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االفتتاحية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أدركت عمادة كمية العموـ اإلسالمية أهمية إصدار مجمة تعبر عػف نهجهػا وأسػموبها
العممي الرصيف بمػا ينسػجـ وسياسػة الكميػة الةويمػة بعيػدال عػف التعصػب والنهويػة وبػنه سػميـ
يعب ػػر ع ػػف روح اإلس ػػالـ العظيم ػػة والوا ػػا إلساس ػػيات النك ػػر اإلس ػػالمي وعةيدت ػػح ورت ػػارتح

الخالدة.

ومػػف أجػػؿ التعبيػػر عػػف الوايػػي العممػػي اػػي هػػذد الكميػػة كػػاف

بػػد مػػف إصػػدار مجمػػة

عممية رصينة تطرح بها نتاجات أعتا الهيهة التدريسية اػي كميتنػا خاصػة ولجامعتنػا عامػة
وك ػػؿ الب ػػارصيف اإلص ػػال م ػػف ذول التخصص ػػات المتةارب ػػة اػ ػريطة أف تت ػػوار ايه ػػا مةوم ػػات

البرث اإلصيؿ والمستو العالي بمػا يميػؽ ويتناسػب وكميػة العمػوـ اإلسػالمية وا لتػزاـ ب ريػا

الرتارة اإلسالمية اميس أرسف وأاتؿ هدية يةدمها البارث إلخيػح المسػمـ مػف كممػة ركمػة
ويد ياؿ (صمى اهلل عميح وسمـ)(( :وما اننػؽ مننػؽ و تصػدؽ أاتػؿ مػف كػالـ الركمػة))...

وياؿ (صمى اهلل عميح وسمـ)(( :نعـ الهدية ونعمت العطيػة الكممػة مػف كػالـ الركمػة يسػمعها
الرج ػػؿ الم ػػؤمف ص ػػـ ينط ػػول عميه ػػا رت ػػى يه ػػديها إلخي ػػح الم ػػؤمف ))...وي ػػاؿ (عمي ػػح الص ػػالة

والسالـ)(( :الركمة تالة المؤمف ي خذها ريث وجدها و يبالي مف أل وعا خرجت))(.)1

وكمػػا هػػو واتػػم اػػاف منبػػر المجمػػة اإلكاديميػة يعػػد مػػف المنػػابر المهمػػة والنعالػػة اػػي

ناػر الػػروح اإلسػػالمية الصػػااية التػي تػػدعو إلػػى الورػػدة والخمػؽ الةػػويـ والتػػي تتػػي الخطػوات
الدييةػػة لةيػػاـ رتػػارة إسػػالمية عريةػػة ترػػدد المسػػارات الصػػريرة لةيػػاـ دولػػة الرريػػة والتسػػامم

دولة اإلخا  ،دولة الوردة ،دولة العةيدة السميمة والنكر الةويـ.

( )1انظر :أبو الواا المبار بف ااتؾ ،مختار الركـ ومراسف الكمـ (بيروت ،)1981 :ص.2
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وهكػػذا اػػاف مجمػػة كميػػة العمػػوـ اإلسػػالمية سػػوؼ تعمػػد إلػػى ناػػر البرػػوث الرصػػينة
والتي تبرث اي ناػر الركمػة التػي هػي تػالة المػؤمف ..والركمػة معراػة رةيةػة الاػي  .أل
أف المجمػػة سػػوؼ تعتمػػد أس ػػموبال عممي ػال يويم ػال ا ػػي ناػػر البرػػوث اإلكاديمي ػػة التػػي يةػػدـ ايه ػػا
البػ ػػارصوف د ارسػ ػػتهـ واػ ػػؽ ا لمػ ػػنه التجريبػ ػػي السػ ػػميـ اػ ػػي كتابػ ػػة اله ػ ػوامش وعػ ػػرض البرػ ػػوث،
باإلتااة إلى طرح دراساتهـ واػؽ المنظػور ا سػتةراهي عبػر الم اررػؿ الػصالث :مررمػة البرػث
(جمععالمام ع ) ومررمػػة النػػرض (تفس ع المام ع ) ومررمػػة البرهػػاف (أيلماتحقععملمععنل ععح ل
ماتفس ا).

وبعد ن مؿ مف اهلل تعالى أف تسد هذد المبنة صغ الر مف صغور رصػف الصةااػة اإلسػالمية

اػػي ه ػػذد الكمي ػػة والجامع ػػة واف تكػػوف ه ػػذد المجم ػػة ب ع ػػدادها المةبمػػة نب ارسػ ػال لط ػػالب المعرا ػػة
اإلسالمية الذيف يسعوف لخدمة الديف اإلسالمي ورتارتح العظيمػة لمػا ايػح ورػدتهـ وراعػتهـ

وعزتهـ بإذف اهلل تعالى.

ومف اهلل التوايؽ

مألست ذلما كتوا ل
ا لعب لماق النواي ل

عم لكل لماعلوملمإلسالم ل
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
عمػػى بركػػة مػػف اهلل تصػػدر (مجمػػة كميػػة العمػػوـ اإلسػػالمية) المنبصةػػة عػػف كميػػة العمػػوـ
اإلسالمية بجامعة الموصؿ عددها اإلوؿ.
وتعػػد مػػف المجػػالت العمميػػة المركمػػة التػػي تعنػػى بناػػر البرػػوث العمميػػة الرصػػينة

لتدريسي الكمية وبارصيها ونظػراههـ مػف الجامعػات والمؤسسػات العمميػة داخػؿ العػراؽ وخارجػح
و سيما اي العالميف العربػي واإلسػالمي وبمػا يتمااػى ونهػ الكميػة المعبػر عػف روح اإلسػالـ
ومبادهػػح اإلنسػػانية (ومػػا أرسػػمناؾ إ ررمػػة لمعػػالميف) والتعريػػؼ بمغتػػح ومنج ازتػػح الرتػػارية

بػروح عمميػػة بنػا ة بعيػػدة عػف التعصػػب وا نغػالؽ والمغػػا ة والنهويػة والػػرد المنطةػي لكػػؿ مػػف
يرػػاوؿ النيػػؿ مػػف هػػذا الػػديف الرنيػػؼ ومراولػػة ا سػػتالب والتميػػز الرتػػارل لممسػػمميف عبػػر

خمسة عار يرنال مف الزماف.

وبعػ ػػد نتمنػ ػػى مػ ػػف اهلل عػ ػػز وجػ ػػؿ أف يكػ ػػوف العػ ػػدد اإلوؿ مػ ػػف مجمػ ػػة كميػ ػػة العمػ ػػوـ

اإلسػػالمية بػػاكورة نتػػاج عممػػي متواصػػؿ ومنب ػ الر عممي ػال متػػااال لممجػػالت والروليػػات العمميػػة
اإلخػػر اػػي كميػػات جامعػػة الموصػػؿ ومراكزهػػا العمميػػة التػػي دامػػت منػػذ ت سيسػػها يبػػؿ صالصػػة

عةػػود عمػػى الراػػد والعطػػا العممػػي المتواصػػؿ ،وكانػػت اػػي مةدمػػة الجامعػػات العراييػػة المعب ػرة
عف التواصؿ الرتارل لمعراؽ.
واهلل مف و ار الةصد

مألست ذلما كتوا ل
أحم لق سملماجمع ل
ائ سلماتحا ا ل

3

جملة كلية العلوم اإلسالمية

اجمللد األول العدد األول  8241هـ  4002 -م

إنتشار اإلسالم يف أفريقيا جنوب الصحراء

دراسة يف خطوات اإلنتشار واألسباب والوسائل
ل

أ.ل .ل ا لعب لماق النواي ل
كل لماعلوملمإلسالم ل-لج مع لمامو ل ل
ل
ملخص البحث

لةػػد مػػر انتاػػار اإلسػػالـ اػػي أاريةيػػا بػػصالث م اررػػؿ تاريخيػػة اػػممت اإلولػػى انتاػػار
اإلسالـ واستة اررد اػي اػماؿ أاريةيػا خػالؿ الةػرف اإلوؿ لمهجػرة ومػا كػاف لػح مػف تػ صير انتاػار

اإلسػػالـ اػػي الصػػر ار ومػػا يميهػػا .أمػػا المررمػػة الصانيػػة اإنهػػا تاػػمؿ أسػػممة الصػػر ار اإلاريةيػػة
الكبػػر اواعػػادة ناػػر اإلسػػالـ ايهػػا عمػػى أيػػدل المػرابطيف خػػالؿ الةػػرف ريػػـ  5هػػ 11 /ـ .أمػػا
المررم ػػة الصالص ػػة اة ػػد كان ػػت بانتا ػػار اإلس ػػالـ ا ػػي من ػػاطؽ واس ػػعة م ػػف ب ػػالد أاريةي ػػا جن ػػوب
دور
الصػػر ار وسػػارؿ اػػرؽ أاريةيػػا بوسػػاطة عديػػد مػػف الوسػػاهؿ و سػػيما التجػػار الػػذيف أدوا ال
راهدال اي هػذا المتػمار بػالطرؽ السػممية مػي مالرظػة أنهػـ كػانوا مسػمميف وأنهػـ رممػوا معهػـ

إلى أاريةيا أخالؽ اإلسالـ اي التجارة اتالل عف عباداتهـ وممارساتهـ الدينية كمها.

ياـ البرث بدراسة انتاػار اإلسػالـ اػي أاريةيػا جنػوب الصػر ار مػف ريػث الخطػوات

واإلسباب والوساهؿ مي الت كيد عمى ذكػر اإلدلػة العمميػة والنصػوص التاريخيػة التػي أوتػرت
اف اإلسالـ بةوتح الرورية

بدعاية اإلمواؿ واإلسمرة !

)The Spreading of Islam In Africa (South of Desert
Prof. Duriad Abdul Gadir Nori
Islamic Sciences College

Summary of Paper
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The spreading of Islam in Africa has been throughout with
three Historical (Periods, the first one include the spreading of Islam
and it's stability in North - Africa through the first century of AlHijra and what has in flounce of the spreading of Islam in desert and
what they came after.
The second period including the Islam of the big African
desert and repeat of the Islamic spreading in it by the people who are
still their though the fifth century\ 11CD.
The third period was by the spreading of Islam in the
expanding areas from the country of big desert in Africa the south of
the desert the coast of eastern of Africa by many ways especially
those merchant who do good role in the desert of Africa and they
were Muslims also.
This paper has been studied the spreading of Islam in Africa in
the south of the desert concerning the reasons and methods to offered
the Historical evidence and scientific which showing this.
Title of paper: The spreading of Islam in Africa south of the desert.
This paper begin to study the spreading of Islam in Africa and
the south of desert including the steps, reasons and methods with the
emphasis that Islam was spread by its spiritual force not under the
patronage of finance and weapons !
لةػػد مػػر إنتاػػار اإلسػػالـ اػػي أاريةيػػا بػػصالث م اررػػؿ تاريخيػػة اػػممت اإلولػػى إنتاػػار
اإلسػػالـ اواسػػتة اررد اػػي اػػماؿ أاريةيػػا خػػالؿ الةػػرف اإلوؿ لمهج ػرة ومػػا كػػاف لػػح مػػف ت ػ صير اػػي
أمػػا المررمػػة الصانيػػة اإنهػػا تاػػمؿ أسػػالـ الصػػر ار
ّ ،إنتاػػار اإلسػػالـ اػػي الصػػر ار ومػػا يميهػػا
. ـ11/  هػ5 اإلاريةية الكبر اواعادة نار اإلسالـ ايها عمى أيدل المرابطيف خالؿ الةرف

وأخي الر جػا ت المررمػة الصالصػة التػي ع ّػـ ايهػا إنتاػار اإلسػالـ اػي منػاطؽ واسػعة مػف
) (أاريةيػا جنػوب الصػر ار ) وسػارؿ اػريي أاريةيػا بوسػاطة العديػد مػف1( بالد السوداف الكبػر

 و سػيما التجػار الػذيف أدوا دو الر ارهػدال اػي هػذا- الوساهؿ التي سوؼ نتطرؽ إلى ذكرهػا تباعػال
المتػمار بػالطراهؽ السػممية مػي مالرظػة أف أولهػؾ التجػار كػانوا مسػمميف وأنهػـ رممػوا معهػػـ

. اتالل عف عباداتهـ وممارساتهـ الدينية كمها،إلى أاريةيا أخالؽ اإلسالـ اي التجارة
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تمصؿ سنة  21هػ  642/ـ نةطة البدايػة إلسػتةرار اإلسػالـ اػي أاريةيػا الاػمالية ،اةػد
رػػررت مدينػػة اإلسػػكندرية واسػػتمر النػػاتروف اػػي عمميػػاتهـ الجهاديػػة وكػػاف التركيػػز بالدرجػػة
اإلولى عمى نار اإلسالـ اي المنػاطؽ السػارمية .وكػاف مػف المعةػوؿ والمنطةػي أف يصػارب
عممي ػػة النا ػػر ه ػػذد عممي ػػة هيمن ػػة عس ػػكرية ل ػػيس عم ػػى الس ػػارؿ ارس ػػب ب ػػؿ عم ػػى المن ػػاطؽ

الداخميػػة وعميػػح اةػػد آتجػػح عمػػرو بػػف العػػاص نرػػو بريػػة عمػػى رأس جػػيش يةػػدر بنرػػو أربعػػة
آ ؼ رج ػػؿ م ػػف الةباه ػػؿ المختمن ػػة الت ػػي أنج ػػزت ترري ػػر مص ػػر

()2

ص ػػـ إس ػػتمر الن ػػاتروف رت ػػى

وصموا المغرب اإليصى مكمميف بالنجاح.

ومػػف الواتػػم ت ريخي ػال أف الةػػادة المسػػمميف خصص ػوا جػ ّػؿ ناػػاطهـ لموتػػوع ناػػر
اإلسالـ وكاف يعةب إنتصاراتهـ العسكرية كمها نار اإلسػالـ بػالطراهؽ السػممية ،إلف اإلسػالـ

هو ا ستسػالـ هلل تعػالى عػف طواعيػة وأنػح إكػراد اػي الػديف ،كمػا كانػت العمميػات العسػكرية
ت ػػتـ تػ ػػد الةػ ػوات البيزنطيػ ػػة الت ػػي تهػ ػػدؼ باإلس ػػاس رمايػ ػػة الوج ػػود اإلجنبػ ػػي ومن ػػي إنتاػ ػػار

اإلسالـ .اي ريف كانت مهاـ الةوات العسكرية اإلسالمية طرد الةوات البيزنطية مػف المنطةػة
ومنػػي ييػػاـ مرالنػػات عسػػكرية مػػي الةػوات الوطنيػػة المتػػممة ،واسػػم المجػػاؿ لمػػدعاة المسػػمميف

لتبميػ ػ رس ػػالة اإلس ػػالـ لا ػػعوب المنطة ػػة بتكمي ػػؼ م ػػف اهلل تع ػػالى م ػػف دوف إكػ ػراد ام ػػف أس ػػمـ
امننسػح ،ومػف ت ّػؿ اعميػح الةبػوؿ ب بسػط يواعػد المواطنػة وهػو التعهػد اػي دعػـ ميزانيػة الدولػة
أسوة بالمسمميف ،وا لتزاـ بعػدـ خيانػة الدولػة والترػالؼ مػي اإلعػدا تػدها .ويػد مػنم مكرمػة
()3

بإعناهػح مػػف الخدمػػة العسػكرية والتطػػوع اػػي إسػناد الدولػػة اإلسػػالمية والمسػمميف ماديػال
بػ ف مجمػػوع مػػا يعطيػػح الوارػػد مػػنهـ طيمػػة عمػرد

عممػال

يسػػاول بػػدؿ اإلعنػػا مػػف الجنديػػة اػػي أيػػة

دولة مف دوؿ العالـ اليوـ.

رةػ ػػؽ صػ ػػدؽ النػ ػػاتريف مػ ػػي رب هػ ػػـ وديػ ػػنهـ ورسػ ػػف تعػ ػػاممهـ مػ ػػي السػ ػػكاف المرميػ ػػيف

اإلنتصػػارات الكبي ػرة اػػي الاػػماؿ اإلاريةػػي كمػػح ،انػػي أيػػؿ مػػف نصػػؼ يػػرف إترػػد اإلسػػالـ مػػي
السكاف المرمييف إترادال يويػال بػدأ وكػ ف اإلسػالـ وليػد تمػؾ المنطةػة إذ رػدث كمػا ذكػر المػؤرخ
النرنسي اوتية "صورة عارمة إذ تخطت البالد ذات الراجز الناصؿ بػيف الغػرب والاػرؽ والػذل

صعب إجتيازد اي بمػداف أخػر  .إنهػا ينػزة المجهػوؿ نجػد الصػورتيف النرنسػية والروسػية بالنسػبة

إليها متواتعتيف جدال"(.)4
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وبػػذلؾ إنتاػػر اإلسػػالـ وأسػػتةر اػػي اػػماؿ أاريةيػػا إسػػتة ار الر نهاهي ػال وكانػػت الخط ػوات

اإلولى اي عهػد الخمينػة الصػاني عمػر بػف الخطػاب ()لسػنة  21هػػ 641 /ـ عنػدما رػررت

مدينػػة النسػػطاط صػػـ اإلسػػكندرية عػػاـ  21هػ ػ  642/ـ

()5

صػػـ تمتهػػا عمميػػات النتػػوح اإلسػػالمية

اإلخػػر التػػي تكممػػت بالنجػػاح التػػاـ طبةػال إلهػػدااها الةاتػػية بإنتاػػار اإلسػػالـ واف كانػػت عمػػى
المسػػتو العسػػكرل والتعبػػول يػػد يػػت عديػػدال مػػف الصػػعوبات اػػي أصنػػا يتالهػػا الاػػديد لمة ػوات
البيزنطي ػػة ولةػ ػوات البرب ػػر ال ػػذيف س ػػرعاف م ػػا دخمػ ػوا ا ػػي اإلس ػػالـ وأص ػػبروا ج ػػز ال م ػػف يوات ػػح
ومجاهديح مما ليس مف إختصاص البرث الخوض ايػح ،اهػو مكمػؼ بد ارسػة إنتاػار اإلسػالـ
اػي المنػاطؽ اإلخػر مػف أاريةيػػا ممػا يمػي المررمػة اإلولػى وهػػي (مررمػة إنتاػار اإلسػالـ اػػي
اػػماؿ أاريةيػػا) .والتػػي لػػـ ينتػػح الةػػرف الصػػاني لمهج ػرة  /الصػػامف لممػػيالد ايهػػا إ وكانػػت معظػػـ
يباهؿ البربر يد أعمنت إسالمها وبسطت سيطرتها عمى معظـ الصر ار (.)6

وهكػػذا إنرسػػرت الوصنيػػة والنص ػرانية اػػي اػػماؿ أاريةيػػا بنتػػؿ إنتصػػارات المسػػمميف،

ول ػػـ يك ػػف إنرس ػػارها وت ػػدهورها عاه ػػدال إل ػػى تعص ػػب المس ػػمميف اوانم ػػا يع ػػود إل ػػى اإلت ػػطرابات
الداخمي ػػة والنس ػػاد ال ػػذل ع ػ ّػـ مؤسس ػػات تم ػػؾ ال ػػديانتيف( .)7وي ػػد ع ػػرض الس ػػير توم ػػاس ارنول ػػد
أسػ ػػباب نجػ ػػاح المسػ ػػمميف بعػ ػػد أف آعتػ ػػرؼ ب ػ ػ خالؽ المسػ ػػمميف ،اةػ ػػاؿ "اف انرػ ػػالؿ الكنيسػ ػػة

التػػدريجي دليػػؿ عمػػى تسػػامم المسػػمميف .كمػػا أف سياسػػة التسػػامم الػػديني التػػي أظهرهػػا هػػؤ
الناتروف كاف لها أكبر اإلصر اي تسهيؿ [اترهـ]

()8

لهذد البالد"(.)9

تغمغ ػػؿ ا س ػػالـ من ػػذ الس ػػنوات اإلول ػػى إلنتا ػػارد ا ػػي ا ػػماؿ أاريةي ػػا نر ػػو الص ػػر ار

الكبػػر وبػػالد السػػوداف مػػف خػػالؿ وصػػوؿ عةبػػة بػػف نػػااي وموسػػى بػػف نصػػير بةواتهمػػا إلػػى

مدينة غانا اي أرض السػوداف الغربػي مػا بعػد الصػر ار اإلاريةيػة الكبػر ( ،)11ويػد أاػار ابػف
عبػد الركػـ (ت 257 :هػػ 871/ـ) إلػى رممػة عةبػػة بػف نػػااي باػي مػف التنصػػيؿ وذكػر أنػػح
سنة  46هػ666 /ـ ياد رممة مف النرساف تعدادها أربعماهة اػارس وأربعماهػة بعيػر وصمانماهػة

وداف ومػػف صػػـ إتجػػح إلػػى اػ ّػزاف صػػـ إلػػى عديػػد مػػف المنػػاطؽ
يربػػة مػػا ووصػػؿ بهػػا إلػػى منطةػػة ّ
()11
الصرراوية المستوطنة والمؤدية إلى بالد غانة ويد إسػتغريت رممتػح رػوالي خمسػة أاػهر
تمكػف مػػف خاللهػػا العمػؿ عمػػى تعريػػؼ السػػكاف باإلسػالـ ،ا سػػمـ كصيػػر مػنهـ ،كمػػا أعةػػب تمػػؾ

الرمػالت دخػػوؿ التجػػار المسػػمميف إلػى تمػػؾ المنػػاطؽ وييػػامهـ بعديػد مػػف الصػػنةات التجاريػػة.
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وعميح اةد مهدت تمؾ الرمالت اإلولى إلى إستةرار بعػض اصػاهؿ العػرب المسػمميف اػي تمػؾ

المناطؽ(.)12

واي كؿ ما سبؽ أدلة واترة عمػى تعريػؼ السػكاف اػي السػوداف باإلسػالـ واإليبػاؿ

عميػح إلف اإلسػالـ ديػف النطػرة ،كمػػا أف تمػؾ الػبالد خاليػة تمامػال مػػف كػؿ إعتةػاد دينػي واتػػم
ومنظـ اتالل عف سالمة صدور الةوـ وعدـ تعصبهـ تد المسمميف(.)13

اف هػػذد البػػدايات اإلولػػى إلنتاػػار اإلسػػالـ اػػي اػػماؿ أاريةيػػا يػػادت ايمػػا بعػػد الػػى

الخطوات المنظمة إلسػالـ الصػر ار اإلاريةيػة الكبػر اواسػتة اررد اوانتاػارد اػي السػوداف الغربػي
الػػذل يعػػرؼ اػػي بعػػض أج ازهػح اليػػوـ ب ػ (أاريةيػػا الغربيػػة أو غػػرب أاريةيػػا) .ويػػد بػػدأت الخطػػوة
العممية اإلولى عمى أيدل المرابطيف الذيف هـ أوؿ جماعػة عةاهديػة ظهػرت اػي غػرب أاريةيػا
تمكنت مف توريد بالد المغرب والصر ار والةسـ الامالي مف بالد السوداف الغربي.

ويػػد نجػػم المرابطػػوف اػػي مسػػعاهـ لمػػا اطػػروا عميػػح مػػف نزعػػة دينيػػة خالصػػة ورػػب

ص ػػادؽ ا ػػي الجه ػػاد( .)14وي ػػد وص ػػنهـ اب ػػف الخطي ػػب بةول ػػح " :وك ػػانوا عم ػػى الس ػػنة والجماع ػػة

يجاهػػدوف السػػوداف"( .)15إذ ظهػػروا اػػي الةػػرف الخػػامس لمهج ػرة  /الرػػادل عاػػر لممػػيالد اػػي
الويػت الػذل اػػهدت ايػح بػالد المغػػرب تنككػال سياسػيال وعسػػكريال .ويػد تمكنػوا مػػف توريػد معظػػـ
يباهؿ البربر الرهيسة صـ اكموا لهـ دولة عرات ايما بعد بػ (دولة المرابطيف).

اني سنة  427هػػ1136 /ـ ذهػب زعػيمهـ (يريػى بػف إبػراهيـ الكػدالي الصػنهاجي)
إلػػى مكػػة المكرمػػة إلدا اريتػػة الر ػ واػػي أصنػػا عودتػػح لػػبالدد تعػ ّػرؼ عمػػى اإلسػػالـ عممي ػال
ووجػػد اػػي يومػػح مػػف التس ػاهؿ اػػي أمػػور الػػديف مػػا هػػو كبيػػر ا ػ راد أف ي خػػذ معػػح داعي ػال يتنػػرغ
لدعوة يومح والنهوض بهػـ إلػى مسػتو المسػمميف الصػادييف الػذيف التةػى بهػـ اػي ديػار الرػ

وبعض مدف اماؿ أاريةيا .ويػد ويػي اإلختيػار عمػى (عبػداهلل بػف ياسػيف الجزولػي) الػذل كػاف
مف رذاؽ الطمبة ومف أهؿ الديف والعمـ والصالح(.)16

ويبدو مف دراسة النصوص الت ريخية اف البربر ارروا بةدوـ عبداهلل بػف ياسػيف إلػيهـ

إ أنهػػـ صةمػػت عمػػيهـ وط تػػح ومػػا أخػػذهـ عميػػح مػػف الجػػد اػػي راػػي المنكػرات انػػاارود ولػػذا يػػرر
اإلرترػػاؿ عػػنهـ ،غيػػر أف الاػػيي يريػػى الكػػدالي لزمػػح ويػػاؿ لػػح " :اف كنػػت تريػػد ا خ ػرة اهػػذد
عندنا جزيرة اي البرر إذا انرسػر المػا منهػا دخمنػا إليهػا عمػى اإليػداـ ايهػا الرػالؿ المرػض
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مػػف الاػػجر والمسػػؾ نػػدخؿ إليهػػا نتعبػػد ايهػػا إلػػى المػػوت".....
رولهم ػا ألػػؼ مػػف الرجػػاؿ الصػػادييف سػػماهـ بػ ػ (ال ػرابطيف)
عمى رااة بالد السوداف يرابة السارؿ اإلطمسي
عند مصبح اي المريط

()21

()19

()18

()17

اوااةػػح عبػػداهلل صػػـ إجتمػػي

نسػػبة لهػػذا الربػػاط الػػذل أسػػس

اي جزيػرة تةػي عمػى نهػر السػنغاؿ ويةػاؿ

وهناؾ اي ذلؾ الرباط أخذ يتجمي كؿ الصػادييف مػف البربػر ليبػدأ

به ػػـ إع ػػادة نا ػػر اإلس ػػالـ ا ػػي الص ػػر ار وه ػػو م ػػا س ػػمي المررم ػػة الصاني ػػة (أس ػػالـ الص ػػر ار

اإلاريةية الكبر ).

وهكػػذا بػػدأ ناػػاط الم ػرابطيف العسػػكرل والػػديني ،إذ أمػػر عبػػداهلل بػػف ياسػػيف بتػػدريب

أتباعح عمى الرياة العسكرية اتالل عمػا كػانوا يتمتعػوف بػح مػف زهػد وصػالح ،صػـ سػيرهـ بعػد
ذلػػؾ إلريػػا رركػػة الجهػػاد والتنػػاني اػػي ناػػر اإلسػػالـ .ويػػد ذكػػر ابػػف أبػػي زبػػي اف عبػػداهلل

خطب اي أتباعح ياهالل " :أخرجوا عمى بركة اهلل وانػذروا يػومكـ وخواػوهـ عةػاب اهلل وابمغػوهـ
عمػا هػـ عميػح ،اخمػوا سػبيمهـ واف أبػوا ذلػؾ وتمػادوا
رجتح اإف تابوا ورجعوا إلى الرؽ وأيمعػوا ّ
غيهـ ولجوا اي طغيانهـ إستعنا باهلل تعالى عميهـ وجاهدناهـ رتى يركـ اهلل بيننا"(.)21
اي ّ
ويد بث اإلتباع اإلعذار وا نذار اي يباهمهـ سبعة أياـ امما يهسػوا مػف إجابػة الػدعوة

ارعوا بالجهاد( .)22ويد بدأ عممهـ بمراربػة جدالػة وكمػؿ عممهػـ بالنجػاح إذ أجبػروا أاػراد تمػؾ
الةبيمة عمى إعالف إسالمها مجددال بإلتزامهػا برػدود الاػرع اػي صػنر سػنة  446ه ػ .ومػف صػـ
غػزوا لمتونػػة ومسػواة ويباهػػؿ صػنهاجة رتػػى أذعػف لهػػـ الجميػي واسػػتةامت لهػـ السػػبؿ وأديػػت
الزك ػػاة وأييم ػػت الص ػػالة اانه ػػاؿ عم ػػيهـ الن ػػاس م ػػف ك ػػؿ مك ػػاف رت ػػى أركمػ ػوا س ػػيطرتهـ عم ػػى

الصػػر ار كمهػػا .صػػـ تةػػدموا اػػما ل اممك ػوا سجمماسػػة والسػػوس( .)23واػػي أصنػػا إرػػد الغػػزوات
التي كاف يانها عبداهلل بػف ياسػيف أصػيب بجػروح بالغػة ااسػتدعى اػيوخ صػنهاجة وأوصػاهـ

بالتمسؾ بالديف والعمؿ عمػى أف يكونػوا إخوانػال اػي اهلل والبعػد عػف الرػد عمػى الػدنيا وأعطػاهـ
الخيػػار بإنتخػػاب مػػف يرتػػوف خمنػػح مػػف بعػػدد .ويػػد تػػواي بعػػدها اػػي يػػوـ اإلرػػد  24جمػػاد

اإلولػػى سػػنة  451هػػ /وانتخػػب مػػف بعػػدد اإلميػػر أبػػو بكػػر بػػف عمػػر الممتػػوني الػػذل كػػاف ابػػف

ياسيف يد إختارد لةيادة الجيوش(.)24

ويد سار اإلمير أبو بكر الممتوني عمى سياسة مف سػبةح اػي العمػؿ الجػاد مػف أجػؿ
ناػػر اإلسػػالـ اػػي الصػػر ار ومػػا رولهػا .ويػػد مكنتػػح الظػػروؼ مػػف المسػػير إلػػى الاػػماؿ ريػػث
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بالد المغػرب .اػنجم اػي السػيطرة عمػى بػالد لوانػة ومػداهف ومكناسػة ومػا رولهػا .غيػر أنػح لػـ
يكمؿ اتوراتح إذ وصمت إليح اي سنة  452هػ 161 /ـ أخبار بػاختالؿ أرػواؿ الصػر ار لػذا
ت ػػرؾ يي ػػادة ب ػػالد المغ ػػرب بي ػػد اب ػػف عم ػػح اإلمي ػػر (يوس ػػؼ ب ػػف تاا ػػنيف الممت ػػوني) ليع ػػود إل ػػى

الصر ار مف جديد(.)25

ومف هنا ااف المرابطيف الذيف بةوا بعيدال عف بالد المغرب كاف لهـ الػدور المهػـ اػي

نةػؿ اإلسػػالـ إلػى بػػالد السػوداف .وهػػـ الػذيف سػػيدور عمػيهـ برصنػػا تباعػال .إلنهػػـ بعػد أف أكممػوا
مهمػػة ناػػر اإلسػػالـ اػػي الصػػر ار ترول ػوا إلػػى بػػالد السػػوداف الغربػػي ،وبعػػد أف سػػةط كيػػانهـ

السياسػػي ايمػػا بعػػد رجعػوا إلػػى وظػػاهنهـ اإلساسػػية اػػي الصػػر ار  ،وهػػي تسػػهيؿ مهمػػة التجػػارة
عبر الصر ار والةياـ ببعض الصنةات التجارية مي أهالي السوداف الغربي.
إستقرار اإلسالم يف السودان الغربي

أاػرنا مػػف يبػؿ الػػى أف اإلسػالـ دخػػؿ بػػالد السػوداف الغربػػي مػف الصػػر ار  ،غيػػر أف

مػػف المؤكػػد أف اإلسػػالـ لػػـ يػػدخؿ هنػػاؾ اػػي الةػػرف  5هػػ 11 /ـ عمػػى أيػػدل المػرابطيف ،اوانمػػا

تسػػرب إلػػى هنػػاؾ منػػذ نهايػػة الةػػرف اإلوؿ لمهجػرة بوسػػاطة المرػػاو ت اإلسػػتطالعية التػػي يػػاـ
بها المجاهدوف اإلواهؿ ويػد أاػرنا إلػى ذلػؾ مػف يبػؿ .ولعػؿ ممػا لػح تػ صير كبيػر عمػى إعتنػاؽ

السػػوداف اإلسػػالـ ،أف اإلسػػالـ إسػػتةر اػػي بػػالد المغػػرب والصػػر ار ويػػد كانػػت هػػذد المنػػاطؽ
عمػػى صػػمة داهمػػة بػػبالد السػػوداف الغربػػي عػػف طريػػؽ التجػػارة إذ كػػاف التجػػار رسػػؿ اإلسػػالـ
اإلواهؿ الػذيف بػذروا اإلسػالـ باػكؿ جيػد اػي ننػوس الزنػوج وكػاف البربػر باػكؿ عػاـ هػـ ا داة

الذيف عف طريةهـ انتار اإلسالـ(.)26

ويبدو أف عدد المسمميف اي بالد السوداف الغربي كاف يمػيالل باػكؿ عػاـ رتػى الةػرف

 5هػػ11 /ـ .واػػي هػػذا الةػػرف وصػػؿ المرابطػػوف إلػػى هػػذا اإليمػػيـ اوجػػدوا هنػػاؾ دولػػة سػػودانية
وصنيػػة كبي ػرة ،هػػي دولػػة غانػػة .وكانػػت هػػذد الدولػػة تاػػمؿ جميػػي المنػػاطؽ الممتػػدة بػػيف نهػػرل

النيجػػر والسػػنغاؿ .اةػػد أخػػذ اإلسػػالـ يتوغػػؿ اػػي هػػذد الدولػػة عػػف طريػػؽ اإلخػػتالط والتجػػارة صػػـ
كانػػت الخاتمػػة بػػدخوؿ ي ػوات الم ػرابطيف إلػػى هػػذد الدولػػة وتمكػػنهـ مػػف هزيمػػة الة ػوات الغانيػػة
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سنة  1176ـ وبذلؾ إنكسػر الرػاجز الػوصني وأخػذ اإلسػالـ يتػداؽ بسػهولة إلػى بػالد السػوداف

الغربي(.)27

ويظه ػػر مم ػػا س ػػبؽ اف التج ػػارة عب ػػر الص ػػر ار كان ػػت الس ػػبيؿ الػ ػرهيس ال ػػذل س ػػرب

اإلس ػػالـ إل ػػى غان ػػة ..اة ػػد ك ػػاف التج ػػار خ ػػالؿ ييػ ػامهـ بالمع ػػامالت التجاري ػػة واس ػػتةرارهـ ا ػػي
يعراػػوف السػػوداف باإلسػػالـ بطريػػؽ مبااػػر وغيػػر مبااػػر ممػػا جعػػؿ اإلسػػالـ
الم اركػػز التجاريػػة ّ
ينتا ػػر عم ػػى ط ػػوؿ الط ػػرؽ التجاري ػػة ب ػػيف الس ػػوننؾ وأس ػػالؼ التكم ػػور غرب ػػا .ووادل الس ػػنغاؿ
اػػريا

()28

لػػذا اةػػد انتاػػر اإلسػػالـ أوؿ اإلمػػر بػػيف السػػودانييف عػػف طواعيػػة ولػػـ ينػػرض بػػالةوة،

إلنح لـ تكف اي هذد النترة دولة إسالمية و يوة عسكرية إسالمية ترمي التجار المسمميف.

تعود بدايات دخوؿ اإلسالـ باكؿ منظـ إلى مممكة غانة إلى تجارة يباهػؿ صػنهاجة
البربريػػة الػػذيف ظهػػروا عمػػى اػػكؿ مجػػاميي اػػي الةػػرف  3ه ػػ 9 /ـ وكػػاف بيػػنهـ اترػػاد اػػكمي
بزعامػػة لمتونػػة التػػي تمكنػػت مػػف الػػتركـ ا ػػي تجػػارة منطةػػة مػػا عبػػر الصػػر ار الكبػػر  ،صػػـ

ترركػػت جنوبػػا لترصػػؿ عمػػى السػػيطرة عمػػى م اركػػز الةوااػػؿ اػػي اودغسػػت .ومػػف هػػذد المدينػػة

انطمػؽ اإلسػالـ نرػو غانػػة .إذ كانػت تتجمػي بمويػي اسػػتراتيجي مهػـ عمػى طريػؽ المواصػػالت
بػػيف الاػػماؿ والجنػػوب وكانػػت سػويا راهجػػة لمعػػدف الممػػم الػػذل كػػاف الزنػػوج براجػػة ماسػػة إليػػح
لخمػو بالدهػػـ منػػح ،وكػػاف الممػػم يػ تي إلػػى اودغسػػت مػػف مدينػػة اوليػػؿ بػػبالد المغػػرب مػػا ار بهػػا
إلػػى بػػالد السػػوداف الغربػػي ،ولػػذلؾ كانػػت راجػػة ممػػوؾ السػػوداف ماسػػة إلػػى ييػػاـ عاليػػة طيبػػة
وسممية مي اودغست مف اجؿ الرصوؿ عمى الممم( ،)29ويد تبيف ذلؾ مف يبؿ.

اواذا عممن ػػا أف رك ػػاـ اودغس ػػت ك ػػانوا مس ػػمميف ،وم ػػف اا ػػد البرب ػػر تمس ػػكا باإلس ػػالـ

وترمسا لح ،تبيف لنا بوتوح كيؼ أصػرت هػذد المدينػة اػي إاػعاع اإلسػالـ لكػؿ السػوننؾ وهػـ

سػكاف غانػة ..ويػد وصػؼ لسػػاف الػديف بػف الخطيػب –كمػػا سػبؽ اف ذكرنػا -سػكاف اودغسػػت

بةولح " :وكانوا عمى السنة والجماعة يجاهدوف السػوداف"( ،)31ومػف ممػوكهـ يريػى بػف إبػراهيـ
الكػػدالي -المػػار ذك ػرد مػػف يبػػؿ – الػػذل كػػاف سػػببا لةػػدوـ عبػػد اهلل بػػف ياسػػيف إلػػى هػػذد الػػبالد
وتكويف رركة المرابطيف.

وهكذا ااف اوؿ تيارات اعتناؽ اإلسالـ اي السوداف الغربي كاف لػح أسػس تجاريػة إذ
كػػاف الممػػم يعػػوض بالػػذهب

()31

ػر مػػف المسػػمميف
وعميػػح اةػػد كانػػت التجػػارة المربرػػة تغػػرل كصيػ ال
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بالةيػػاـ بصػػنةات تجاريػػة مػػي السػػوننؾ اػػي غانػػة ولمػػا كػػاف اإلسػػالـ يػػد اػػجي التجػػارة ورػػث
عميهػػا وأكػػد عمػػى ربرهػػا الرػػالؿ ،لػػذلؾ اػػال يمنػػي أف يةػػوـ بهػػذد الصػػنةات عديػػد مػػف الرجػػاؿ
ممف عػرؼ بالػديف والتةػو  ،وكػاف اػي أصنػا وجػودد اػي بػالد غانػة يناػر اإلسػالـ إلػى جانػب

ييامح بالتجارة ومف المؤكد أف عديػدال مػف أولهػؾ التجػار اسػتةر اػي الم اركػز التجاريػة اػي بػالد

الس ػػوداف الغرب ػػي بوص ػػنهـ وك ػػال ل مرمي ػػيف ول ػػـ ينت ػػح الة ػػرف الخ ػػامس لمهجرة/الر ػػادل عا ػػر
المػػيالدل رتػػى كػػاف اإلسػػالـ يػػد عػػرؼ با ػكؿ واتػػم لػػد السػػوننؾ .ويةػػاؿ إف عديػػدال مػػف
المراكز التجارية ،وبتمنها غانة كاف يوجد ري إسالمي إلى جانب اإلريا الوصنية(.)32

واتالل عف وجود المصمرة المتبادلة بيف سكاف غانػة والركػاـ المسػمميف ومػا ترتػب

عمى ذلؾ مف رسف العالية بيف الطرايف ،ااف ركاـ غانة أننسهـ كانوا عمى درجة كبيرة مػف
التسػػامم والعػػدؿ ومربػػة المسػػمميف ممػػا أعطػػاهـ الرغبػػة اػػي الةػػدوـ إلػػى بػػالد السػػوداف الغربػػي

وا س ػػتةرار به ػػا وم ػػف ص ػػـ زي ػػادة انتا ػػار اإلس ػػالـ .وي ػػد ذك ػػر ال ػػدكتور طرخ ػػاف  :إف الركوم ػػة
الوصنية اػي غانػة متعػت المسػمميف بػارتراـ واتػم "عمػى الػرغـ مػف كصػرتهـ وأهميػتهـ وصةػااتهـ
ونااطهـ سوا أكانوا مف السوننؾ أو مػف المسػتوطنيف العػرب والبربػر"( .)33وكػاف ممػؾ غانػة
الػػوصني كمػػا يةػػوؿ مؤلػػؼ ا ستبصػػار يسػػمم بمةابمػػة المسػػمميف والجمػػوس معهػػـ ،وانػػح رخػػص
لهـ تريتػح بتصػنيؽ اليػديف عمػى خػالؼ مػا كػاف عميػح سػاهر الةػوـ مػف أهػؿ دينػح الػذيف كػانوا

إذا رأود وهو داف منهـ جصوا عمى ركبهـ ورصوا عمى رؤوسهـ التراب(.)34

ونتيجػػة لهػػذا الةػػرب مػػف ركػػاـ السػػوننؾ وا خػػتالط بهػػـ ومػػا أعةػػب ذلػػؾ مػػف تعػػراهـ

عمى خبرات المسمميف وصةااتهـ ،اةػد بػدأوا يعتمػدوف عمػيهـ اػي تػبط أمػورهـ اإلداريػة أو اػي
إتخاذهـ كمستااريف إذ بدا لمممؾ الوصني أنح مػف المناسػب اإلسػتنادة مػف اإليميػة المسػممة اػي
عػػدة أمػػور تت ػراوح بػػيف إسػػتخدامهـ اػػي ترصػػيؿ الت ػراهب أو السػػمؾ الدبموماسػػي اػػي تػػمهـ
بيف صػنوؼ الرػرس الممكػي ويػد اصبتػوا جػدارتهـ لعػدـ وجػود روابػط مرميػة لهػـ وخبػرتهـ التػي
كانػػت متنويػػة عمػػى السػػوداف اػػي بعػػض اإلريػػاف ،واػػي اتػػعؼ الرػػا ت أصػػبم مػػف الاػػاهي

لد بعض المموؾ الوصنييف اف يزينوا بالطاتهـ ببعض الرجاؿ اإلذكيا مف المسمميف(.)35

ويػػد ذكػػر البكػػرل أف "تراجمػػة الممػػؾ كػػانوا مػػف المسػػمميف وكػػذلؾ صػػارب بيػػت مالػػح

وأكصػػر وز ارهػػح"( .)36ولػػـ يبػػؽ أمػػاـ المسػػمميف إ إسػػالـ الممػػؾ الػػوصني .ويػػد ترةػػؽ لهػػـ ذلػػؾ إذ
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أعمف بعض مموؾ غانػة إسػالمهـ عػف طواعيػة( .)37وأصػبم تةميػدا لرؤسػا التكمػور والسػوننؾ
ايما بعد أف يكونوا مسمميف وبدا ك ف اإلسالـ ديف لطبةة الركاـ والتجار ورجػاؿ الػديف .وهػي

الطبةة المصةنة اي المجتمي التي كانت تعمف إسالمها عادة يبؿ غيرها(.)38

توج انتاار اإلسالـ اي غانة باكمح الواسػي المطمػؽ ،وبإتخػاذد دينػال ودولػة عمػى
ويد ّ
أيػػدل الم ػرابطيف الػػذيف نػػذروا أننسػػهـ لخدمػػة الجهػػاد وناػػر اإلسػػالـ اػػي الصػػر ار والسػػوداف
وكاف أعظـ انتصار ترةػؽ عمػى أيػديهـ هػو إسػةاطهـ لمدينػة (كػومبي صػالم) وهػي عاصػمة

غانة سنة  468هػ 1176 /ـ اوايامتهـ ايها دولة إسالمية( .)39وبػذلؾ رسػخت معػالـ اإلسػالـ

اي غانة وأخذ الناس يدخموف اي ديف اهلل تعالى أاواجال.

أمػػا أهػػالي غانػػة ،اةػػد عرا ػوا بعػػد إسػػالمهـ بمربػػتهـ لمػػديف الجديػػد وبنػػذرهـ أننسػػهـ

لخدمة الجهاد اػي سػبيؿ اهلل تعػالى وناػر اإلسػالـ باػكؿ واسػي اػي مدينػة غيػارو الةريبػة مػف

نهػػر النيجػػر اإلعمػػى واػػي مدينػػة برسػػيف الوايعػػة إلػػى الغػػرب مػػف اإلولػػى

()41

رتػػى إف كممػػة

(السػػوننؾ) أصػػبرت مراداػػة لكممػػة (الػػداعي) عنػػد عديػػد مػػف الةباهػػؿ الوصنيػػة ممػػا يػػدؿ عمػػى
الدور الكبير الذل يؤديح أولهؾ السوننؾ اي الدعوة إلى اإلسالـ(.)41

وبنتؿ السوننؾ تروؿ سكاف مالي الماندل دبو الوصنييف إلى اإلسػالـ ،ويػد تعػودوا
بنتػػؿ اتصػػالهـ بالمسػػمميف وييػػامهـ بالتجػػارة عمػػى اختػراؽ الغابػػة لاػ ار جػػوز الكػػو ومػػف صػػـ
ا سػ ػػتةرار اػ ػػي يمػ ػػب جنػ ػػوب السػ ػػااانا بػ ػػيف اإلي ػ ػواـ الوصنيػ ػػة ومػ ػػف هنػ ػػاؾ عمػ ػػدوا إلػ ػػى ناػ ػػر

اإلسالـ(.)42

لةػػد عراػػت مػػالي اإلسػػالـ بنتػػؿ التجػػار والػػدعاة يبػػؿ ييػػاـ رركػػة الم ػرابطيف .ولعػػؿ

ممػػا هػػو واتػػم اػػي تػػاريي اإلسػػالـ بهػػذد المنطةػػة أف اإلسػػالـ ابتػػدأ ينتاػػر أو بػػيف الطبةػػات
العميػا صػـ بعػػدها يتسػرب إلػػى عامػة الاػعب ،وهػػذا اإلمػر ينطبػػؽ عمػى مػالي كمػػا انطبػؽ عمػػى
غانػػة مػػف يبػػؿ .ويػػد جػػا اػػي يصػػة إسػػالـ أوؿ رػػاكـ لمنطةػػة (كانجابػػا  )Kangabaوهػػي
موطف الماندنجو  Mandingoمؤسسي دولػة مػالي اف ممكهػـ كػاف يػد اسػمـ يبػؿ رعيتػح وأنػح

عرؼ بالمسمماني(.)43

ويصة إسالـ هذا الممؾ التي ذكرهػا البكػرل لػـ تاػر إلػى الػزمف الػذل أسػمـ بػح ،كمػا
أنهػػا لػػـ تاػػر باػػكؿ واتػػم إلػػى الػػدعاة المسػػمميف غيػػر أنهػػا وتػػرت بػ ف عديػػدال مػػف التجػػار
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والػػدعاة المسػػمميف ك ػػانوا يسػػكنوف منطة ػة م ػػالي يبػػؿ إسػػالمها ،واف بعت ػػهـ كػػاف مةربػػا م ػػف
الممػػؾ الػػوصني وأنهػػـ كػػانوا بمرػػؿ استاػػارة ونظػػر ،وانػػح بنتػػؿ إيمػػانهـ وصػػديهـ تمكن ػوا مػػف
الت صير عمى السمطة الراكمة المالية(.)44

ومػػف الجػػدير بالػػذكر اف جميػػي المصػػادر الةديمػػة لػػـ تاػػر إلػػى ترديػػد الػػزمف الػػذل

أسمـ ايح هذا الممؾ

()45

و غيرد مف مموؾ السوداف الغربي عمى وجح الدية .االةوـ لػـ يؤرخػوا

إلننسهـ وما كتب عف بدايات انتاار اإلسالـ جا اػي اتػرة متػ خرة ،اػي رػيف أاػارت بعػض

المصادر إلى اسـ هذا الممؾ كالةمةاندل الذل أاػار إلػى يػدـ اإلسػالـ اػي مػالي غيػر انػح لػـ

يرػػدد الػػزمف وأوتػػم بػػاف "أوؿ مػػف اسػػمـ مػػنهـ ممػػؾ اسػػمح برمندانػػة ،ويػػد ر ػ بعػػد إسػػالمح
ا يتنى سننح اي الر مف جا بعدد مف المموؾ"(.)46
وآسػتة ار ممػػا تػػوار لػػدينا مػػف مصػػادر اإنػػح

توجػػد سػػو معمومػػات يميمػػة جػػدال عػػف

مةاطعػػة كانجابػػا وع ػف إسػػالـ المانػػدنجو يبػػؿ ت سػػيس إمبراطوريػػة مػػالي .الػػذل بػػدا أف الممػػؾ
برمندانة كاف رجػالل صػالرال تمسػؾ باإلسػالـ وعمػؿ إلجمػح ،وأنػح يػد خمنػح اػي الركػـ آبنػح مػف

بعدد (نارل امجػاف  )Nar- Famagnan -الػذل سػار عمػى سياسػة ابيػح اػي مربػة اإلسػالـ
والعم ػ ػػؿ عم ػ ػػى ناػ ػ ػرد ،وان ػ ػػح أنج ػ ػػب إصن ػ ػػي عا ػ ػػر ول ػ ػػدال م ػ ػػف إمػ ػ ػرأتيف ك ػ ػػاف م ػ ػػنهـ (س ػ ػػندياتا

 )Soundiataالممةب مارل جاطػة وهػو أصػغر اإلبنػا الػذل ت سسػت عمػى يديػح أمبراطوريػة
مالي(.)47

ويػػد يػػاـ هػػؤ

المانػػدنجو بعػػد ت سػػيس كيػػانهـ السياسػػي (دولػػة مػػالي) ر ػوالي سػػنة
()48

وكػػانوا رريصػػيف

الرػػرص كمػػح عمػػى التنةػػح باإلسػػالـ وتعميمػػح إلبنػػاههـ باػػكمح الص ػريم ولػػذلؾ

نسػػتغرب مػػف

1231ـ بػدور كبيػػر اػػي ناػػر اإلسػػالـ بػػيف الةباهػؿ الوصنيػػة المجػػاورة لهػػـ

روايات ابف بطوطة التي ذكرهػا باػ ف مربػة المػالييف ل سػالـ .اةػد اػاهد عديػدال مػف الاػباب
والصػبياف اػػي أرجمهػػـ ييػػود رمزيػػة كػػانوا يربطػػوف أننسػهـ بهػػا إلػػى إف تمكنػوا مػػف انجػػاز رنػػظ

الةرآف الكريـ(.)49

وبسػبب ذلػػؾ كانػت مسػػاجدهـ الجامعػػة تمتمػي بالمسػػمميف يػػوـ الجمعػة ،وكػػاف النػػاس

عادة يبكروف بالرتور لكي يظنروا لهـ بمكاف داخؿ المسجد يتسنى لهـ ايػح رؤيػة الخطيػب
وسماع صوتح .ويد ااهد ابف بطوطة هذد الموايؼ لممالييف بننسػح واسترسػنها وذكػر أف كػؿ
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إنسػػاف كػػاف يبعػػث غالمػػح إلػػى المسػػجد يػػوـ الجمعػػة بويػػت مبكػػر راةػػة سػػجادتح التػػي ك ػاف
يبسػػطها لػػح ليسػػترنظ بهػػا موتػػعح عممػػا بػػاف ا هتمػػاـ برنػػظ الة ػرآف الك ػريـ كػػاف لػػح مكانػػة
خاصة اي ننوسهـ إذ كانوا يجعموف إلو دهـ الةيود إذا ظهػر اػي رةهػـ التةصػير اػي رنظػح،

اال تنؾ عنهـ رتى يرنظػوا .ولةػد دخمػت عمػى الةاتػي يػوـ العيػد وأو دد مةيػدوف اةمػت لػح :
أ تسررهـ؟ اةػاؿ:

أاعػؿ رتػى يرنظػوا الةػرآف ،كمػا مػررت باػاب ..واػي رجمػح ييػد صةيػؿ.

اةمت لمف كاف معي :ما اعؿ هذا ؟ أيتؿ ؟ ..اةيؿ لي إنما ييد رتى يرنظ الةرآف)(.)51

أمػػا عػػف دخػػوؿ اإلسػػالـ إلػػى دولػػة الصػػنغال انةػػوؿ لةػػد كانػػت يبػػاهمهـ تعػػيش عمػػى

امت ػػداد وادل النيج ػػر اإلوس ػػط وكان ػػت ا ػػي مجموعه ػػا تت ػػـ عا ػػيرتيف متنااس ػػتيف ات ػػطرت
إر ػػداهما بر ػػدود س ػػنة  371هػ ػػ 981 /ـ إل ػػى ت ػػرؾ موطنه ػػا والتمرك ػػز ر ػػوؿ مرط ػػة الةواا ػػؿ
غاو(.)51

واي هذا المويي اتصمت غػاو بعديػد مػف الػدعاة المسػمميف وأسػممت عمػى أيػديهـ ولػـ

يمبث أولهؾ الدعاة المصةنوف أف اصبروا ركامػا لهػذد الةبيمػة اػي مطمػي الةػرف الخػامس لمهجػرة

 :الرػادل عاػػر لممػػيالد( ،)52ويةػػاؿ إف أوؿ مػػف اسػػمـ مػف ممػػوكهـ اصػػطمم عمػػى تسػػميتح اػػي
لغة الصنغال بػ (مسمـ داـ) أل الذل اسمـ بمرض إرادتح وليس عف طريؽ اإلرغاـ(.)53

بةػػي ختػػوع ممػػوؾ الصػػنغال رسػػميال لممػػؾ غانػػة رتػػى الةػػرف 6هػ ػ 12/ـ صػػـ لممػػوؾ

مالي رتى نهايػة الةػرف ال اربػي عاػر المػيالدل ريػث اسػتةمت دولػة مػالي وأعمنػت مممكػة غػاو
إسػػتةاللها ،ويػػد اعتمػػد إسػػتةرار اإلسػػالـ اػػي الصػػنغال عمػػى عنص ػريف أساسػػييف همػػا التجػػارة
والتعمػػيـ .انػػي الم اركػػز التجاريػػة وريػػث يوجػػد الػػدعاة ينتاػػر اإلسػػالـ .إلف أولهػػؾ الػػدعاة كػػانوا

يجدوف اي المراكز التجاريػة أرتػال خصػبة إلنػح يوجػد ايهػا عديػد مػف اإلاػخاص الػذيف يمصػؿ
كؿ منهـ جماعة معينة وأرتال خاصة.

ويد ت سسػت عػدة مػدف اػي مػوطف يباهػؿ الصػنغال يػدر لهػا اػي السػنوات التاليػة أف

ت ػػؤصر تػ ػ صي الر يويػ ػال عم ػػى إنتا ػػار اإلس ػػالـ ا ػػي معظ ػػـ أنر ػػا الس ػػوداف الغرب ػػي أر ػػداها مدين ػػة
جنػ ػ ػػي

()54

 Genneالتػ ػ ػػي ت سسػ ػ ػػت سػ ػ ػػنة 435هػ ػ ػ ػ 1143/ـ واإلخػ ػ ػػر مدينػ ػ ػػة تمبكتػ ػ ػػو

()55

 Timbuktuوهي مركز مهـ لتجارة ماعبر الصر ار ويد ت سست هػذد المدينػة رػوالي الةػرف
11 -ـ والصالصة هي و تح

()56

 Walataأما اإلخيرة اهي (غاو) العاصمة ،وهػذد المػدف تركػز
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رولهػا الناػاط اإلنتػاجي والتجػارل اتػالل عػف تركػز العممػا والػدعاة والتجػار المسػمميف الػذيف
كان ػػت لغ ػػتهـ العربي ػػة ،وك ػػاف تع ػػاممهـ بالتج ػػارة ونا ػػرهـ ل س ػػالـ يس ػػتتبي أيتػ ػال نا ػػر المغ ػػة

العربية.

ويعػػود تػػاريي إسػػالـ مدينػػة جنػػي إلػػى نهايػػة الةػػرف السػػادس لمهجػرة 125/ـ اةػػد ذكػػر

السعدل أف ممكها (كنبرو) إعتنػؽ اإلسػالـ برػدود التػاريي الماتػي عمػى أيػدل بعػض الػدعاة

الناػػيطيف ،صػػـ رػػذا رػػذود كػػؿ اػػعبح .كمػػا يةػػاؿ :النػػاس عمػػى ديػػف مموكهػػا وكمػػا نصػػت روايػػة

السػعدل اػػإف المسػمميف كػػانوا كصػرة اػػي هػذد المدينػػة اواف الممػؾ (كنبػػرو) لمػا عػػزـ الػدخوؿ اػػي

اإلسالـ جمي عمما مممكتح مف المسمميف جميعال وكاف عددهـ يبم ( 4211مسمـ) صػـ طمػب
مػػنهـ أف يػػدعوا اهلل تعػػالى لػػح بالنصػػر عمػػى اإلعػػدا ونتيجػػة لصػػدؽ إسػػالمح اةػػد هػػدـ دار

السمطة وبنى مرمح مسجدال كبي الر لممسمميف(.)57

ويستنت مف رواية السعدل هذد أف مدينة جني وما رولها كانػت يػد عراػت اإلسػالـ

يبػػؿ الةػػرف السػػادس لمهج ػرة بنعػػؿ رركػػة التجػػار والػػدعاة المسػػمميف .واف هػػذد المدينػػة كانػػت

مستة الر لعديد بؿ لمهات مف المسمميف الصادييف الذيف نذروا أننسهـ لخدمػة الػدعوة اإلسػالمية

بػػالطرؽ السػػممية ،عمػػى الػػرغـ ممػػا يػػد يبػػدو مػػف مبالغػػة واتػػرة اػػي عػػدد العممػػا المسػػمميف
الذيف ذكرهـ السعدل.
كمػػا يسػػتنت مػػف الروايػػة السػػابةة أيت ػال أف الممػػؾ (كنبػػرو) ومػػف معػػح مػػف المسػػمميف

كػػانوا يػػد نػػذروا أننسػػهـ لخدمػػة ناػػر اإلسػػالـ اػػي المنػػاطؽ الوصنيػػة المجػػاورة .ولػػذا جػػا طمػػب
الممػػؾ (كنبػػرو) مػػف العممػػا المسػػمميف الػػدعا لػػح بالنصػػر عمػػى اإلعػػدا ليبػػرهف عمػػى صػػدؽ

نيتح اي تبمي رسالة السما .

وربمػػا يػػدؿ ذلػػؾ العمػػؿ عمػػى أف الممػػؾ (كنبػػرو) اتخػػذ مػػف اإلسػػالـ وسػػيمة لتجميػػي

يوتح عمى أسس عةاهدية جديدة ليتمكف بها مف مةاومة أعداهح الذيف كانوا -كمػا يبػدو -عمػى
خصاـ مسػتمر معػح ونػر أف الػرأل اإلوؿ أرجػم مػف الصػاني ف اإلسػالـ واتػم المعػالـ اػي

(جنػػي) بنتػػؿ كص ػرة الظهػػور لرركػػة الجهػػاد اإلسػػالمي تػػد الكنػػار ،لػػذلؾ امػػف الطبيعػػي أف
تتبنى مدينػة جنػ ي بعػد إسػالمها رركػة الجهػاد وهػذا هػو الطريػؽ الطبيعػي الػذل سػمكتح الػدوؿ
اإلسالمية كمها بالارؽ والغرب عمى السوا .
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ومػػف الجػػدير بالػػذكر أف مدينػػة (تمبكتػػو) ات ػالل عػػف اػػهرتها بالتجػػارة كانػػت مدينػػة

إسػالمية منػذ البػػد لػـ تدنسػها عبػػادة اإلوصػاف( )58ويػد أصػػبرت إبتػدا ل مػف نهايػػة الةػرف  7هػػ/
 13ـ المركػػز اإلسػػاس لمػػدعاة الػػذيف نػػذروا أننسػػهـ لناػػر اإلسػػالـ اػػي بػػالد السػػوداف الغربػػي
جميعها .ويد أصبرت تمبكتو  -كما ييؿ  -بالنسبة لمػدف السػوداف الغربػي بمصابػة اإلـ سػوا

أكاف ذلؾ اي ميداف الصةااة أو العمراف أو التجارة.

وهكػػذا أخػػذ اإلسػػالـ ينتاػػر مػػف هػػذد المدينػػة إلػػى المنػػاطؽ الوصنيػػة الػػى اف أصػػبرت

تمبكتو مرك الز تجاريال مهمال اي بالد السوداف الغربي وأخذ يؤمها عديد مف التجػار مػف منػاطؽ
أخ ػػر مج ػػاورة مم ػػا س ػػاعد عم ػػى زي ػػادة إنتا ػػار اإلس ػػالـ ا ػػي المنطة ػػة .وعم ػػى زي ػػادة إس ػػتةرار

السػػكاف ايهػػا رتػػى ذكػػر أف ننوسػػها بمغ ػت خػػالؿ الةػػرف السػػادس عا ػر لممػػيالد مػػا يزيػػد عمػػى

صالصػػيف ألػػؼ سػػاكف( .)59ويػػد ظمػػت تتمتػػي بتنويهػػا رتػػى أصػػبرت مدينػػة غػػاو هػػي العاصػػمة
السياسػػية ل مبراطوريػػة الصػػنغاهية وبػػذلؾ أصػػبرت تمبكتػػو صػػاني مدينػػة اػػي اإلمبراطوريػػة بػػؿ

اي السوداف الغربي.

وهكذا نجد أف اإلسالـ انتار اي بالد السوداف الغربي باكؿ عػاـ بػالطرؽ السػممية.

وكػاف لمسػػوداف النتػؿ اإلكبػػر اػي اسػػتة اررد وصباتػػح .كمػا كػػاف لهػـ النتػػؿ الكبيػر اػػي ناػرد إذ
بعػػد وتػػي بػػذرة اإلسػػالـ اػػيهـ وهػػـ وصنيػػوف تجػػدهـ يترولػػوف نرػػو اإلسػػالـ بإيػػامتهـ اػػعاهر
الػػديف وتةيػػدهـ بػػالرالؿ والر ػراـ صػػـ بعػػد ذلػػؾ تظهػػر عمػػيهـ مررمػػة نبػػذ الػػو

لمسػػمطة الدينيػػة

الةديمػػة والعمػػؿ الجػػاد مػػف أجػػؿ ناػػر اإلسػػالـ اػػي المنػػاطؽ المجػػاورة لهػػـ س ػوا أكػػاف ذلػػؾ

بالدعوة السممية أو باستخداـ الةوة إلزالة العةبات التي تمني إنتاار الدعوة بسالـ.
إنتشار اإلسالم يف السودان األوسط

يمكػػف أف نرػػدد منػػاطؽ دخػػوؿ اإلسػػالـ ا ػي السػػوداف اإلوسػػط اػػي منطةػػة كػػانـ -

بورنػػو ومنطة ػػة الهوسػػا ان ػػي المنطةػػة اإلول ػػى نا ػ إتص ػػاؿ صةػػااي مباا ػػر بػػيف ا ػػماؿ أاريةيػػا
والبورنػػو منػػذ رػوالي سػػنة  46ه ػ  666 -ـ وهػػي السػػنة التػػي وصػػمت ايهػػا طالهػػي المسػػمميف
بةيػػادة عةبػػة بػػف نػػااي إلػػى إيمػػيـ كػػاوار .وكانػػت الطريػػؽ التػػي سػػمكها عةبػػة هػػذد ت ػربط كػػانـ
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بس ػػارؿ طػ ػرابمس مبااػ ػرة وانه ػػا كان ػػت تمص ػػؿ ين ػػاة ت ػػداؽ م ػػف خالله ػػا اإلس ػػالـ إل ػػى الس ػػوداف

اإلوسط(.)61

وتبعال لرواية مرمية يدعي بعػض مسػممي الكػانـ  -بورنػو أف اإلسػالـ دخػؿ السػوداف

اإلوس ػ ػػط ا ػ ػػي الة ػ ػػرف اإلوؿ لمهجػ ػ ػرة /الس ػ ػػابي لمم ػ ػػيالد عم ػ ػػى ي ػ ػػد ا ػ ػػخص ي ػ ػػدعى "اب ػ ػػف يزيػ ػػد
ألغزارل"

()61

وكاف إسمح يد آرتبط اي بورنو باسـ أسرة مسبعرمة التػي يعتةػد ب نهػا يػدمت مػف

ا ػزاف أو مػػف وادل النيػػؿ ر ػوالي الةػػرف ال اربػػي عاػػر والخػػامس عاػػر الميالديػػيف هػػذد ا س ػرة
كانت خمنا لعدد كبير مف العمما والوز ار الذيف اغموا مناصب كبيرة اػي دولػة بورنػو .ولهػذا

السبب اعتةد بعض البارصيف اف معنى مسبعرمة يعني اي بورنو (الوز ار الوراصيوف)(.)62

وهناؾ رواية أخر ذكرهػا بػالمر عػف بػدايات دخػوؿ اإلسػالـ الػى السػوداف اإلوسػط،
اعتمد عمى ما يدمح المؤرخ النرنسي دوميز بير با ستناد الى مخطوطة عربية ترجي كتابتهػا

الػػى النتػرة مػػا بػػيف 1657ـ و 1669ـ اػػي تمبكتػػو .تةػػوؿ تمػػؾ الروايػػة  :اف أربعػػة مػػف جنػػود
الخمينػػة عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز ( 111-99هػ ػ  721-717 /ـ) يػػدموا مػػف الػػيمف الػػى بورنػػو
واستطاعوا أف يكونوا أس ار مالكة اي المنطةة(.)63

مما سبؽ يبدو أف اإلسالـ استةر أو اي كانـ وهي الاػطر الغربػي مػف آمبراطوريػة
البورنػػو .صػػـ بعػػد ذلػػؾ انتةػػؿ انتاػػار اإلسػػالـ إلػػى بورنػػو وهػػي الاػػطر الغربػػي مػػف آمبراطوريػػة
(السػػوداف اإلوسػػط) صػػـ بعػػد ذلػػؾ أخػػذ اإلسػػالـ ينتاػػر اػػي المنطةػػة باػػكؿ واسػػي ويامػػت عمػػى
أصر ذلؾ عدة مدف إسالمية كانت متبنية ل سالـ وتعمؿ عمى نارد.

ومم ػػا س ػػبؽ ايتػ ػال يب ػػدو أف اإلس ػػالـ ا ػػي الس ػػوداف اإلوس ػػط ي ػػد م ػػر انتا ػػارد ب ػػصالث

م اررػؿ كانػػت اإلولػى خػػالؿ الةػػرف اإلوؿ وبػد الصػػاني لمهجػرة .صػػـ أعةػػب هػذد المررمػػة اإلولػػى
هجرة أعداد كبيرة مف المسمميف مف مناطؽ مجػاورة خػدموا عمميػة ناػر اإلسػالـ اػي السػوداف

اإلوسػػط و سػػيما يباهػػؿ التيبػػو اإلسػػالمية .صػػـ أخيػ ار جػػا ت المررمػػة الصالصػػة التػػي كانػػت الدولػػة
البورنويػػة رسػػميا هػػي التػػي تعمػػؿ عمػػى ناػرد باػػكؿ منػػتظـ ورسػػمي بإصػػدار الةػوانيف وبإسػػناد
س ػػالطينها والمررم ػػة اإلخيػ ػرة ه ػػذد كان ػػت م ػػف أه ػػـ الم ارر ػػؿ الس ػػابةة إذ ع ػػـ اإلس ػػالـ ونظم ػػح

مناطؽ واسعة روؿ بريرة تااد مما يعرؼ اليوـ بدولة تااد والنيجر ونيجيريا.
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وممػػا يجػػدر ذكػرد انػػح ابتػػدا مػػف الةػػرف  6هػػ 12 /ـ يػػاـ ركػػاـ بورنػػو بػ دا اريتػػة
الرػ  ،ومػػف الواتػػم أف الرػ يػػؤدل الػػى ييػػاـ عاليػػات اكريػػة ودبموماسػػية ليسػػت بػػيف ركػػاـ
بورنو واعبها مي الرجاز ارسب اوانما مي بالد اماؿ أاريةيا ومصر أيتػا ،إلف تمػؾ الػدوؿ
تةي عمى الطريؽ التي تسمكها يوااؿ الرجاج الةادمة مف السوداف اإلوسػط امكػة ،وأوؿ ممػوؾ
البورنو الذيف ذهبػوا لمرػ هػو المػال (دونامادابػالمي) الػذل خمػؼ الممػؾ هيػوـ جممػي

()64

ويػد

عرؼ المال دوناما هذا بالتةو ومربػة اإلسػالـ ويػذكر أنػح ذهػب لمرػ أكصػر مػف مػرة  ،وأنػح

هو الذل بنى أوؿ مسجد جامي كبير اي مدينة با ؾ اريي كانـ(.)65

ويػػذكر أف المػػال دونمػػة بػػف دابػػالمي (وهػػو الممػػؾ السػػابي عاػػر اػػي سمسػػمة مايػػات

بورنػػو) لةػػب ننسػػح بمةػػب (أميػػر المػػؤمنيف) ،وانػػح أوؿ مػػف رطػػـ المعبػػد الػػوصني التػػخـ الػػذل
كاف اي كانـ والذل كاف آخر بةايا الوصنييف اػي المنطةػة إذ لػـ يجػرؤ ارػد المايػات يبمػح عمػى

ترطيمح ،ولـ يؤصر ذلؾ الترطيـ عمى عممية انتاار اإلسالـ.

أمػا أرض الهوسػا ،اتػاريي دخػوؿ اإلسػػالـ إليهػا لػـ يترػدد بعػػد باػكؿ دييػؽ غيػر أنػػح

مػػف المسػػمـ بػػح أف اإلسػػالـ يػػد دخػػؿ الػػى تمػػؾ المنطةػػة مػػف جهػػة الغػػرب بنعػػؿ نػػزوح جماعػػة
الوانجراوة  Wangrawaالى الهوسا .والمعتةد أنهـ جا وا الى أيمػيـ كػانـ إبػاف ركػـ السػاركي
الرادل عار وهو ياجي بف تساميا.
وابتػ ػػدا مػ ػػف الةػ ػػرف  9ه ػ ػػ 15 /ـ أخػ ػػذ يةصػ ػػد أ ارتػ ػػي الهوسػ ػػا عديػ ػػد مػ ػػف عممػ ػػا
المسػػمميف مػػف اػػماؿ أاريةيػػا وأخػػذوا يدرسػػوف اإلسػػالـ ويعممػػوف أهػػالي كػػانـ النةػػح اإلسػػالمي

عمى طريةة المذهب المالكي .ويذكر أف رجال مارييا يدـ الى كاتو بكتػاب (مختصػر خميػؿ)

اي النةح المالكي ،واف ذلؾ يػد أعجػب النػاس وأنهػـ رالمػا سػمعوا بػح أخػذوا يدرسػونح صػـ بػدأوا
باستنساخح واذاعتح بيف زمالههـ(.)66

وأخيػ ار وبعػػد عمميػػة ناػػر اإلسػػالـ اػػي الهوسػػا وظهػػور المػػدارس والمسػػاجد بػػرز لػػد
الهوسػا عديػد مػف العممػا الػذيف يػادوا رركػػة اإلصػالح وأريػوا رركػة الجهػاد اإلسػالمي وكػػاف

لهػػـ ت ػ صير عمػػى سػػاهر الػػبالد المجػػاورة .ومػػف أبػػرز العممػػا (مرمػػد بػػف مرمػػد الكاتسػػيناول)
المت ػػواى س ػػنة  1741ـ وك ػػذلؾ الع ػػالـ الص ػػاهر (عصم ػػاف ب ػػف مرم ػػد ب ػػف ا ػػودل) المت ػػواى س ػػنة
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 1817ـ الػػذل تمكػػف مػػف ت سػػيس دولػػة اػػي أرض الهوسػػا تبنػػت الخالاػػة اإلسػػالمية وعراػػت

باسـ (خالاة سوكوتو)(.)67

انتشار اإلسالم يف السودان الشرقي

تسربت بواكير الصةااة اإلسالمية الى السوداف الاريي منذ أواسط الةرف اإلوؿ

لمهجرة /السابي لمميالد عمى أيدل التجار المسمميف وبعض المهاجريف العرب الذيف توغموا
الى الجنوب مف مصر بارصيف عف مصادر الرزؽ أو لمدعوة اي سبيؿ اهلل تعالى اتالل عف
بعض العساكر التي دخمت السوداف ب مر مف مرررل مصر وعممت هناؾ عمى تعريؼ

السوداف باإلسالـ .صـ أعةب أولهؾ الرواد اإلواهؿ ما ردث مف هجرات عديدة لجماعات
عربية مف الارؽ أو مف الاماؿ والاماؿ الغربي واستةرار تمؾ الجماعات اي أرض

السوداف الاريي وما كاف مف ت صيرها الواتم اي عممية نار اإلسالـ والصةااة العربية اي
المنطةة .وبعد هذد الهجرات كصر عدد المسمميف اي المنطةة وظهرت ممالؾ إسالمية منها

المممكة النونجية ويد عوؿ عمى هذد الممالؾ باكؿ منظـ وكبير اي عممية انتاار اإلسالـ

اي السوداف الاريي.

ويمكف مف النةرة السابةة تمييز صالث مرارؿ لعممية انتاار اإلسالـ اي السوداف

الاريي ،أولها النترة اإلولى التي ايتصرت عمى ااعاعات إسالمية بسيطة بوساطة الرواد
اإلواهؿ ،وصانيها ت صيرات الهجرات العربية التي كانت أوسي وأامؿ مف المررمة السابةة

وصالصهما مررمة الكيانات السياسية التي تبنت اإلسالـ بوصنح دولة وعممت عمى نارد
ورمايتح باكؿ منظـ وواسي.

ابعد أف انتهى عمرو بف العاص مف تررير مصر وجح أنظارد نرو الجنوب ريث

بالد السوداف ابعث عبداهلل بف سعد بف أبي سرح سنة  21هػ 641 /ـ عمى رأس رممة إلى

أرض النوبة

()68

ريث توجد النصرانية ،إ أف تمؾ الرممة لـ تستطي أف ترسـ المويؼ

ارجي عبداهلل بةواتح إلى مصر صـ عاد مرة أخر إلى النوبة سنة  31هػ 651 /ـ ووصمت
رممتح الصانية هذد إلى دنةمة وكانت عمى عهد الخمينة الصالث عصماف بف عناف ويد ردصت
معارؾ عديدة بيف الطرايف انتهت بعةد هدنة بيف مصر وبالد النوبة ،سميت بػ (معاهدة

21

اجمللد األول العدد األول  8241هـ  4002 -م

جملة كلية العلوم اإلسالمية

البةط) وأهـ ما ااترط ايها ما ي تي  :أف يرنظ نصار النوبة "مف ينزؿ بالدهـ أو مف
يطريح مف مسمـ معاهد رتى يخرج عنهـ أو أف يردوا كؿ ابف خرج إليهـ مف عبيد المسمميف
رتى يردد إلى أرض اإلسالـ و يستولوا عميح .و يتعرتوا لمسمـ يصدد وجاورد إلى أف

ينصرؼ عنح .واف يرنظوا المسجد الذل بناد المسمموف بننا مدينتهـ و يمنعوا منح مصميا
وعميح ..تكرمتح"(.)69

وهذد المعاهدة كما بدت مف النص السابؽ مهمة اي عممية بذر أوؿ مناهيـ

اإلسالـ اي السوداف إلف المسجد هو الدعامة النكرية اإلولى ل سالـ ومنح عادة تنطمؽ أوؿ
تعاليـ اإلسالـ ومبادهح وهو منبر صةااي لممسمميف كما أف هذد المعاهدة أعطت لممسمميف

الرؽ اي بنا مسجدهـ والرناظ عمى استم اررية بةاهح اتالل عف الرناظ عمى المسمميف
وداي الار عنهـ ،وهذا سيؤدل مف غير اؾ إلى نار اإلسالـ وتعريؼ السوداف بالمسمميف

وعةيدتهـ.

هذا كما سمرت المعاهدة لمتجار المسمميف با تصاؿ بررية بالنوبييف .كما أكدت

التزاـ النوبييف بالرناظ عمى أرواح المسمميف وهذا أد

مف غير اؾ إلى اتم المجاؿ أماـ

المسمميف لمتررؾ اي عممية نار اإلسالـ وتعريؼ السوداف بح(.)71

واي العصر اإلمول ازداد ا هتماـ ببالد السوداف ،وأصبرت هذد اإلرض ممج
لمهاربيف مف التغط السياسي .ويذكر أف آخر أم ار بني أمية (عبداهلل بف مرواف) هرب
الى السوداف

()71

كما هرب إلى الغمر بف يزيد بف عبد الممؾ بف مرواف الى جباؿ النون إذ

تسموا باسمها صـ استولوا عمى عرش المممكة التي كانت باسطة ننوذها عمى أكصر بةاع

السوداف إلكصر مف صالصة يروف(.)72

واي خالؿ العصر العباسي ردث مف الظروؼ السياسية والعسكرية ما داي الى

ردوث معارؾ عسكرية بيف يباهؿ اليجة

()73

والعباسييف انتهت بانتصار الجيش العباسي

الذل كاف يةودد (عبداهلل بف الجهـ) عمى يباهؿ اليجة انتصا ار سارةا داعهـ الى يبوؿ
الصمم وتوييي معاهدة اعتراوا ايها بالسمطة العباسية كما اعتراوا لهـ بمزايا سياسية

ساعدتهـ عمى زيادة الصمم وتوييي معاهدة اعتراوا ايها بالسمطة العباسية ،كما اعتراوا لهـ
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بمزايا ايتصادية ساعدتهـ عمى زيادة نااطهـ التجارل اي المنطةة وهذا مف غير اؾ اد

إلى زيادة نااط الدعوة إلى اإلسالـ(.)74

والرةيةة أف العهد العباسي لـ ياهد استة ار ار اي عالياتح مي بالد النوبة إذ سرعاف

ما نةتت المعاهدة عدة مرات إذ أخذ العباسيوف يةروف ديار النوبة والتناعؿ مي يباهؿ
اليجة رتى أسمـ كصير منهـ وأصبرت الزعامة بيدهـ وهكذا تعؼ ننوذ يباهؿ اليجة مف

غير المسمميف وانتهى دورهـ اي المنطةة سياسيال وعسكريال(.)75

والوايي أف العاليات المصرية النوبية ظمت ياهمة وتسير واةال لمصالم السمطة

الراكمة لمصر اي العصر العباسي المت خر مف طولونية أو إخايدية أو ااطمية أو أيوبية.
غير أنح باكؿ عاـ كانت النترات المت خرة هذد أرسف مما كانت عميح العهود السابةة اي
مجاؿ نااط الدعوة اإلسالمية إلف المنطةة النوبية تطبعت بالوجود العربي واإلسالمي

وأصبرت جز ال مف العالـ اإلسالمي ،و سيما بعد كصرة الهجرات العربية إلى هناؾ(.)76

مكنت كصرة المهاجريف العرب وازدياد أعداد المسمميف مف ظهور (الكيانات

السياسية) التي بدأت بعمميات نار اإلسالـ اي المنطةة باكؿ منظـ ومدروس ريث أخذت

تمؾ الممالؾ عمى عاتةها مهمة إريا عمميات الجهاد اإلسالمي اوارساؿ العمما والدعاة مف
أجؿ نار اإلسالـ بيف السوداف والنصار والوصنييف.
اني عصر النون مصال ناطت الدعوة اإلسالمية ،وااتدت الرغبة اي النهوض
بالديف ،وكانت أساليب الدعوة سممية اي أغمب اإلرواؿ ،ويمما استخدمت أساليب العنؼ
والةسوة سو مي أولهؾ الذيف يستخدموف العنؼ بوجح اإلسالـ ودعاتح .ومف أمصمة ذلؾ ما

ياـ بح النوباويوف سكاف الجباؿ والسمكاويوف سكاف أعالي النيؿ مف غارات عمى مسممي

السوداف ويراهـ وما ياموا بح مف ا عتدا عمى بعض نسا المسمميف ،مما داي بممؾ سنار
النونجي إلى اف غارات طارنة عمى الغزاة النوباوييف ،صـ اعةبتها اتاو عمما المسمميف
السوداف بترورة جهاد النوبة رتى يؤمنوا باهلل تعالى ويكنوا عف ورايتهـ تجاد المسمميف

ات لنت مف أجؿ ذلؾ ارؽ إسالمية تولى ييادتها النةيح بدول أبو صنية البديرل كانت

مهمتها استخداـ السيؼ تد المعتديف النوباوييف .ويد استمر جهاد المسمميف السوداف هذا

زمنا طويال رتى انتار اإلسالـ اي كصير مف جباؿ النوبة(.)77
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وايما عدا تمؾ الرمالت الجهادية المذكورة سابة لا ااف اإلسالـ انتار اي السوداف

الاريي بطرؽ سممية خالصة ،كاف ايها لمعمما والدعاة والطرؽ الصواية الدور المهـ
والبارز .ويد رو أف أوؿ مف ااتهر مف أولهؾ العمما واسمح غالـ اهلل بف عاهد اليمني
الذل يدـ مف اليمف أواسط الةرف  14ـ الذل استةر اي دونةال اةاـ بنار اإلسالـ بيف
السوداف عف طريؽ التربية والتعميـ واناا المدارس التي تعمـ اإلو د ي ار ة الةرآف الكريـ

والصالة ،صـ أعةبح اي الةرف  15ـ مجي الايي رمد أبي دنانة صهر الايي عبداهلل

الجزولي الااذلي(.)78

ولما يامت دولة النون

اإلسالمية اي السوداف يدـ مف مصر الايي مرمود

العركي الذل يدـ خدمات جميمة ل سالـ اي السوداف .كما أسهـ باكؿ اعاؿ الايي ابراهيـ
البو د ا بف جابر بف غالـ اهلل اي عممية نار اإلسالـ عمى المذهب المالكي ولما تواي ياـ
أو دد اإلربعة بدور كبير اي ارسا يواعد التعميـ الديني والنةح اي أج از متنرية مف بالد

السوداف الاريي(.)79

ومما يجدر ذكرد أف انتاار اإلسالـ بوساطة رجاؿ العمـ والنةها اي النترة المت خرة

جا باكؿ غير واسي ،نسبة لما كانت تنجزد الطرؽ الصواية مف أعماؿ كبيرة اي ترسيي
اإلسالـ اي ننوس السوداف أو اي عمميات نار اإلسالـ بيف السوداف مف غير المسمميف.
إذ بعد أف كاف التصوؼ مطمبا لمصنوة مف المسمميف صار مةصدا لممسمميف جميعال اي
السوداف رتى أصبم مف الصعب عمى البارث "أف يميز بيف الجماعة الصواية وأهؿ الةرية

أو العايرة اي السوداف"(.)81

أما عف انتاار ا سالـ اي الرباة والةرف ا اريةي ااف المصادر التاريخية أاارت

الى أف الرباة لـ تكف مف تمف البالد التي وجح اليها المسمموف رمالتهـ اي العصر
ا سالمي اإلوؿ إلنهـ ركزوا جهودهـ عمى الردود الجنوبية لمصر ذلؾ البمد الذل أصبم

الركيزة اإلولى ل سالـ اي أاريةيا ،اتالل عف الموايؼ ا يجابية لممؾ الرباة مف
المسمميف ،لذا لـ ترسؿ اليها الجيوش ا سالمية ما دامت لـ تهدد المسمميف ودولتهـ.

واي عهد الخمينة عمر بف الخطاب ( )هدد العديد مف الةراصنة اإلرباش
روض البرر اإلرمر وتجارة المسمميف مما داي بسيدنا عمر الى ارساؿ رممة عسكرية
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لت ديبهـ صـ استمرت بعد ذلؾ الرمالت البررية عمى ردود الرباة الاريية رتى سنة  83هػ
إذ تمكف المسمموف مف السيطرة عمى (جزر دهمؾ) المجاورة لمدينة مصوغ .وكاف لهذا
الردث المهـ أهمية كبيرة اي تسهيؿ دخوؿ العرب واإلسالـ الى ارؽ أاريةيا(.)81

وأخذت الرباة منذ نهاية الةرف اإلوؿ الهجرل تدخؿ اي عزلة إذ راصرها ا سالـ

مف الاماؿ والارؽ وهما المننذاف اإلساسياف لها .صـ جا الطوؽ ا خر الذل أخذ يتغمغؿ
الى داخؿ بالدها مف الاماؿ وهو زرؼ يباهؿ اليجة الةوية مما اتطر اإلرباش الى

الهجرة الى الجنوب اي المناطؽ الجبمية ريث يعيش (ا جاو) وهـ يباهؿ وصنية وهناؾ

تكونت دولة الرباة الجبمية(.)82

أما اإلسالـ اانح أخذ ينتار اي مناطؽ واسعة مف أرض اإلرباش وأخذ يتغمغؿ اي
ننوس عديد مف الةباهؿ الوصنية بوساطة الةباهؿ المسممة أو بوساطة الةباهؿ التي أعمنت

إسالمها مف الةباهؿ الوصنية المجاورة .ويبدو أف انتاار اإلسالـ اي الرباة كاف زرنا طبيعيا
مف دوف تنظيـ أو تعاوف بيف منطةة وأخر  .عمما ب نح لـ يكف لممسمميف مف منااس اديد

هناؾ يداعهـ لتوريد صنواهـ وبذلؾ اةد أخذ اإلسالـ ينتار باكؿ هادئ ويدخؿ يموب

السكاف بالمربة والسالـ ،صـ أصبم مف الةوة بريث أف انتزاعح مف يموب معتنةيح بات اي
ركـ المستريؿ وأصبم وجود اإلسالـ اي الرباة رةيةة

رجعة ايها(.)83

ومما سبؽ يبدو أف اإلسالـ لـ ينتار اي أرض الرباة برمالت عسكرية أو
بوساطة دعاة متخصصيف يستندوف إلى مؤسسات خاصة تدعـ بالماؿ والةوة كما هي الراؿ

اي اإلساليب التبايرية التي يتبعها رجاؿ الكناهس .اوانما انتار اإلسالـ باكؿ هادئ

بوساطة التجار المسمميف الذيف كانوا بمصابة دعاة ل سالـ بالمظهر والنعؿ كما انتار
اإلسالـ بمخالطة الةباهؿ والجماعات اإلسالمية مي بني جمدتها مف الجماعات غير

اإلسالمية .ولما كاف اإلسالـ ديف النطرة وكاف أولهؾ السكاف عمى النطرة لـ يرمموا عةاهد
معتمة منظمة وكاف اإلسالـ سهال سمرا يزيدهـ يوة وتماسكا لذا أخذوا يدخموف ايح أاواجا

كما سنذكرد تباعا .كما ساعدت هجرة المسمميف عمى انتاار اإلسالـ واستة اررد.

أما انتاار اإلسالـ اي السارؿ اإلاريةي الاريي ،امـ يختمؼ اي طريةة نارد عما
ذكرناد مف يبؿ عف طريؽ المربة والتداخؿ مي السكاف اإلصمييف عف طريؽ الهجرة أو
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التجارة الموصؿ مف باجوف اي سارؿ بنادر رتى موزنبيؽ وجزر الةمر .اةد كانت أيدـ
هجرة إلى ذلؾ السارؿ هجرة اإلخويف (سعيد وسميماف) أبنى الجمندل المذيف هربا مي أهمهما
إلى السارؿ اريي أاريةيا أياـ الخمينة اإلمول عبد الممؾ بف مرواف ويةاؿ إنهما نز اي

المنطةة التي عرات ايما بعد باسـ (باتا) الخمينة(.)84

ومف الطبيعي أف هذد الهجرة أصرت باكؿ أو بآخر عمى المنطةة اكريال ورتاريال إذ

عد
نةؿ المهاجروف معهـ إسالمهـ وما كانوا يعرتوف مف تراث صةااي ومادل .وعميح يمكف ّ
سنة  69هػ 689 /ـ (هي السنة التي رددت ايها هجرة اإلخويف سعيد وسميماف إلى سارؿ
أاريةيا الاريي) السنة التي بدأ ايها اإلسالـ ينتار اي ارؽ أاريةيا.

ومف الواتم اف تمؾ المنطةة اي سارؿ ارؽ أاريةيا ،أخذت تاهد بعد الةرف
اإلوؿ لمهجرة هجرات عربية أخر  ،و سيما اف سارؿ ارؽ أاريةيا لح أهمية تجارية كبيرة،

إتاا ة الى عدـ وجود عةبات عسكرية وسياسية تةؼ بوجح المهاجريف عمما ب ف المنطةة
غنية بخي راتها وكؿ هذد العوامؿ كانت تداي بجماعات عديدة الى الهجرة مف الجزيرة العربية
الى ارؽ أاريةيا طمبا لمكاسب الدنيا أو هربا مف تغط سياسي أو عسكرل كما عرؼ عف

الةباهؿ النبهانية التي يدمت مف عماف ووصمت الى سارؿ ارؽ أاريةيا وتمكنت أخي ار مف
ركـ باتا(.)85

واي عهد السمطاف عمر بف مرمد بف ارمد سميماف (ت 749 :هػ 1348 /ـ)
الذل ُيعد مف أيو سالطيف النبهانييف تمت الى باتا معظـ مدف السارؿ اإلخر كمدينة
أوز وماليندل وكيتح واكيواف ويد عمد السمطاف عمر الى تنظيـ دولتح ونار العدؿ ايها إذ
عيف ياتيال مف اتباعح اي كؿ مدينة كما ُعني ايتا بالتجارة والتجار
اإلسالـ ودعاتح بيف الزنوج.

()86

الذيف كانوا رسؿ

ومف الجدير بالمالرظة اف مدينة مو كانت مف المدف الرهيسة التي نااست مدينة
باتا وربما تزعمت المدينتاف رهاسة السارؿ اإلاريةي الاريي لسنوات طواؿ رتى بدا بيف

المدينتيف نوع مف الترابط الجغرااي والتاريخي ويعد البعض أف مو هي العاصمة التجارية
بسبب امتالكها لمويعها البررل المهـ وامتالكها لمينا ومرسى لمسنف مهـ جدا اي ريف
ُعدت باتا العاصمة السياسية.
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ومف جممة مف هاجر إلى سارؿ ارؽ أاريةيا أيتا جماعة مف العرب يدموا مف
اإلريا (الةريبة مف البرريف) بةيادة سبعة أخوة كانوا يد هربوا مف تغط راكـ اإلرسا
عميهـ وكاف ذلؾ بردود الةرف الصالث لمهجرة /التاسي لمميالد.

ويعز لهذد الجماعة العربية دورها اي ت سيس مدينة مةادياو التي سيطرت ايما

بعد عمى مدف السارؿ الاريي إلاريةيا وكاف سكانها عربا ايرارا وعرات لد

عديد مف

الجغرااييف العرب الةدامى ب نها مدينة اإلسالـ اإلولى اي ارؽ أاريةيا وكانت تمتاز
بمساجدها الجميمة و سيما المسجد الجامي الكبير الذل كاف مرطة كبر لمرجاج ولرواد

العمـ مف اإلاارية والعرب المهاجريف(.)87

كانت المذكورة سابةال تديف باإلسالـ وتعمؿ عمى نارد ،كما أنها ااتغمت باكؿ عاـ

بالتجارة .وهذا يعني أف أولهؾ المهاجريف عمموا باكؿ أو بآخر عمى نار اإلسالـ اي
سارؿ ارؽ أاريةيا بيف الزنوج سوا باكؿ مباار كدعاة أو عف طريؽ تعريؼ الزنوج

باإلسال ـ اي أصنا ييادتهـ لعممياتهـ التجارية مي السكاف اإلصمييف إلف التاجر المسمـ يعبر
عف إسالمح ب خاليح وتعاممح الصادؽ أو اي أصنا ت ديتح لنراهض عبادتح اليومية وكؿ ذلؾ

يعرؼ باإلسالـ ويداعهـ إلى ا ستنسار ومف صـ ا نتما إليح.
ّ
كما كاف لبنا المساجد الكصيرة اي السارؿ اإلاريةي الاريي أهميتح اي عمميات
نار اإلسالـ بيف الزنوج االمسجد هو المنبر اإلساس لمدعوة ولمتصةيؼ ولتعميؽ اإلسالـ اي
ننوس الداخميف ايح .اواذا عممنا ب ف أعداد المساجد كانت كصيرة اي مدف السارؿ اإلاريةي
الاريي تبيف لنا مد سعة انتاار اإلسالـ هناؾ .اني مدينة كموة مصالل كاف هناؾ صالصماهة
مسجد

()88

واي بمبا اكتانت أخي الر أصار مساجد تزيد عمى العارة

()89

عمما ب ف كؿ المدف

اإلسالمية اإلخر كاف ايها أعداد كبيرة مف المساجد الصغيرة ووارد كبير وهو المسجد

الجامي الذل تةاـ ايح صالة الجمعة والذل يرترد أسبوعيال معظـ مسممي المنطةة ،إلف

ذلؾ ارط أساس مف اروط الصالة لد المسمميف ريصما كانوا.

ورينما نبرث عف أسباب انتاار اإلسالـ اي أاريةيا نجد أف هناؾ عوامؿ كصيرة

تكمف معظمها باإلسالـ الذل هو ديف اهلل تعالى ،صـ بالمسمميف أننسهـ الذيف صديوا اي
رمؿ أمانة اإلسالـ .اتالل عف عوامؿ أخر تعمةت بالسكاف المرمييف الذيف أربوا اإلسالـ
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والمسمميف واتروا لهـ يموبهـ وبالدهـ مما جعؿ اكرة اإلخوة اي اإلسالـ ت خذ نصيبها إلى
التطبيؽ باكؿ عممي جاد.
ومما يجدر ذكرد اف اإلسالـ رمؿ عوامؿ يوتح اي ذاتح امـ يكتسم الةباهؿ

والاعوب اكتسارا ،اوانما تسمؿ ايها تسمال يد يتسرب إلى نارية دوف اإلخر ويد تكوف
يبيمة مسممة بجوارها أخر كاارة .ويد تكوف اي يبيمة واردة مدينة مسممة وبجانبها مدينة

وصنية .كما أف المموؾ الوصنييف أننسهـ كانوا متسامريف مي اإلسالـ وأهمح وكانوا ياهدوف
اإلعياد اإلسالمية ويتةدموف بالهبات إلى الدعاة والعمما مف المسمميف "ويد اتم هذا
التسامم وعدـ اإلكراد يموب كصير مف الوصنييف وارح صدورهـ رتى اعتنةوا اإلسالـ عف

طواعية واختيار ..ولةد كاف اإلسالـ ينتار اي ربوع أاريةيا بةوتح الرورية
وكانت الننوس تنجذب إليح بمغناطيسية الطبيعة

بالةوة المادية،

بدعاية اإلمواؿ واإلسمرة"(.)91

وأهـ ما ميز اإلسالـ وساعد عمى انتاارد أنح ديف النطرة

()91

إذ ليس ينوت ذا عمـ

بخواص الديف اإلسالمي ومميزاتح ،وبما لح مف يوة وسمطاف عمى ننوس معتنةيح ،ولعؿ ذلؾ

سر تسميتح بػ (ديف النطرة) التي اطر اهلل تعالى عبادد عميها.

ااإلسالـ إذف ديف النطرة و بد لمعتنةح أف يكوف سميـ النطرة والسودانيوف باكؿ
عاـ كانوا غاية اي البساطة بعيديف عف المؤصرات الخارجية ،ولذلؾ كاف مموكهـ متسامريف
مي الدعاة المسمميف ،وهذا هو سر تةبمهـ بسهولة ل سالـ .ويد ذكر الكاتب النرنسي هوبير
ديااف راكـ المستعمرات النرنسية ب اريةيا الغربية  :أنح مما يسر انتاار اإلسالـ كونح "ديف

النطرة بطبيعتح ،سهؿ التناوؿ و لبس و تعةيد اي مبادهح ..ووساهؿ ا نتساب إليح أيسر،
اال يطمب مف الاخص إلعالف إسالمح سو النطؽ بالاهادتيف رتى يصبم اي عداد

المسمميف ...ويد ربب اإلسالـ إليهـ اي مظاهرد البعيدة عف التكمؼ ...االذل يدخؿ اي
اإلسالـ ياعر ب نح أصبم ذا اخصية مرترمة وأنح يد ازداد مف يوة وريوية"(.)92

وعميح االعبادة اي اإلسالـ بسيطة غير معةدة واهلل تعالى وارد ،وهو مي اإلنساف

اي كؿ مكاف كما

ترتبط عبادة اإلنساف بمكاف وزماف وبإمكاف اإلنساف أف يتعبد اهلل

تعالى اي كؿ ويت وأل مكاف إذ

ترتبط عبادتح بدار معينة أو رجاؿ ديف بوصنهـ ترمي الز.
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وكؿ ارد مكمؼ بنار عةيدتح والرناظ عميها ولذا ااؽ اإلسالـ جميي اإلدياف اإلخر اي

ا نتاار اي أاريةيا جنوب الصر ار (.)93

وهذد العةيدة البسيطة التي تتتمف ا عتةاد بػ ( إلح إ اهلل مرمد رسوؿ اهلل)

تتطمب تجربة كبيرة ل يماف ،كما أنها

تصير مصاعب عةمية خاصة ،وبإمكاف الناس

جميعا بالمستويات المختمنة أف ينهموها اهي "خالية مف المخارج والريؿ النظرية الالهوتية

ومف الممكف أف ياررها أل ارد (ولذلؾ ابساطة التعميمات اإلسالمية) ووتورها هي عمى
وجح الترةيؽ مف اظهر الةو النعالة اي الديف واي نااط الدعوة إلى اإلسالـ"(.)94

كما يؤدل اإلسالـ إلى ظهور نوع مف التجمي الديني وا جتماعي بيف أارادد ،ولذا

اهو مربوب لد

دعاة الوردة والمموؾ وأرباب العواهؿ الذيف يسعوف إلى الوردة وا نسجاـ

بيف أسرهـ ويراهـ ودولهـ ااإلسالـ اي السوداف الغربي لـ ينكؾ التجمعات الةبمية اوانما
زادها يوة ورماسا ترت ت صير ظروؼ ا ستةرار والسيادة الدينية(.)95

ااإلسرة المسممة متماسكة ومترابطة ويظهر تماسكها بنتؿ اإلسالـ الذل يدعو

معتنةيح إلى ارتراـ الكبير والعطؼ عمى الصغير وعدـ الخروج عف طاعة الوالديف.
وتماسؾ اإلسر المسممة ،هذا يؤصر مف غير اؾ اي تماسؾ المدينة والدولة إذ ياعر
الجميي بترابطهـ وتعاونهـ .ااعتناؽ اإلسالـ  -كما يةوؿ ترمنكهاـ – يجعؿ النرد المسمـ اي
مجتمي إسالمي ،إلف اإلسالـ برد ذاتح ينظـ اؤوف الرياة كمها سوا أكانت اردية أـ
جماعي ة بريث تنسجـ عالية النرد بالمجتمي مي الرناظ عمى العرؼ الةديـ الذل
يتعارض مي اإلسالـ(.)96

كما يعطي اإلسالـ اإلاخاص الذيف يدخموف ايح نوعا مف الرصانة النكرية

والمادية ذات الاعور بالسيادة والصةة ولذا االزنجي الذل يدخؿ اإلسالـ يتعرؼ عمى كصير
مف الرةاهؽ المتعمةة باهلل تعالى ،وياعر اإلنساف ب نح جز مف العالـ اإلسالمي الكبير
الممتد مف سور الصيف إلى المريط اإلطمسي كما أخذ ياعر بإنسانيتح وبالعزة والكرامة التي

صراتح عف الذلة والمنكر والموبةات(.)97

ويجب أ ننسى اف هجرة يباهؿ البربر مف الاماؿ إلى الجنوب كاف لها أصر كبير
اي نار اإلسالـ اي منطةة السوداف الغربي – مي مالرظة أف هذد الةباهؿ كاف إسالمها
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جيدا بنعؿ المرابطيف – كما كاف لمهجرات العربية المتعددة مف جزيرة العرب إلى سارؿ
ارؽ أاريةيا أصرها اي نار اإلسالـ هناؾ عمما ب نح كاف لمتجارة المةاـ اإلوؿ .اةد كاف
التجار ي توف مف بغداد إلى الةاهرة أو الةيرواف صـ إلى أاريةيا جنوب الصر ار وهـ براجة
إلى توصيؽ الصالت التجارية واعتماد عمال وممصميف لهـ اي المنطةة وبمجرد أف يااهد
العميؿ الوصني ما تتسـ بح العمميات التجارية مف الصدؽ تنا بينح وبيف التاجر المسمـ

عالية مبنية عمى الصةة التي تكوف اإلساس اي استمالتح إلى الديف اإلسالمي كما أف عديدال
مف التجار المسمميف ينتهي بهـ اإلمر إلى ا ستةرار اي المنطةة صـ يتزوجوف هناؾ وهذا

ا ستةرار يعةبح – بدوف اؾ – تعرؼ الوصنييف الزنوج عمى اإلسالـ ،عمما ب ف يوااؿ التجار
كصي ار ما كاف يصاربها العمما وا لنةها وهؤ

يرمموف معهـ إلى جانب السمي أخبا ار وأاكا ار

جديدة عف اإلرواؿ ا جتماعية وا يتصادية الساهدة اي مختمؼ أنرا العالـ اإلسالمي،
اكؿ ما سبؽ

بد أف يؤدل الى نار اإلسالـ اي المنطةة(.)98

ومف الجدير بالذكر اف اإلسالـ جا بنكرة اإلخوة بيف المسمميف،

ارؽ بيف

عربي وغير عربي و ارؽ بيف أسود وأبيض إ بالتةو  .ومف هنا يبدو السر الرةيةي اي
نجاح الدعاة والعمما والتجار المسمميف اي نار اإلسالـ بيف الزنوج إذ "منذ المرظة اإلولى
التي يعترؼ ايها المتروؿ إلى اإلسالـ بالعةيدة يسير سي ار عمميا عمى المبادئ الةاهمة عمى
إخا المؤمنيف جميعا وتساويهـ أماـ اهلل ولذلؾ ااف لوف الارنجي وجنسح لـ يرمال ب ل

راؿ إخوانح الجدد اي الديف عمى أف يتعصبوا عميح .واي الرؽ يظهر أف اإلسالـ لـ

يتعامؿ مي اإلسود يط عمى أنح مف طبةة منرطة"(.)99

ومف الواتم أيتا أف نتاار اإلسالـ اي أاريةيا جنوب الصر ار عامالل ننسيال

اجي الزنوج عمى اإليباؿ عميح ،اةد لةي الزنوج بعد إسالمهـ ترريبا واترا مف إخوانهـ
المسمميف ،بنتؿ العامؿ المذكور سابةال ،وهذا ا نتماـ لمديف الجديد الذل تنوؽ رتارتح
رتارتهـ ،تطمب منهـ أف يؤصروا التخمي عف كصير مف عاداتهـ وطباعهـ التي

تتمااى

وروح اإلسالـ .وبذلؾ وجد الزنوج أننسهـ بعد إسالمهـ أنهـ "تةدموا خطوة متميزة اي تةدـ

الةبيمة الزنجية عةاهديا وماديا"(.)111
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وأخي ار ااف ا نجذاب نرو اإلسالـ لـ يكف مبنيا عمى مجرد النواهد الرتارية
وا جتماعية ،بؿ إف العامؿ الديني كاف لح أهمية ،إذ أردث التروؿ نرو اإلسالـ رورية
عالية راعت مف معنويات السوداف كصي ار وجعمتهـ يرتبطوف باإلسالـ باكؿ متيف بريث إنهـ

يتةبموف اكرة مف دوف اإلسالـ و سيما أنهـ ارتبطوا بصالة الجماعة- ،وبا خص صالة

الجمعة -وبالاعاهر الدينية اإلخر

()111

وهذد الممارسات الدينية ،كانت ذات أوجح جذابة

جعمت لكؿ ارد مف أهؿ السوداف مكانا مناسبا اي وطنح واي الكوف باكؿ عاـ .اةد جا

اإلسالـ بالخير والمربة وأمر بصمة الررـ والعناؼ والسالـ والعدؿ واإليصار والمساواة
والصدؽ والواا والصدية ورث عمى اإلتراد والتعاطؼ والتواد مما جعؿ سبيمح إلى ننوس

الةوـ ينساب انسيابا هادها وسميما مف دوف إكراد.
هوامش البحث ومصادره
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خمدوف  ،433/5الةمةاندل ،صبم اإلعاى:
( )47انظر  :طرخاف ،دولة مالي :ص .37-36

( )48زار ابف بطوطة مالي وتجػوؿ اػي ربوعهػا واػاهد عػف يػرب معالمهػا اإلسػالمية ورػب
أهمهػ ػػا ل سػ ػػالـ وكانػ ػػت زيارتػ ػػح مػ ػػا بػ ػػيف سػ ػػنتي  1353-1312انظػ ػػر  :ررمػ ػػة ابػ ػػف
بطوطة :ص 691

( )49ابف بطوطة ،الررمة :ص 691
( )51غػػاو :مدينػػة كبي ػرة تةػػي عمػػى صنيػػة نهػػر النيجػػر ،تبعػػد ر ػوالي  451كػػـ إلػػى الجنػػوب

الاريي مف تمبكتو ،وسكانها تجار أغنيا يتجولوف داهمػا اػي المنطةػة مػي بتػاهعهـ،
والمدينة باكؿ عاـ سوؽ لبيي الذهب والرييؽ .وتةي راليا اػي جمهوريػة مػالي .لممزيػد
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انظػػر :الزيػػاتي الرسػػف بػػف مرمػػد الػػوزاف (ليػػوف اإلاريةػػي) وصػػؼ أاريةيػػا (الريػػاض :
1999ـ) :ص 545-543
( )51انظػػر  :نعػػيـ يػػداح ،أاريةيػػا الغربيػػة اػػي ظػػؿ اإلسػػالـ (و ازرة الصةااػػة واإلراػػاد الةػػومي)
الةػ ػػاهرة د/ت سمسػ ػػمة الصةااػ ػػة الاػ ػػعبية عػ ػػدد 6ص ،67زباديػ ػػة ،عبػ ػػد الةػ ػػادر ،مممكػ ػػة

ص ػػنغال ا ػػي عه ػػد ا س ػػبةيف ،الا ػػركة الوطني ػػة لمنا ػػر والتوزي ػػي (الج ازه ػػر ،د/ت) ص
135-132

( )52السػعدل ،عبػػد الػػررمف بػػف عبػداهلل بػػف عػواف ،تػػاريي السػوداف ،ناػػر هػػوداس (بػػاريس،
1964ـ) :ص ،3أرنولد ،الدعوة الى اإلسالـ :ص 355

( )53جنػػي  :اناػػهت سػػنة 435هػػ1133/ـ وتةػػي عمػػى مسػػااة  61كػػـ إلػػى الجنػػوب الغربػػي
مف تمبكتو وكانت هذد المدينػة مركػ از لمتجػار البربػر الممصمػيف والعممػا العػرب والػدعاة

الذيف تميزوا بمباسهـ اإلبيض .انظػر الزيػاتي ،وصػؼ أاريةيػا :ص  ،538-537عبػد
الررمف زكي تاريي الدوؿ اإلسالمية (الةاهرة1961 :ـ) :ص 224

( )54تمبكتو  :أسست هذد المدينة سنة  611هػ ويػد جعمػت مرطػة لمةوااػؿ التجاريػة ،نمػت
وترعرعػ ػت رت ػػى عه ػػد الس ػػمطاف ك ػػنكف موس ػػى (الة ػػرف ال ارب ػػي عا ػػر الم ػػيالدل) ال ػػذل
جعمهػػا مػػف أعظػػـ مػػدف السػػوداف اةػػد بنػػى ايهػػا يص ػ ار اخمػػا ومسػػجدا كبي ػ ار ممػػا داػػي
بالعمم ػػا واص ػػراب المص ػػالم التجاري ػػة ال ػػى الهجػ ػرة إليه ػػا وخاص ػػة م ػػف مدين ػػة و تػػح.
بمغػػت تمبكتػػو أوج ازدهارهػػا اػػي الةػػرف السػػادس عاػػر المػػيالدل لممزيػػد انظػػر :دريػػد ،

تاريي اإلسالـ :ص 284
( )55و تػػح :

يعمػػـ بالتػػبط تػػاريي تاسيسػػها ولكػػف يسػػتناد ممػػا ذك ػرد الزيػػاتي أنهػػا اناػػهت

يبؿ تمبكتو بسػنوات طويمػة .وكانػت مركػ از تجاريػا ورتػاريا رتػى رػدود الةػرف الصالػث

عاػػر المػػيالدل ريػػث تػػعؼ مركزهػػا بنت ػؿ نمػػو تمبكتػػو وازدهارهػػا اهػػاجر العممػػا
اليهػ ػػا تػ ػػاركيف و تػ ػػح لالنرسػ ػػار .انظػ ػػر :الزيػ ػػاتي وصػ ػػؼ أاريةيػ ػػا :ص 536-535

والسعدل ،تاريي السوداف :ص 22

( )56السعدل ،تاريي السوداف :ص  ،12ارنولد ،الدعوة الى اإلسالـ :ص 355
( )57انظر  :السعدل ،تاريي بالد السوداف :ص 22-21
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)(58

)See Dubois, (F.) : Tombucton la my sterieuse (Paris: 1897
P52
(59) Trimingham. The Influence, P.43
( )61كاني (أ  -ـ) مظاهر ا تصا ت النكرية والصةااية بػيف اػماؿ أاريةيػا ووسػط السػوداف
(برػػث مناػػور) اػػي مجمػػة البرػػوث التاريخيػػة (ليبيػػا )81 ،السػػنة الصالصػػة العػػدد اإلوؿ:
ص 13-12

( )61طرخاف ،امبراطورية البرنو :ص66
(62) See: Palmar (H.R.) The Bornu Sudan (London : 1926) P.29
( )63كاني :ص  13وانظر Palmar, : 67
(64) See: Palmar, The Bornu,P15, 134
( )65كاني :ص 17-16
( )66ننسح :ص 23-22

( )67أرض النوبة  :كاف التكػويف السياسػي لػبالد النوبػة يبػؿ النػتم اإلسػالمي لمصػر ينةسػـ
الػػى صالص ػة أيسػػاـ هػػي  :م ػريس وتةػػي الػػى الجػػز الاػػمالي إلرض النوبػػة وعاصػػمتها
بج ػراش ومممكػػة المة ػرة وتةػػي اػػي الوسػػط وعاصػػمتها دنةمػػة .صػػـ مممكػػة عمػػوة وتةػػي اػػي
الجنػػوب وتجاورهػػا الرباػػة مػػف جهػػة الجنػػوب وعاصػػمتها سػػوبا .وبعػػد ترريػػر مصػػر
وظهور المسمميف اي الاماؿ تاكؿ اتراد بػيف مممكتػي عمػوة والمةػرة إلسػباب سياسػية

وعسكرية ،انظر  :المةريزل تةي الديف ارمد بف عمي ،كتاب المواعظ وا غيػار بػذكر
الخطط وا صار (بو ت 1271هػ) ص  192 ،191وانظر :اإلدريسي أبػو عبػداهلل بػف
عبد العزيز كتاب نزهة الماتاؽ مف اختراؽ اإلااؽ ج( 1روما 1971 :ـ) ص 335

( )68عبػػد الػػررمف زكػػي ،المسػػمموف اػػي العػػالـ (الةػػاهرة 1958 :ـ)  8/2 :وانظػػر  :عبػػد
المجيد عابػديف ،تػاريي الصةااػات العربيػة اػي السػوداف (بيػروت 1967 :ـ) :ص -31
32

( )69المةريزل ،الخطط 211/1 :

( )71انظ ػػر :عب ػػد ال ػػر ازؽ الجاس ػػـ ،العالي ػػات السياس ػػية وا يتص ػػادية ب ػػيف الممالي ػػؾ وب ػػالد
النوبة (رسالة ماجستير غير مناورة) (جامعة الموصؿ 1981ـ) :ص 32 ،31

( )71عابديف ،تاريي الصةااات العربية اي السوداف :ص33
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( )72زكي ،المسمموف اي العالـ :ص9
( )73انظر :الجاسـ ،العاليات السياسية وا يتصػادية بػيف المماليػؾ وبػالد النوبػة :ص-32
.35

( )74البجػػة أو البجػػاة  :وهػػـ يباهػػؿ وصنيػػة يسػػكف معظمهػػا عمػػى سػػارؿ البرػػر اإلرمػػر مػػف
أرض السوداف ويد ظمت هذد الةباهؿ عمى وصنيتها رغـ ما يػاـ بػح المباػروف النصػار

م ػػف جه ػػود رت ػػى ارتك ػػاكهـ ب ػػالعرب والمس ػػمميف .وابت ػػدا م ػػف العص ػػر العباس ػػي ب ػػدأ
إسػػالمهـ يكصػػر رتػػى أصػػبرت النػػرؽ العسػػكرية اإلسػػالمية اػػي السػػوداف تتػػـ آ ؼ

المةاتميف منهـ .عابديف ،تاريي الصةااة العربية اي السوداف :ص41
( )75الجاسـ ،العاليات السياسية :ص 41-41
( )76السابؽ :ص 42

( )77لممزيػػد مػػف المعمومػػات عػػف العػػرب المهػػاجريف الػػى منطةػػة السػػوداف الاػػريي انظػػر :
مرمػػد عػػوض مرمػػد ،السػػوداف الاػػمالي يباهمػػح وسػػكانح (الةػػاهرة 1951 :ـ) -163

 168و  211عابديف ،تاريي الصةااة :ص 31-31
( )78السابؽ :ص 57-56

( )79يوسؼ اتؿ ،مةدمة اي تاريي المماليؾ اإلسالمية اي السوداف الاريي :ص 123
( )81لممزيد عف اسرة الايم ابراهيـ البو د وما يامت بح مػف خػدمات اػي ناػر اإلسػالـ اػي
بالد السوداف انظر  :يوسؼ اتؿ ،مةدمة اي تػاريي الممالػؾ اإلسػالمية :ص-123

125

( )81عابديف ،تاريي الصةااات :ص 62

( )82اتري غيث ،اإلسالـ والرباة عبر التاريي :ص61
( )83السابؽ  :ص 61-61
( )84السابؽ  :ص63

( )85يػػذكر أف باتػػا أسسػػت عػػاـ 81ه ػػ71/ـ ولمػػا كانػػت الهج ػرة الػػى سػػارؿ ااريةيػػا الاػػريي
بردود سنة 69ه ػ 689ـ لػذلؾ امػف المػرجم اف ا خػويف نػز المنطةػة صػـ عراػت بعػد
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ذلؾ باسـ باتا ،انظر :عبد الػررمف زكػي ،اإلسػالـ والمسػمموف اػي اػرؽ ااريةيػا الةسػـ
اإلوؿ ص 83
( )86لممزيد عف هجرة الةباهؿ النبهانية ودورها اي ناػر اإلسػالـ اػي السػارؿ انظػر  :خولػة
اػػاكر مرمػػد ،العاليػػات العربيػػة اإلسػػالمية مػػي السػػارؿ اإلاريةػػي الاػػريي وهػػي رسػػالة
دكتوراد غير مناورة (جامعة بغداد 198 :ـ) :ص 79-77

( )87السابؽ :ص 81-81

( )88ننسح ،ص ،89-88ارنولد ،الدعوة الى ا سالـ :ص378

( )89مصطنى مؤمف ،نسمات العالـ اإلسالمي المعاصر (بيروت  :)1974 :ص 423
( )91خولة ،العاليات :ص241
( )91آدـ عبداهلل ا لورل ،موجر نيجيريا (بيروت د/ت) :ص 36-35

( )92تعن ػػي النطػ ػرة هن ػػا العة ػػؿ الس ػػميـ والطب ػػي المس ػػتةيـ ال ػػذل س ػػمـ م ػػف الخت ػػوع لم ػػؤصرات
خارجية تجور بح عف طريؽ الهو وتخرج بح عف الررية والصنا وا عتػداؿ .انظػر:
ابػػو بكػػر زكػػي ،الػػدعوة الػػى اإلسػػالـ (الةػػاهرة 1957 :ـ) :ص  .129ويػػد جػػا اػػي
الةرآف الكريـ بخصوص النطرة ا ية :بسـ اهلل الررمف الػرريـ  فطرة اهلل اليت فطيتر السيت
عليه ال تبديل خللق اهلل( الروـ .)31 :
( )93ارج ػػي ،ارم ػػد ا ػػمبي ،الت ػػاريي اإلس ػػالمي والرت ػػارة اإلس ػػالمية (الة ػػاهرة 1964 :ـ):
171-169/1
(94) Trimingham, Christian Church and Islam in west Africa
(London: 1955): P., 14,32
( )95أرنولد ،الدعوة الى اإلسالـ :ص 454لويس ،الردود الةصو ل سالـ :ص 167
(96) Trimingham, the Influence of Islam: P.41
(97) Op. Cit.,: P.42
( )98انظر :ارمد العطار ،انسػانية اإلسػالـ (بيػروت1386 ،ه ػ) :ص  ،64ارنولػد ،الػدعوة
الى اإلسالـ :ص393
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( )99انظ ػػر  :اس ػػماعيؿ العرب ػػي ،مس ػػالؾ اإلس ػػالـ والعروب ػػة ال ػػى الص ػػر ار الكب ػػر  ،بر ػػث
مناػػور اػػي مجمػػة الصةااػػة الصػػادرة عػػف و ازرة اإلعػػالـ اػػي الج ازهػػر ،السػػنة  ،11:العػػدد
 ،62سنة 1981ـ :ص43 ،42

( )111أرنولد ،الدعوة الى اإلسالـ :ص  ،364انظر  :رسف ،انتصار اإلسالـ :ص 76
( )111أرنولد ،السابؽ :ص 396
(102) Trimingham, the Influnence.: P. 42
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