اٌؾظ ِٓ اٌفىشٞ, ٚثؼذ ِغٟء اإلعالَ أفجؼ اٌؾظ فش٠نخ ِٓ اٌفشائل 

أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ دفؼذ ثبٌّغ١ٍّٓ ِٓ وً فظ ػ١ّك, ٚػٍٝ وً مبِش ئٌٝ اٌشؽٍخ, ٚاالٔزمبي ألداء اٌشوٓ اٌخبِظ 

ِٓ أسوبْ اإلعالَ, فبٌؾظ وبْ ٚال ٠ضاي سؽٍخ ٠زؾٛق ئٌٝ أدائٙب اٌّغٍّْٛ وبفخ, فّٛعُ اٌؾظ ٠ؼذ اعزمطبة ٌىً 

ش ِٚغّؼبً ٌٍّغ١ٍّٓ وبفخ ِٓ أسعبء اٌّؼّٛسحػٍّبء اٌؼق
xviii
. 

  انًحىر انثاَي: انًراكس انرئيسيت نهحجيج في نيبيا:

رؼذ ١ٌج١ب ػٍٝ ِش اٌزبس٠خ اٌجٍذ اٌزٞ لطٕزٗ اٌؼذ٠ذ ِٓ األعش اٌّغشث١خ, فمذ وبْ ػٍٝ اٌّغبسثخ فٟ أعفبسُ٘,      

خ ٠غٍىٛٔٙب, ٌُٚٙ أِبوٓ ٠ٕضٌْٛ ثٙب ٌٍشاؽخ, ٚسؽالرُٙ ئٌٝ اٌؾظ, أْ ٠ّشٚا ػٍٝ ١ٌج١ب, ٚوبٔذ ٌُٙ هشق خبف

ٚاٌزضٚد فٟ سؽالرُٙ, ِٚٓ ث١ٓ اٌطشق ِب ٠ؼشف ثبٌطش٠ك اٌّغبسٞ ٌٍغبؽً اٌّزٛعطٟ, ٚ٘ٛ ِب وبْ ٠غٍىٗ 

اٌشوت اٌفبعٟ, ِّٚٓ عٍه ٘زا اٌطش٠ك وً ِٓ: " اثٓ سؽ١ذ اٌغجزٟ, ٚاثٓ ثطٛهخ, ٚاٌجبسعٟ, ٚأؽّذ صسٚق
xix

 ,

ٚاٌؾغٓ اٌٛاصْ"
xx
. 

ًٍ أػطٝ ١ٌج١ب ٘زا اٌذٚس, أال ٘ٛ ِٛلغ ١ٌج١ب فٟ      ٌؼجذ ١ٌج١ب دٚساً فٟ اٌزفبػً اٌضمبفٟ فٟ ئفش٠م١ب ِٓ خالي ػبِ

هش٠ك لٛافً اٌؾغ١ظ ٚاٌزغبسح
xxi

 -, ٚٔؾ١ش ٕ٘ب ئٌٝ أُ٘ ِؾطبد لٛافً اٌؾظ:

 -أوالً : يحطت فساٌ ويٍ طرقها:

اٌّٛلغ اٌغغشافٟ عؼٍٙب ػٍٝ األلً ٍِزمٝ هشق هش٠ك فضاْ: رمغ فضاْ فٟ عٕٛة غشة ١ٌج١ب اٌؾب١ٌخ, ٚ٘زا  - أ

ٌٍؾغبط اٌمبد١ِٓ ِٓ ؽّبي غشة ئفش٠م١ب, ٚاٌغٛداْ اٌغشثٟ, ٚاٌغٛداْ األٚعو
xxii
. 

هش٠ك اٌمٛافً اٌّغبسث١خ: رّش ِٓ فضاْ , ٠ٚجذأ ٘زا اٌطش٠ك ِٓ ِشاوؼ صُ ٠زغٗ عٕٛثبً ئٌٝ دسػب صُ رٛاد,  - ة

رزغٗ ؽّبالً ئٌٝ هشاثٍظ, ٚ٘زٖ ٟ٘ اٌطش٠ك اٌزٟ ِٚٓ ٕ٘بن رفزشق ٘زٖ اٌطش٠ك ئٌٝ هش٠م١ٓ: األٌٚٝ 

عٍىٙب اٌشؽبٌخ اٌّغشثٟ "أثٛعبٌُ اٌؼ١بؽٟ", فٟ أٚاعو اٌمشْ اٌؾبدٞ ػؾش اٌٙغشٞ/ اٌغبثغ ػؾش 

ا١ٌّالدٞ, ٚاٌضب١ٔخ رزغٗ ؽشلبً ِجبؽشحً ئٌٝ ِشصق, ػبفّخ فضاْ, ِٚٓ ٕ٘بن رجذأ اٌطش٠ك اٌزغبس٠خ اٌشئ١غخ 

اٌزٟ رّش ثأٚعٍخ فّقش
xxiii
. 
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ؽغبط اٌغٛداْ اٌغشثٟ ٚاألٚعو: ٟٚ٘ اٌطش٠ك اٌزٟ رجذأ ِٓ ِذ٠ٕخ عبٚ ثبٌؾّبي ػجش رٛاد  هش٠ك  - د

ثغٕٛة اٌغضائش, ٚغبد غشثٟ فضاْ, ٚلذ ُػشف ف١ّب ثؼذ ثطش٠ك اٌؾغبط اٌزٟ رجذأ ِٓ رّجىزٛ ٚعبٚ ٚرّش 

ٗ ؽّبالً ئٌٝ غبد ثبثإ, ؽ١ش ٠ٕظُ ئٌٝ اٌطش٠ك اٌغٛدأٟ ا٢ر١خ ِٓ إٌّطمخ اٌؾّب١ٌخ فٟ ثالد اٌٙٛعب صُ رزغ

ِٕٚٙب ئٌٝ ِشصق فٟ فضاْ
xxiv
. 

هش٠ك آخش ٠جذأ ِٓ ؽٛك ثؾ١شح رؾبد ِبّساً ثجٍّب, ٚرٍزئُ ِغ اٌطش٠ك اٌغبثمخ فٟ ِشصق, ٚئٌٝ ألقٝ  - س

اٌؾشق ٕ٘بن هش٠ك ٠شثو ثفضاْ
xxv
. 

ٚلذ وبٔذ فضاْ ِٕز دخٛي اإلعالَ ئ١ٌٙب ِٕطٍمبً ٌمٛافً اٌؾظ, ِّّٚشاً ٌمٛافً اٌؾظ اٌغٛدا١ٔخ ٚاٌّغبسث١خ, ِٕز     

 اٌمشْ اٌضبٌش ٘غشٞ / اٌزبعغ ا١ٌّالدٞ, فىبْ ٕ٘بن سوجبً ع٠ّٕٛبً ٌٍؾظ ٠ٕطٍك ِٓ فضاْ.

 -ثاَياً: يحطت غذايس:

رغبسٞ ِزمذَ فٟ رغبسح اٌمٛافً ٚاٌؾغبط ث١ٓ اٌؾّبي ٔبٌذ غذاِظ ؽظّبً ِٓ اٌز٠ٛع ٚاٌؾٙشح وّشوض      

ٚاٌغٕٛة, ٚػشف هش٠ك غذاِظ "ربدِىخ" فٟ ِبٌٟ وأؽذ أُ٘ اٌّؼبثش ٌزٍه اٌمٛافً ِٕز اٌمشْ اٌضبِٓ اٌٙغشٞ / 

اٌشاثغ ػؾش ا١ٌّالدٞ, ٚلذ عّؼ ِشوض٘ب ثزم٠ٛخ اٌؼاللبد ث١ٓ اٌّشاوض اٌقؾشا٠ٚخ األخشٜ وزٛاد ٚرىذا 

ٚعٍغّبعخ
xxvi
. 

 -: يحطاث انطريق انساحهي:ثانثاً 

ِٓ أُ٘ اٌّؾطبد فٟ اٌطش٠ك اٌغبؽٍٟ ا١ٌٍجٟ اٌزٟ وبٔذ رٛفش ٌٍّغبفش٠ٓ اٌشاؽخ ٚرّذُ٘ ثبٌطؼبَ ٚاٌّبء     

ٚرّىُٕٙ ِٓ اعزجذاي ٚعبئً إٌمً أٚ رغذ٠ذ٘ب ِٓ عّبي, ٚخ١ً, ٚثغبي ِشرجخ ؽغت ِٛالؼٙب ِٓ اٌغشة ئٌٝ 

اسح اٌؼبِشح, صٚاغخ, عٕضٚس, لشلبسػ, هشاثٍظ اٌغشة, إٌّؾ١خ, اٌؾشق: ثشط اٌٍّؼ, اٌضٚاسح اٌؾب١ٌخ, اٌضٚ

ربعٛساء, ٚادٞ اٌغ١ذ, ٚادٞ اٌشًِ, عبؽً ؽبِذ, ِغالرٗ, ص١ٌزٓ, ِقشارخ, أثبوذ٠خ, ربٚسغبء, اٌؼض٠ٕبد, ثئش 

ؽغبْ, ثئش ِطشاٚ, اٌضػفشاْ, ِؼطٓ األؽّش, ثالد عشد, إٌؼ١ُ, اٌؼم١ٍخ, أعذاث١خ, فؼذح, عٍٛق, اٌز١ّّٟ, 

ٓ غضاٌخ, ِمشة, اٌطشفبٚٞ, عشعٛة, اٌغ١ّٓ, اٌؾبِخ اٌؼمجخ اٌقغ١شحػ١
xxvii
. 

ٌمذ أدٜ ٘زا اٌزذافغ ئٌٝ اٌؾشق ِٓ اٌغشة, ِٚٓ اٌغشة ئٌٝ اٌؾشق, ِٚٓ اٌغٕٛة ئٌٝ اٌؾّبي فٟ ؽىً       

اٌمٛافً اٌزغبس٠خ أٚ لٛافً اٌؾغبط ئٌٝ اصد٘بس ِشوض اٌؼجٛس اٌشئ١غخ فٟ ِخزٍف اٌغٛأت, ِٚٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ 

ِب أدٜ ئٌٝ اصد٘بس اٌؾ١بح االعزّبػ١خ الصد٘بس اٌّغزّؼبد ٌٚزؾم١ك رٌه الثذ ِٓ االعزمشاس اٌغ١بعٟ, ٚ٘زا 

ٚاٌضمبف١خ, فّب وبٔذ رخٍٛ لبفٍخ لبدِخ ِٓ اٌّغشة ِٓ سعبالد اٌؼٍُ ٚاٌضمبفخ, ٚلذ ع١طشد اٌمجبئً ػٍٝ هشق 

اٌمٛافً ٚاٌؾغ١ظ ث١ٓ اٌؾّبي ٚاٌغٕٛة
xxviii

ِٚٓ اٌجذ٠ٟٙ أْ ظشٚف رٍه اٌشؽالد رخزٍف ِٓ سؽبٌخ ٢خش, ِٓ , 

ثؾغت األؽٛاي ٚرفبٚد األصِبْ. ٚػ١ٍٗ فاْ ١ٌج١ب وبٔذ ِّشاً ٘بِبً ٌشوت اٌؾغبط  ؽ١ش اإللبِخ فٟ اٌجٍذاْ, ٚرٌه

اٌّغبسثخ
xxix
. 

 رابعاً: يصراتت كًركس يٍ انًراكس انرئيست انثاَيت نهحجيج:

أْ ربس٠خ رٕظ١ُ لٛافً اٌؾظ ٌٍجمبع اٌّمذعخ ٠شعغ ئٌٝ ٚلذ ِجىش, ٌٚزٍه اٌزٕظ١ّبد أعغذ ػذح سثبهبد      

فشد ػذح ِٛاعٓ ػجش اٌطش٠ك اٌط٠ًٛ اٌزٞ ٠شثو اٌّغشة ثبٌّؾشقٚػّشاد ِٚؼبهٓ, ٚؽ
xxx

, ٚوبٔذ ِقشارخ 

ئؽذٜ اٌّشاوض اٌزٟ رمذَ اٌّغبػذاد اٌالصِخ ٌىً اٌز٠ٓ ٠ش٠ذْٚ رٍه اٌذ٠بس
xxxi
. 

أفجؾذ ِقشارخ ِٓ اٌّؾطبد اٌشئ١غخ اٌزٟ ٠غت ػٍٝ اٌّبس٠ٓ ٌٍؾظ أْ ٠غزش٠ؾٛا ثٙب, فىبٔذ اٌّؾطخ اٌضب١ٔخ     

ٌخ أصٕبء ئلبِخ اٌؾ١خ أؽّذ صسٚق, ٚاصدادد ثؼذ ٚفبرٗ, ؽ١ش أساد اٌؾ١خ أْ رىْٛ ِقشارخ ثؼذ ٌٍؾغبط ٚاٌشؽب

ٚفبرٗ ؽٍمخ ٚفً ث١ٓ اٌّؾشق ٚاٌّغشة, ثبإلؽؼبع اٌزٞ رُ ٌٗ ِٓ خالي هش٠مزٗ اٌضسٚل١خ, ٚاٌّش٠ذ٠ٓ اٌز٠ٓ رشثٛا 

ٛفبً اٌّغبسثخ اٌز٠ٓ رزجؼٛا آصبس أً٘ ٚرزٍّزٚا ػٍٝ ٠ذ٠ٗ, فىبٔذ اٌّىبْ اٌزٞ ٠زشدد ػ١ٍٗ اٌقٛف١خ, ٚاٌشؽبٌخ, خق

اٌزقٛف ٚدٚٔٛا ِب سأٖٚ ٚالؽظٖٛ فٟ وزجُٙ, ٚرٕبلٍٛا ف١ّب ث١ُٕٙ اٌشٚا٠بد إٌفؼ١خ ٚاٌىشاِبد
 xxxii

. 

 أهًيت انًىقع كًركس نقىافم انحجيج:

١٘أد ِذ٠ٕخ )رٛثبوزظ    
xxxiii

 Tubacti ٚاٌمذ٠ّخ, أعظ ِذ٠ٕخ ِقشارخ اٌؾب١ٌخ, ٚال ؽه أْ سأط ِقشارخ, أ )

أعّبٖ اٌشؽبٌخ اٌؼشثٟ اإلدس٠غٟ ثشأط )وبٔبْ( اٌزٞ ٠ؼٍٛ ػٓ عطؼ اٌجؾش ثضالص١ٓ أٚ أسثؼ١ٓ ِزشاً, ٘ٛ اٌّىبْ  ِب

اٌزٞ أعّبٖ ثط١ٍّٛط ) ثىفبالط ثشَٚ( ٟٚ٘ خقجخ عذاً, ٚاٌمٛح االٔجبر١خ ألسمٙب رأرٟ ثّؾقٛي غض٠ش, ٌٚؼً 
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)رشا٠بساسَٚ(, ٠ٚظٓ أْ اٌّضاس اٌّؼشٚف ثّٙبد سأط ثٛؽؼ١فٗ اٌزٞ ثّقشارخ ٘ٛ اٌّىبْ اٌزٞ َػشفٗ ثط١ٍّٛط ثـ 

ؽغبْ, أٚ عشف ؽغبْ وبْ ِؼغىشاً ٌٍمبئذ ؽغبْ ثٓ إٌؼّبْ أؽذ سعبي اٌمشْٚ اٌٛعطٝ
xxxiv
. 

 انًحىر انثانث: بعض انًروياث يٍ كتب انرحانت عٍ يصراتت في انرحالث انحجيت:

رؼزجش اٌّشؽٍخ األخ١شح اٌزٟ ٠ٛدع ف١ٙب اٌّإِْٕٛ  , أْ ِقشارخ(سؽٍخ أ١ِش ِغشثٟ)روش اٌزبصٞ فٟ وزبثٗ      

ػّشاْ هشاثٍظ, ُٚ٘ ِمجٍْٛ ِٕٙب ػٍٝ سثٛع خب١ٌخ, ِٕٚٙب ئٌٝ ثٛؽؼ١فخ, ٚئٌٝ عشد
xxxv

, ِٚٓ اٌشؽالد 

 -:ا٢رٟاٌّغشث١خ اٌزٟ روشد ف١ٙب اٌّذ٠ٕخ وّؾطخ ِٓ ِؾطبد اٌؾغ١ظ اٌّغبسث١خ, 

أوالً: أبى سانى انعياشي
xxxvi

في رحهته ياء انًىائذ
xxxvii
: 

ِٓ أثشص ػٍّبء األعشح ٚ٘ٛ ٠ؼذ اٌؼ١بؽٟ ِٓ أثشص اٌؾخق١بد اٌّغبسث١خ, اٌزٟ راع ف١زٙب لذ٠ّبً ٚؽذ٠ضبً,     

ٌزؾك ثبٌضا٠ٚخ ااٌؼ١بؽ١خ, أد٠ت, ٚسؽبٌخ, ٚفم١ٗ, ٚداػ١خ ئٌٝ رؼب١ٌُ اإلعالَ اٌغّؾخ, رؼٍُ ثبٌضا٠ٚخ اٌؼ١بؽ١خ, صُ 

َ, ٚاٌضب١ٔخ عٕخ 1643٘ـ/1053ٌٝ فٟ عٕخ إٌبفش٠خ, صُ عبِغ اٌمش١٠ٚٓ, لبَ ثشؽالد صالس: األٚ

ْ ف١ٙب خالفخ رغشثزٗ َّٚ َ, ٚاٌضبٌضخ ٚاألخ١شح اٌّٛعِٛخ ثـ: "ِبء اٌّٛائذ", ٟٚ٘ أفنً سؽالرٗ دَ 1658٘ـ/1064

فٟ اٌؾغبص, ٚرنُ ؽزٝ أفٕبف اٌؼٍَٛ ٚاٌّؼبسف
xxxviii
. 

ٌّغشة, صُ اٌغٕٛة اٌغضائشٞ, ٚلذ وبْ خو ع١ش اٌشؽٍخ, ٚفك ا٢رٟ: أطٍمذ اٌشؽٍخ ِٓ عٍغّبعخ, ِشٚساً ثب     

ٔزمً ئٌٝ اٌّذْ اٌؾب١ِخافبٌغٕٛة اٌزٛٔغٟ, فطشاثٍظ, فبٌمب٘شح, فبٌؾش١ِٓ اٌؾش٠ف١ٓ, صُ 
xxxix
. 

اٌؼ١بؽٟ فٟ وزبثٗ: " ٌُٚ ٔجذ ٠َٛ سؽ١ٍٕب ِٓ أص١ٌزٓ, ئٌٝ أٚي ثالد ِغشارٗ لبي     
xl

", ٚلذ روش فٟ سؽٍزٗ أٔٗ 

اٌذاي  ,اسرؾٍٕب, ٚٔضٌٕب ثضا٠ٚخ اٌؾ١خ اٌّؾمك اٌؼبٌُ, اٌؼبسف ثبَلِلِىذ فٟ صا٠ٚخ اٌؾ١خ أؽّذ اٌضسٚق, ِٚٓ اٌغذ 

 ,ػٍٝ َّللا, فبؽت اٌؼ١ٍّٓ, ِٚؾمك إٌظش٠ٓ, ِٚؾً اٌّز٘ج١ٓ ِٚشرنٝ اٌفش٠م١ٓ, ِمزذٜ أً٘ اٌؼٍُ اٌجبهٓ

ٚئِبَ أئّزٕب, ع١ذٞ أثٟ اٌؼجبط أؽّذ  ,ِٚزجٛع أً٘ اٌظب٘ش, ٠ٕٚجٛع األعشاس فٟ عبئش اٌّظب٘ش, لطت ِغشثٕب

ثضا٠ٚزٗؽمك َّللا ئ١ٌٗ ٔغجزٕب, ٚخٍـ فٟ ِؾجزٗ عش٠شرٕب, آ١ِٓ ٚوبْ ٔضٌٕٚب -صسٚق اٌجشٔغٟ اٌفبعٟ
xli
فج١ؾخ ٠َٛ  

اٌغّؼخ" ٚفٟ اٌّغغذ فٍٝ فالح اٌغّؼخ, ٚصاس اٌخٍٛح ثؼذ اٌفشاؽ ِٓ اٌقالح, ٚ٘ٝ أِبَ اٌّغغذ
xlii
. 

ٌؼٍّبء, ٚاالعزفبدح ُِٕٙ ثبٌزٍمٟ, ٚاألخز وبْ أً٘ ١ٌج١ب ػبِخً, ٚخبفخ ػٍّبئٙب ٠مِْٛٛ ثاوشاَ اٌٛفٛد ٚا ٚلذ     

َّٛ  ٘زٖ اٌشؽالد اٌمبدِخ ئ١ٌُٙ ػٓ رٌه, فأغٕزُٙ ,ػُٕٙ, الع١ّب أْ أوضش ػٍّبئٙب ٌُ رىٓ ٌذ٠ُٙ سؽالد ْ ٌذ٠ُٙ فزى

ٔق١ت ِٓ اٌؼٍُ ال ثأط ثٗ
xliii

 . 

وبْ عذٖ ِٓ  فمذ ػٍٟ ثٓ ػضاصح اٌفم١ٗ اٌمبمٟ اٌّقشارٟ, ِٚٓ ػٍّبء ِقشارخ اٌز٠ٓ ٠زوشْٚ فٟ ٘زا اٌجبة     

٘ـ, ٚأػطٝ ألثٟ عبٌُ ٚسلخ ثخو اٌؾ١خ أؽّذ 1072بة اٌؾ١خ أؽّذ صسٚق, ٌم١ٗ اٌؼ١بؽٟ ثّقشارخ عٕخ أفؾَ 

, ٚٚففٗ ثأٔٗ أػٍُ ٘زا اٌجٍذ فٟ اٌفمٗاٌشعبٌخصسٚق ِٓ ؽشػ 
xliv

: "... ١ٌٚظ فٟ ٘زا اٌجٍذ أِضً ِٓ ٘زا لبي, ؽ١ٓ 

اٌشعً فٟ ثؼل فشٚع اٌفمٗ
xlv

." 

اإلعىٕذس٠خ,  ٝصا٠ٚخ اٌضسٚق, فج١ؾخ األؽذ ٚ٘ٛ آخش اٌؼّشاْ ٕ٘بن, ػٍٝ هش٠ك اٌؾبط ئٌٚوبْ سؽ١ٍٗ ِٓ     

لذ ِشَّ ثٗ ئٌٝ ثٛؽؼ١فخ, ٚلذ دأة اٌقبٌؾْٛ ػٍٝ اٌذػبء ػٕذ ِغبسح ثغبؽً اٌجؾش, فغ١شح ِغزمجٍخ اٌجؾش, ٚ

ِٓ األخ١بس, ٚثٗ فبسق آخش اٌؼّشاْ ٔؾٛ ثشلخ ْٚآخش
xlvi
. 

 ثاَياً: انرحهت انُاصريت:

ِٓ رٍه اٌشؽالد اٌشؽٍخ إٌبفش٠خ اٌزٟ رؼذ ئؽذٜ سؽالد اٌؾظ اٌّغشث١خ, اٌزٟ مّذ فٟ ه١برٙب ثؼل      

األخجبس ػٓ اٌجالد ا١ٌٍج١خ أصٕبء لذَٚ فبؽت اٌشؽٍخ ِٓ اٌّغشة األلقٝ ِزٛعٙبً ئٌٝ ؽظ ث١ذ َّللا اٌؾشاَ, ٚخالي 

اٌشؽٍخ فٟ اٌز٘بة ٚاٌؼٛدحسؽٍخ اٌؼٛدح ِٓ اٌّؾشق ئٌٝ اٌّغشة, ئر وبٔذ األسامٟ ا١ٌٍج١خ ِّش 
xlvii
. 

َ, وزت 1782٘ـ/1196سؽً إٌبفشٞ ئٌٝ اٌّؾشق ِشر١ٓ ألداء فش٠نخ اٌؾظ, اٌشؽٍخ األٌٚٝ وبٔذ عٕخ     

َ, وزت ػٍٝ ئصش٘ب 1796٘ـ/1211ػٍٝ ئصش٘ب ِقٕفبً مخّبً ُػشف ثـ"اٌشؽٍخ إٌبفش٠خ اٌىجشٜ", ٚاٌضب١ٔخ وبٔذ 

ِقٕفبً أخش ُػشف ثبٌشؽٍخ اٌقغشٜ
xlviii

ِغمو سأعٗ  فٟاٌشؽٍخ األٌٚٝ ِٓ ِمش اٌضا٠ٚخ إٌبفش٠خ  , أطٍمذ

َ, صُ عغٍّبعخ, ثغىشح, اٌم١شٚاْ, رٛصس, لبثظ, هشاثٍظ, ثشلخ, اٌمب٘شح, 1762٘ـ/1196ثزبِىشٚد عٕخ 

اٌمٍضَ, ع١ٕبء, اٌؼمجخ, ٚأخ١شاً ِىخ
xlix
. 
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ٚلذ روش ِؾّذ ثٓ ػجذاٌغالَ إٌبفشٞ     
l

, ثؼذ أْ رشن هشاثٍظ, فٟ سؽٍزٗ اٌىجشٜ أٔٗ لذ خ١ُ فٟ ِقشارخ 

ٚثزٕب ثؼذ ِغبٚصح اٌجٍذ ثّٛمغ ٠ذػٝ اٌذف١ٕخ,  لبي: "...  ؽ١شِٕٚٙب ٌزبعٛساء, صُ أص١ٌزٓ, ٚدخً ِٕٙب ٌّقشارخ, 

..., صُ اسرؾٍٕب فٟ أساك ِزغؼخ خب١ٌخ ِٓ اٌؼّشاْ, ٚثٙب ا٢ثبس اٌؼزثخ فٟ عبٌف اٌضِبْ, فخ١ّٕب ثبٌىٛػ ِٓ 

ٙب رٚ ِؾجخ, ٚثٙب أؽغبس ٚٔخ١ً ٚآثبس ١ِٚبٖ ىبٔٝ ظٙٛس٘ب ثب٘شح, عِقشارخ ٟٚ٘ لشٜ ظب٘شح, ِٕٚبظش ػٍ

ػزثخ, ٚثٙب ٚفٍزٕب سعبئً اٌشوت
li
اٌفبسعٟ, ٚأٔٗ ٔضي ثطشاثٍظ ثؼذٔب 

lii
." 

ٌّذح ١ِٛ٠ٓ, ٌغشك اٌزضٚد ِٓ عٛلٙب, لبي: "فألّٕب ثٙب ١ِٛ٠ٓ ٌٍزغ٠ٛك,  ِذ٠ٕخ ِقشارخفٟ إٌبفشٞ ِىش       

ِٓ عبئش ِب ٠ؾزبعٗ اٌؾبط, خقٛفبً اٌضساثٟ ٚاٌّطب٠ب, ٚثٙب ٠غزؼبْ ػٍٝ  ٚلبَ ثٙب عٛق ػظ١ُ ػٍٝ اٌزؾم١ك

لطغ أَ اٌمفبس ٚاٌجشا٠ب
liii

روش عبثمبً أْ اٌشؽالد اٌؾغبس٠خ ر١ّضد ثأٔٙب سؽالد ٌغشك اٌؼٍُ, ٠زؼٍك ثّب ", ِّٚب 

 ػ١ٍٙب ٚلف إٌبفشٞ ػٍٝ ؽشػ ٌشعبٌخ ثخو اٌؾ١خ اٌجشٔغٟ فٟ ِقشارخ, ٚلذ ٚففٙب ثمٌٛٗ: "..., ٚوبْ َّٚللا

سٚٔك ٚثشٚق
liv

." 

ٚؽىش ٌُٙ ف١ٕؼُٙ, رغذ٠ذاً ُِٕٙ ٌٍؼٙذ ٚئثمبء ٌٍّؾجخ ٚاٌّٛدح, ٚلذ ِذ٠ٕخ ِقشارخ  ػٍٝ أً٘إٌبفشٞ أصٕٝ      

اِزألد لٍٛثُٙ ِٛدح ٚعٛأؾُٙ ِؾجخ ٌٍزس٠خ إٌبفش٠خ, ٌٚغبئش اٌشوجبْ إٌج٠ٛخ اٌمبفذح ٌج١ذ َّللا اٌؾشاَ, ٚ٘ٛ 

ػّٛد خجبئٙب, ٚلطت دائشرٙب ِٓ  ,ث١ُٕٙٚاٌؼجبط أؽّذ ثٓ صسٚق اٌفبعٟ ٟ ١ٌظ ِغزغشثبً ٌٛعٛد اٌؾ١خ أث

األخ١بس
lv

 . 

ٚلذ روش إٌبفشٞ فٟ سؽٍزٗ اإلِبَ أؽّذ صسٚق, ٚأعٙت فٟ روش ِٕبلجٗ, اعزٕبداً ئٌٝ ِب ٔمٍٗ ػٓ أثٟ عبٌُ     

ْ اٌىش٠ُ, ٌُٚ ٠زوش ػٍّبء ٚػٍَٛ اٌمشآ ,ٚاٌزقٛف ,اٌؼ١بؽٟ, ٚلذ رٕبٚي ؽ١ئبً ِٓ آصبسٖ اٌؼ١ٍّخ فٟ ِغبي: اٌفمٗ

آخش٠ٓ غ١شٖ ئال ػشمبً, ثاؽبساد ِمزنجخ, ِٓ خالي روش أعّبئُٙ, دْٚ رؼش٠ف ثُٙ
lvi
. 

 انخاتًـــــــــــــــــــــت:

رؼذ ١ٌج١ب ػٍٝ ِش اٌزبس٠خ اإلعالِٟ ِشوضاً ِٓ ِشاوض اٌؾغ١ظ فٟ اٌؾّبي اإلفش٠مٟ, ِٚؼجشاً ٌٍشؽالد      

خ, ِىخ, ٚاٌّذ٠ٕخ, فىبٔذ ٌُٙ هشق خبفخ ٠غٍىٛٔٙب, ٚأِبوٓ ٠ٕضٌْٛ ثٙب ٌٍشاؽخ, اٌّغبسث١خ ئٌٝ األسامٟ اٌّمذع

 ٚاٌزضٚد فٟ سؽالرُٙ اٌؾغبص٠خ.

ؽٍمخ ٚفً ث١ٓ اٌّؾشق, ٚاٌّغشة,  فمذ وبٔذ, وبٔذ ِذ٠ٕخ ِقشارخ ِٓ اٌّشاوض اٌشئ١غخ ٌمٛافً اٌؾغ١ظ ث١ٍج١ب    

 رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌالصِخ ٌٍمٛافً اٌؾغ١خ. ِٚمشاً ِّٙبً ٌٕمً اٌؾغ١ظ ِٓ اٌغشة ئٌٝ اٌؾشق, ِٓ خالي

ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ أػطذ اٌّذ٠ٕخ ٘زا اٌذٚس, اٌّٛلغ االعزشار١غٟ فٟ هش٠ك لٛافً اٌؾظ, ٚٚلٛػٙب مّٓ أُ٘ ٚ     

ٓ اٌطؼبَ, ٚاٌّبء, ٚرّى ٚرمذَ ف١ٙباٌشاؽخ ٌٍّغبفش٠ٓ,  بوبٔذ رٛفش ف١ٙ اٌزٟاٌّؾطبد فٟ اٌطش٠ك اٌغبؽٍٟ ا١ٌٍجٟ, 

 ِٓ اعزجذاي ٚعبئً إٌمً, ٚاٌزضٚد ثّب ٠ٍضَ اٌؾبط ِٓ أعٛالٙب. اٌؾغبط

وبٔذ اٌشؽالد اٌؾغبص٠خ اٌزٟ مّذ فٟ ه١برٙب أخجبساً ػٓ ِذ٠ٕخ ِقشارخ, وبٌشؽٍخ اٌؼ١بؽ١خ, ٚاٌشؽٍخ      

ئال أٔٙب أػطذ ٌّؾخ ربس٠خ١خ ػٓ اٌذٚس  ,ٛسٖ, فٟ اٌىض١ش ِٓ إٌٛاؽٟزإٌبفش٠خ, رؾٛٞ ِؼٍِٛبد رىبد رىْٛ ِج

اٌزٞ ٌؼجزٗ اٌّذ٠ٕخ فٟ رمذ٠ُ خذِبد  ٌٍمبفذ٠ٓ ث١ذ َّللا اٌؾشاَ, وّشوض ِٓ ِشاوض اٌشئ١غ١خ فٟ هش٠ك اٌمٛافً 

 سث١خ ػبِخً ٚاٌؾغبص٠خ خبفخ.باٌّغ
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 قائًت انًصادر وانًراجع:

 أوالً: انًصادر:

 انكتب انسًاويت:

 .ُاٌمشآْ اٌىش٠ 

 انًصادر انعربيت:

 (, س٠بك اٌقبٌؾ١ٓ ِٓ والَ 1988٘ـ(, )676-631صوش٠ب ٠ؾ١ٝ ثٓ ؽشف إٌٛٚٞ, )د: ٛاٌذِؾمٟ, أثَ

 , داس األٔذٌظ, ث١شٚد.2ع١ذ اٌّشع١ٍٓ, ه

 (, ِبء اٌّٛائذ, رؾم١ك: عؼذ صغٍٛي ػجذاٌؾ١ّذ, 1996َّللا ثٓ ِؾّذ ثٓ أثٟ ثىش, ) اٌؼ١بؽٟ, أثٛ عبٌُ ػجذَ

 ٚأخشْٚ,  داس اٌّؼبسف, اإلعىٕذس٠خ.

 داس 11اثٓ ِٕظٛس األفش٠مٟ, )دد(, ٌغبْ اٌؼشة, ط ,فنً عّبي اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ ِىشَاٌ ٛاٌّقشٞ, أث ,

 فبدس ث١شٚد.

 (, اٌشؽٍخ إٌبفش٠خ اٌىجشٜ, 2013َ(, )1823٘ـ/1239اٌغالَ, )د: َّللا ِؾّذ ثٓ ػجذ إٌبفشٞ, أثٟ ػجذَ

 ٌّغشث١خ., ِٕؾٛساد ٚصاسح األٚلبف ٚاٌؾإْٚ اإلعال١ِخ, اٌٍّّىخ ا1رؾم١ك اٌّٙذٞ اٌغبٌٟ, ه

 ثاَياً: انًراجع:

 ( ,اٌشؽٍخ اٌؾغبص٠خ2014عٕبؽخ, سؽبة اٌغ١ذ ,)َ, ( ْ9٘ـ/5-3وزبثبد ثؼل اٌشؽبٌخ اٌّغ١ٍّٓ اٌمش-

 فبق اٌؼشث١خ, اٌمب٘شح., داس ا1٢َ(, ه11

 ( ,ّٟٙأؽّذ صسٚق ٚاٌضسٚل١خ "دساعخ ؽ١بح ٚفىش ِٚز٘ت ٚهش٠مخ", ه2002خؾ١ُ, ػٍٟ ف ,)َداس 3 ,

 اٌّذاس اإلعالِٟ.

 (, اٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ ث١ٓ ِقش ٚاٌّؾشق االعالِٟ فٟ 2017ٌغ١شأٟ, ؽغ١ٓ ئثشا١ُ٘ ِؾّذ ِقطفٝ, )اَ

 , داس غ١ذاء ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ.1َ, ه1382-1250٘ـ / 784-648اٌؼقش اٌٍّّٛوٟ األٚي 

  ١ٌج١ب ِٓ خالي سؽٍخ اٌٛص٠ش 1751٘ـ/1145اٌزبصٞ, ػجذاٌٙبدٞ, )دد(, أ١ِش ِغشثٟ فٟ هشاثٍظ" َ

 ", ده, دْ.اإلعؾبلٟ

 ( ,ربس٠خ هشاثٍظ اٌغشة, رشعّخ: أدُ٘, ػجذاٌغالَ, األعطٝ, ِؾّذ, ِٕؾٛساد 1970ٔبعٟ, ِؾّٛد ,)َ

 اٌغبِؼخ ا١ٌٍج١خ, و١ٍخ ا٢داة, ١ٌج١ب.

  َّداس 1َ(, اٌغٛا٘ش اإلو١ٍ١ٍخ فٟ أػ١بْ ػٍّبء ١ٌج١ب ِٓ اٌّبٌى١خ, ه٠1999ٓ ِؾّذ, )اٌؾش٠ف, ٔبفش اٌذ ,

 اٌزٛص٠غ, ث١شٚد.اٌج١بدق ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚ

 ( ,عغشاف١خ ِقشارخ, ه١ٔٚ2010ظ ػجذاٌمبدس اٌؾشوغٟ, ؽغ١ٓ ِغؼٛد أثِٛذ٠ٕخ ,)َداس ِٚىزجخ اٌؾؼت 1 ,

 ١ٌج١ب.-ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ, ِقشارخ

 ثانثاً: انًجالث انعهًيت:

 ( ,ثؼل أػالَ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌجالد ا١ٌٍج١خ ِٓ خالي اٌشؽٍخ2016ئدس٠ظ ِفزبػ ؽّٛدح" ,)َ  إٌبفش٠خ

 (.٠1ٓ, اٌؼذد )و١ٍخ اٌذػٛح ٚأفٛي اٌذَّ –دساعخ ربس٠خ١خ ٔمذ٠خ", ِغٍخ أفٛي اٌذ٠ٓ, اٌغبِؼخ األعّش٠خ

  ٕٝأثٛ فبسط, خبٌذ ؽّضح, )دد(, "اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ فٟ ١ٌج١ب ِٓ خالي سؽٍخ اٌؼ١بؽٟ )فزبٜٚ أؽّذ اٌّى

 (.8ّٔٛرعبً(", ِغٍخ اٌجؾٛس األوبد١ّ٠خ, اٌؼذد )
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 (, "دٚس اٌمٛافً اٌزغبس٠خ فٟ اٌزفبػً اٌضمبفٟ ث١ٓ ١ٌج١ب ٚاٌّغشة اٌؼشثٟ ِٚب 2014بٌٕبفش, )اٌمؼٛد, صو١خ ثَ

ٚساء اٌقؾشاء ٚاٌغٛداْ فٟ اٌؼقش اٌٛع١و", عبِؼخ لبس٠ٛٔظ/و١ٍخ ا٢داة, ِغٍخ آفبق اٌضمبفخ ٚاٌزشاس, 

 (.86اٌؼذد )

 ( ,ُعٛأت ِٓ اٌزٛافً اٌقٛفٟ ا١ٌٍج2013وش٠ُ, ػبدي ػّش ئثشا١٘" ,)َ(, 2,3ٟ اٌّغشثٟ", اٌؼذد )ط

عّبػ١ً ٌزمش٠ت اٌّز٘ت ٚاٌؼم١ذح ٚاٌغٍٛن, ئِشوض دساط ثٓ -ِغٍخ اٌغ١ٕخ, اٌشاثطخ اٌّؾّذ٠خ ٌٍؼٍّبء

 اٌّغشة.

 ( ,اٌج١ٕخ اٌض١ِٕخ ٌٍشؽٍخ اٌؼ١بؽ١خ2017ػجذ اٌىش٠ُ, ثٕب٘ل" ,)َ  ِبء اٌّٛائذ, ِغٍخ ئؽىبالد", ِؼٙذ ا٢داة

 (, اٌغضائش.12ٚاٌٍغبد ثبٌّشوض اٌغبِؼٟ ربِٕغغذ, اٌؼذد )

 رابعاً: انرسائم انعهًيت:

 ( ,سوت اٌؾظ اٌغضائشٞ ِٓ خالي وزت اٌشؽٍخ فٟ اٌؼٙذ اٌؼضّبٟٔ 2019-2018فشاؽز١خ, عب١ِخ ,)َ

 اٌّغ١ٍخ, اٌغضائش.-ثٛم١بف َ(, سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕؾٛسح, عبِؼخ ِؾّذ1518َ-1830)

 (, إٌؾبه اٌزغبسٞ فٟ ١ٌج١ب ِٕز اٌمشْ اٌشاثغ ؽزٝ ِطٍغ اٌمشْ 2020ثٛؽالٌخ, ِقطفٝ فشط ؽغ١ٓ, )أَ

 َ(, أهشٚؽخ دوزٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسح, عبِؼخ وشاثٛن.15-10اٌزبعغ اٌٙغشٞ )

 اٌّالؽك:

 (:1ٍِؾك سلُ )

ِغبس اٌشؽٍخ إٌبفش٠خ
lvii

: 
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 انهىايش:

                                                           

i- ,275بريوت, ص , دار صادر  11ابن منظور األفريقي, )دت(, لسان العرب, ج ,الفضل مجال الدين حممد بن مكرم وأباملصري. 
ii- ( ,الر 2017اجلرياين, حسني إبراىيم حممد مصطفى ,)648سالمي يف العصر اململوكي األول حالت العلمية بني مصر واملشرق اإلم-

 .60, دار غيداء للنشر والتوزيع, ص1م, ط1382-1250ىـ / 784
iii-276ابن منظور, املصدر السابق, ص. 
iv- فاق العربيـة, القـاىرة, , دار اآل1م(, ط11-9ىـ/5-3كتابات بعض الرحالة املسلمني القرن )  جناحة, رحاب السيد, الرحلة احلجازية

 .48م, ص2014
v-(42سورة الروم , آية.) 

vi-( ,رســالة 1830-م1518م(, ركــا احلـجل اجلرا ــري مــن  ـالل كتــا الرحلــة يف الع ـد الع مــاين )2019-2018فراحتيـة, ســامية ,)م
 .8املسيلة, اجلرا ر, ص-د بوضيافماجستري غري منشورة, جامعة حمم

vii - ( 100سورة النساء, آية.) 
viii -( 97سورة آل عمران, آية.) 

ix -8فراحتية, سامية, املرجع السابق, ص. 
x -  ,دار 2م(, ريـاض الصـاحلني مـن كـالم سـيد املرسـلني, ط1988ىــ(, )676-631زكريا حيىي بن شـرف النـووي, )ت: وأبالدمشقي ,

 .385األندلس, بريوت, ص
xi- ( ,بعض أعالم اللغة العربية يف الةالد الليةية مـن  ـالل الرحلـة الناصـرية دراسـة ةارقيـة نقديـة",  لـة 2016محودة, إدريس مفتاح" ,)م

 .413(, ص1ين, العدد )كلية الدعوة وأصول الد  –جلامعة األمسرية أصول الدين, ا
xii - 11فراحتية, سامية, املرجع السابق, ص. 

xiii -82جناحة, رحاب السيد, املرجع السابق, ص. 
xiv - 11فراحتية, سامية, املرجع السابق, ص. 
xv -( 2-1سورة قريش, آية.) 

xvi -57جناحة, رحاب السيد, املرجع السابق, ص. 
xvii - 12حتية, سامية, املرجع السابق, صفرا. 

xviii - 63اجلرياين, حسني إبراىيم حممد مصطفى, مرجع سابق, ص. 
xix - ىــ. للتفاصـيل ينظـر:  846أمحد زروق: ىو أمحد بن أمحد بن حممد بن عيسى الربنسي الفاسي أبـو العةـاس, عفـرف بـرروق, ولـد سـنة

, دار الةيـادق للطةاعـة والنشـر والتوزيـع, 1يف أعيـان علمـاء ليةيـا مـن املالكيـة, ط م(, اجلواىر اإلكليليـة1999ين حممد, )الشريف, ناصر الد  
 .128بريوت, ص

xx-   ,,احملمديــة  (,  لـة الغنيـة, الرابطـة2,3م(, "جوانـا مـن التواصـل الصـويف الليـر املغـرع", العـدد )ج2013, )عـادل عمـر إبـراىيمكـر
 .2والعقيدة والسلوك, املغرب., صمساعيل لتقريا املذىا إمركر دراس بن -للعلماء

xxi- القعـــود, زكيـــة بالناصـــر, "دور القوافـــل التجاريـــة يف التفاعـــل ال قـــايف بـــني ليةيـــا واملغـــرب العـــرع ومـــا وراء الصـــ راء والســـودان يف العصـــر
 .136م, ص2014(, 86الوسيط", جامعة قاريونس/كلية اآلداب,  لة آفاق ال قافة والرتاث, العدد )

xxii-137ية بالناصر, املرجع السابق, صالقعود, زك. 
xxiii- 137القعود, زكية بالناصر, املرجع نفسو, ص. 
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xxiv- .نفسو, نفس ا 
xxv- نفسو 

xxvi- 137القعود, زكية بالناصر, مرجع سابق, ص. 
xxvii- 137القعود, زكية بالناصر, املرجع السابق, ص. 

xxviii- 137القعود, زكية بالناصر, املرجع نفسو, ص. 
xxix- 10م(, النشاط التجاري يف ليةيا منـذ القـرن الرابـع حـل مطلـع القـرن التاسـع ا جـري )2020حسني, )بوحاللة, مصطفى فرج أ-

 .164م(, أطروحة دكتوراه غري منشورة, جامعة كرابوك, ص15
xxx-  115م "ليةيا من  الل رحلة الوزير اإلس اقي", دط, ص1751ىـ/1145التازي, عةدا ادي, )دت(, أمري مغرع يف طرابلس. 

xxxi- 115التازي, عةدا ادي, املرجع السابق, ص. 
xxxii-  3كر,, عادل عمر إبراىيم, مرجع سابق, ص. 

xxxiii-س: ةقع غرب  لـيجل سـرت, وىـي املدينـة الفنيقيـة الوحيـدة الـ  د يـتم عديـد موقع ـا علـى وجـو الدقـة, وقـد ةعـددت اآلراء ةوباكت
احلاليــة عنــد موقــع مينــاء قصــر أمحــد, يف حــني روع آ ــرون أ ــا ةقــع عنــد  حو ــا, ف نــاك مــن يتوقــع أن ةكــون يف اجلــرء الشــرقي ملدينــة مصــراةو

ي مرسى اجلريرة مشال غرب منطقة مصراةو, وحدد آ رون موقع ا جنوباً, قريةاً من ةاورغاء, وةستند اآلراء احلدي ـة علـى دراسـات املسـث األ ـر 
 ـــي ةشـــري إ  وجـــود مقـــابر, وآ ـــار مةـــان قد ـــة يف منطقـــة املركـــر. أن مدينـــة ةوبـــاكتس كانـــن ةقـــع يف منطقـــة املركـــر احلـــا  ملدينـــة مصـــراةو, ف

, دار ومكتةة الشعا للطةاعة 1م(, جغرافية مصراةة, ط2010مدينة, حسني مسعود, ) للتفاصيل ينظر: الشركسي, ونيس عةدالقادر, أبو
 .127ليةيا, ص-والنشر والتوزيع, مصراةو

xxxiv-( ,ةـاري  طــرابلس الغـرب, 1970نـاجي, حممــود ,)ةرمجــة: أدىـم, عةدالســالم, األسـطى, حممــد, منشـورات اجلامعــة الليةيـة, كليــة م
 .24اآلداب, ص

xxxv - 59التازي, عةدا ادي, مرجع سابق, ص. 
xxxvi-ا باملـــــالكي املغـــــرع, ولـــــد أوا ـــــر شـــــعةان ق ـــــاهلل بـــــن حممـــــد بـــــن أع بكـــــر العياشـــــي, لف  أبـــــو ســـــاد العياشـــــي: ىـــــو أبـــــو ســـــاد عةـــــد
أبـو سـاد العياشـي مـن أبـرز  ويعـد  عياش, وىـي قةيلـة بربريـة ةتـا م بـالد الصـ راء مـن أحـواز سلجماسـة,  م, يف قةيلة آين1628ىـ/1037

م(, الةنية الرمنية للرحلـة العياشـية مـاء املوا ـد,  لـة إشـكاهت, مع ـد 2017علماء األسرة العياشية. للتفاصيل ينظر: عةدالكر,, بناىض, )
 .174(, اجلرا ر, ص12غسن, العدد )اآلداب واللغات باملركر اجلامعي ةامن

xxxvii- ,القاحلــة,  يف الصـ راء أ ـا رحلـة العطـش التعةــري عـن بـذل  يقصـد ومـاء املوا ـد, ا تـار العياشـي اسـم مــاء املوا ـد عنوانـاً لرحلتـو
الـراد والوبــاء,  وقلــة نكانـن القوافــل ةواجـو الق ــط واحملـ  إ  جانـا العطــشو  لتيـو, بــني مصـر وســواحل جنـوب الشــامصـ راء برقـة, وصــ راء ا

, عقيــق: ســعد زغلــول م(, مــاء املوا ــد1996اهلل بــن حممــد بــن أع بكــر, ) علــى طــول األرض. للتفاصــيل ينظــر:  العياشــي, أبــو ســاد عةــد
 .31 رون,  دار املعارف, اإلسكندرية, صآعةداحلميد, و 
xxxviii - 175عةدالكر,, بناىض, املرجع السابق, ص. 

xxxix - 174فسو, صعةدالكر,, بناىض, املرجع ن. 
xl -134العياشي, املصدر السابق, ص. 

xli - ةقع زاوية زروق مبصراةو يف مكان آىل يسمى "دكريان" يتوسط الطريق بني مركر املدينـة, ومينا  ـا "قصـر أمحـد", حمـاط بعـدد وفـري مـن
ل ينظـر:  شـيم, علـي ف مـي, القرع والقةا ل, وىي ةتكون من: مسـجد جـامع, وضـريث الشـي , ومكتةـة, ومع ـد لت فـين القـرآن. للتفاصـي

 .185-184, دار املدار اإلسالمي, ص3م(, أمحد زروق والرروقية "دراسة حياة وفكر ومذىا وطريقة", ط2002)
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xlii -137العياشي, املصدر نفسو, ص. 
xliii-  ,")ًلـــة الة ـــوث أبوفـــارس,  الـــد محـــرة, )دت(, "احليـــاة العلميـــة يف ليةيـــا مـــن  ـــالل رحلـــة العياشـــي )فتـــاوع أمحـــد املكـــ   وذجـــا

 .92(, ص8األكاد ية, العدد )
xliv - 99؛ أبوفارس,  الد محرة, املرجع السابق, ص140العياشي, املصدر السابق, ص. 
xlv -137العياشي, املصدر السابق, ص. 

xlvi -142العياشي, مصدر سابق, ص. 
xlvii- 413محودة, إدريس مفتاح, مرجع سابق, ص. 

xlviii- م(, الرحلــة الناصــرية الكــربع, عقيــق امل ــدي 2013م(, )1823ىـــ/1239الســالم, )ت: اهلل حممــد بــن عةــد الناصــري, أع عةــد
 .10, منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية, اململكة املغربية, ص1الغا , ط

xlix- (, ط سري الرحلة الناصرية.1؛ انظر املل ق: رقم )26-25الناصري, املصدر السابق, ص 
l-مـد بـن ناصـر الـدرعي : صـاحا الرحلـة الناصـرية, ىـو حممـد بـن عةدالسـالم بـن حممـد الكةـري بـن الشـي  حمحممد بن عةـد السـالم الناصـري

م, ةلقــــى ةعليمـــو األول مبقــــر الراويــــة 1732ىـــــ/1145 ــــر كةــــار شـــيوخ الراويــــة الناصــــرية والشـــاذلية, ولــــد "بتــــامكروت" ســـنة آالتـــامكرو , 
 .10صالناصرية. للتفاصيل ينظر: الناصري, املصدر السابق, 

li-خمس, إلىوصــل عــدد الركةانــحيــ  ة, يرجــع ةيســيس الركــا املغــرع, إ  أواســط الع ــد املوحــدي, يــرباالركــا: اجتمــاف قافلــة احلجــاج املغ
وىي: الركا السلجماسي, الركا الفاسي, الركا املراكشي, الركا الشنكيطي, الركا الة ري. للتفاصيل ينظر: الناصري, املصدر نفسـو, 

 .104-103ص
lii -361-360فسو, صن. 

liii -361نفسو, ص. 
liv -نفسو 
lv -366-362نفسو, ص. 

lvi - 423محودة, إدريس مفتاح, مرجع سابق, ص. 
lvii -34الناصري, املصدر السابق, ص. 


