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 االفتتاحية

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ف نهجهػا وأسػموبها أدركت عمادة كمية العمـو اإلسالمية أهمية إصدار مجمة تعبر عػ
بمػا ينسػجـ وسياسػة الكميػة الةويمػة بعيػدال عػف التعصػب والنهويػة وبػنه  سػميـ العممي الرصيف 

يدتػػػح ورتػػػارتح يعبػػػر عػػػف روح اإلسػػػالـ العظيمػػػة والواػػػا  إلساسػػػيات النكػػػر اإلسػػػالمي وعة
 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 
وكػػػؿ البػػػارصيف اإلصػػػال  مػػػف ذول التخصصػػػات المتةاربػػػة اػػػريطة أف تتػػػوار ايهػػػا مةومػػػات 

صيؿ والمستو  العالي بمػا يميػؽ ويتناسػب وكميػة العمػـو اإلسػالمية وا لتػزاـ ب ريػا  البرث اإل
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...

نعـ الهدية ونعمت العطيػة الكممػة مػف كػالـ الركمػة يسػمعها )): (وسمـ صمى اهلل عميح) وياؿ
عميػػػػح الصػػػػالة )ويػػػػاؿ  ((الرجػػػػؿ المػػػػؤمف صػػػػـ ينطػػػػول عميهػػػػا رتػػػػى يهػػػػديها إلخيػػػػح المػػػػؤمف...

 .(1)((الركمة تالة المؤمف ي خذها ريث وجدها و  يبالي مف أل وعا  خرجت)): (والسالـ
ة يعػػد مػػف المنػػابر المهمػػة والنعالػػة اػػي وكمػػا هػػو واتػػم اػػاف منبػػر المجمػػة اإلكاديميػػ

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

 ةويـ.دولة العةيدة السميمة والنكر ال، دولة الوردة، دولة اإلخا 

                                           

 .2(، ص1981انظر: أبو الواا  المبار بف ااتؾ، مختار الركـ ومراسف الكمـ )بيروت: ( 1)
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وهكػػذا اػػاف مجمػػة كميػػة العمػػـو اإلسػػالمية سػػوؼ تعمػػد إلػػى ناػػر البرػػوث الرصػػينة 
والتي تبرث اي ناػر الركمػة التػي هػي تػالة المػؤمف.. والركمػة معراػة رةيةػة الاػي . أل 
أف المجمػػػة سػػػوؼ تعتمػػػد أسػػػموبال عمميػػػال يويمػػػال اػػػي ناػػػر البرػػػوث اإلكاديميػػػة التػػػي يةػػػدـ ايهػػػا 

، لمػػػػنه  التجريبػػػػي السػػػػميـ اػػػػي كتابػػػػة الهػػػػوامش وعػػػػرض البرػػػػوثالبػػػػارصوف دراسػػػػتهـ واػػػػؽ ا
باإلتااة إلى طرح دراساتهـ واػؽ المنظػور ا سػتةراهي عبػر المرارػؿ الػصالث: مررمػة البرػث 

أيلماتحقععملمععنل ععح ل( ومررمػػة البرهػػاف )تفسعع المامعع   ( ومررمػػة النػػرض )جمععالمامعع   )
 (.ماتفس ا

نة صغرال مف صغور رصػف الصةااػة اإلسػالمية وبعد ن مؿ مف اهلل تعالى أف تسد هذد المب
عػػػدادها المةبمػػػة نبراسػػػال لطػػػالب المعراػػػة  اػػػي هػػػذد الكميػػػة والجامعػػػة واف تكػػػوف هػػػذد المجمػػػة ب

اإلسالمية الذيف يسعوف لخدمة الديف اإلسالمي ورتارتح العظيمػة لمػا ايػح ورػدتهـ وراعػتهـ 
 وعزتهـ بإذف اهلل تعالى.

 ومف اهلل التوايؽ
 
 

ل كتوامألست ذلما
ل ا  لعب لماق  النواي

لعم  لكل  لماعلوملمإلسالم  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
عمػػى بركػػة مػػف اهلل تصػػدر )مجمػػة كميػػة العمػػـو اإلسػػالمية( المنبصةػػة عػػف كميػػة العمػػـو 

 اإلسالمية بجامعة الموصؿ عددها اإلوؿ.
الرصػػػينة وتعػػد مػػػف المجػػالت العمميػػػة المركمػػػة التػػي تعنػػػى بناػػػر البرػػوث العمميػػػة 

ونظػراههـ مػف الجامعػات والمؤسسػات العمميػة داخػؿ العػراؽ وخارجػح وبارصيها لتدريسي الكمية 
و سيما اي العالميف العربػي واإلسػالمي وبمػا يتمااػى ونهػ  الكميػة المعبػر عػف روح اإلسػالـ 
ومبادهػػػح اإلنسػػػانية )ومػػػا أرسػػػمناؾ إ  ررمػػػة لمعػػػالميف( والتعريػػػؼ بمغتػػػح ومنجزاتػػػح الرتػػػارية 
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.
وبعػػػػد نتمنػػػػى مػػػػف اهلل عػػػػز وجػػػػؿ أف يكػػػػوف العػػػػدد اإلوؿ مػػػػف مجمػػػػة كميػػػػة العمػػػػـو 

سػػػالمية بػػػاكورة نتػػػاج عممػػػي متواصػػػؿ ومنبػػػرال عمميػػػال متػػػااال لممجػػػالت والروليػػػات العمميػػػة اإل
اإلخػػر  اػػي كميػػات جامعػػة الموصػػؿ ومراكزهػػا العمميػػة التػػي دامػػت منػػذ ت سيسػػها يبػػؿ صالصػػة 

وكانػػت اػػي مةدمػػة الجامعػػات العراييػػة المعبػػرة ، عةػػود عمػػى الراػػد والعطػػا  العممػػي المتواصػػؿ
 لمعراؽ. عف التواصؿ الرتارل

 واهلل مف ورا  الةصد
 

لمألست ذلما كتوا
لأحم لق سملماجمع 

لائ سلماتحا ا
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 إنتشار اإلسالم يف أفريقيا جنوب الصحراء
 دراسة يف خطوات اإلنتشار واألسباب والوسائل

ل
لأ.ل .ل ا  لعب لماق  النواي

لج مع لمامو لل-كل  لماعلوملمإلسالم  ل
ل

 ملخص البحث
ـ اػػي أاريةيػػا بػػصالث مرارػػؿ تاريخيػػة اػػممت اإلولػػى انتاػػار لةػػد مػػر انتاػػار اإلسػػال

اإلسالـ واستةرارد اػي اػماؿ أاريةيػا خػالؿ الةػرف اإلوؿ لمهجػرة ومػا كػاف لػح مػف تػ صير انتاػار 
الصػػررا  اإلاريةيػػة  أسػػممةاإلسػػالـ اػػي الصػػررا  ومػػا يميهػػا. أمػػا المررمػػة الصانيػػة اإنهػػا تاػػمؿ 

عػػادة ناػػر اإلسػػالـ ايهػػا عمػػى ـ. أمػػا  11هػػػ/  5 ريػػـ أيػػدل المػػرابطيف خػػالؿ الةػػرف الكبػػر  واا
أاريةيػػػػا جنػػػػوب المررمػػػػة الصالصػػػػة اةػػػػد كانػػػػت بانتاػػػػار اإلسػػػػالـ اػػػػي منػػػػاطؽ واسػػػػعة مػػػػف بػػػػالد 

ال أاريةيػػا بوسػػاطة عديػػد مػػف الوسػػاهؿ و سػػيما التجػػار الػػذيف أدوا دور  الصػػررا  وسػػارؿ اػػرؽ
كػانوا مسػمميف وأنهػـ رممػوا معهػـ  ة مػي مالرظػة أنهػـيؽ السػممراهدال اي هػذا المتػمار بػالطر 

 تهـ الدينية كمها.اإلى أاريةيا أخالؽ اإلسالـ اي التجارة اتالل عف عباداتهـ وممارس
ياـ البرث بدراسة انتاػار اإلسػالـ اػي أاريةيػا جنػوب الصػررا  مػف ريػث الخطػوات 

أوتػرت  مي الت كيد عمى ذكػر اإلدلػة العمميػة والنصػوص التاريخيػة التػياإلسباب والوساهؿ و 
 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 Al-

Hijra 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 مرارػػؿ تاريخيػػة اػػممت اإلولػػى إنتاػػار 
سػػتةرارد اػػي اػػماؿ أاريةيػػا  خػػالؿ الةػػرف اإلوؿ لمهجػػرة ومػػا كػػاف لػػح مػػف تػػ صير اػػي اإلسػػالـ واا

أّمػػا المررمػػة الصانيػػة اإنهػػا تاػػمؿ أسػػالـ الصػػررا  ، إنتاػػار اإلسػػالـ اػػي الصػػررا  ومػػا يميهػػا
عادة نار اإلسالـ ايها عمى أيدل المرابطيف خالؿ الةرف   ـ.  11هػ / 5اإلاريةية الكبر  واا

ـّ ايهػا اػي منػاطؽ واسػعة مػف  ـإنتاػار اإلسػال وأخيرال جػا ت المررمػة الصالصػة التػي عػ
وسػارؿ اػريي أاريةيػا بوسػاطة العديػد مػف  (أاريةيػا جنػوب الصػررا ) (1)بالد السوداف الكبػر 

و سػيما التجػار الػذيف أدوا دورال راهػدال اػي هػذا  -الوساهؿ التي سوؼ نتطرؽ إلى ذكرهػا تباعػال 
نهػـ رممػوا معهػػـ أانوا مسػمميف و المتػمار بػالطراهؽ السػممية مػي مالرظػة أف أولهػؾ التجػار كػ

 اتالل عف عباداتهـ وممارساتهـ الدينية كمها.، إلى أاريةيا أخالؽ اإلسالـ اي التجارة
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اةػد ، ـ نةطة البدايػة إلسػتةرار اإلسػالـ اػي أاريةيػا الاػمالية 642هػ / 21تمصؿ سنة 
يػػز بالدرجػػة رػػررت مدينػػة اإلسػػكندرية واسػػتمر النػػاتروف اػػي عمميػػاتهـ الجهاديػػة وكػػاف الترك

اإلولى عمى نار اإلسالـ اي المنػاطؽ السػارمية. وكػاف مػف المعةػوؿ والمنطةػي أف يصػارب 
عمميػػػة الناػػػر هػػػذد عمميػػػة هيمنػػػة عسػػػكرية لػػػيس عمػػػى السػػػارؿ ارسػػػب بػػػؿ عمػػػى المنػػػاطؽ 

تجػػح عمػػرو بػػف العػػاص نرػػو بريػػة عمػػى رأس جػػيش يةػػدر بنرػػو أربعػػة آالداخميػػة وعميػػح اةػػد 
صػػػـ إسػػػتمر النػػػاتروف رتػػػى  (2)مختمنػػػة التػػػي أنجػػػزت ترريػػػر مصػػػرآ ؼ رجػػػؿ مػػػف الةباهػػػؿ ال

 .وصموا المغرب اإليصى مكمميف بالنجاح
ومػػػف الواتػػػم ت ريخيػػػال أف الةػػػادة المسػػػمميف خصصػػػوا جػػػّؿ ناػػػاطهـ لموتػػػوع ناػػػر 

إلف اإلسػالـ ، اإلسالـ وكاف يعةب إنتصاراتهـ العسكرية كمها نار اإلسػالـ بػالطراهؽ السػممية
كمػا كانػت العمميػات العسػكرية ،  تعػالى عػف طواعيػة وأنػح  إكػراد اػي الػديفهو ا ستسػالـ هلل

تػػػػتـ تػػػػد الةػػػػوات البيزنطيػػػػة التػػػػي تهػػػػدؼ باإلسػػػػاس رمايػػػػة الوجػػػػود اإلجنبػػػػي ومنػػػػي إنتاػػػػار 
اي ريف كانت مهاـ الةوات العسكرية اإلسالمية طرد الةوات البيزنطية مػف المنطةػة  .اإلسالـ

واسػػم المجػػاؿ لمػػدعاة المسػػمميف ، لةػػوات الوطنيػػة المتػػممةومنػػي ييػػاـ مرالنػػات عسػػكرية مػػي ا
رسػػػالة اإلسػػػالـ لاػػػعوب المنطةػػػة بتكميػػػؼ مػػػف اهلل تعػػػالى مػػػف دوف إكػػػراد امػػػف أسػػػمـ  لتبميػػػ 
المواطنػة وهػو التعهػد اػي دعػـ ميزانيػة الدولػة  دب بسػط يواعػ ومػف تػّؿ اعميػح الةبػوؿ، امننسػح

ويػد مػنم مكرمػة  .والترػالؼ مػي اإلعػدا  تػدهاوا لتزاـ بعػدـ خيانػة الدولػة ، أسوة بالمسمميف
 عممػػال  (3)بإعناهػح مػػف الخدمػػة العسػكرية والتطػػوع اػػي إسػناد الدولػػة اإلسػػالمية والمسػمميف ماديػػال 

يسػػاول بػػدؿ اإلعنػػا  مػػف الجنديػػة اػػي أيػػة  يعطيػػح الوارػػد مػػنهـ طيمػػة عمػػرد   بػػ ف مجمػػوع مػػا
   .دولة مف دوؿ العالـ اليـو

هػػػػـ وديػػػػنهـ ورسػػػػف تعػػػػاممهـ مػػػػي السػػػػكاف المرميػػػػيف رةػػػػؽ صػػػػدؽ النػػػػاتريف مػػػػي رب
انػػي أيػػؿ مػػف نصػػؼ يػػرف إترػػد اإلسػػالـ مػػي ، اإلنتصػػارات الكبيػػرة اػػي الاػػماؿ اإلاريةػػي كمػػح

بػدأ وكػ ف اإلسػالـ وليػد تمػؾ المنطةػة إذ رػدث كمػا ذكػر المػؤرخ  يويػال  السكاف المرمييف إترادال 
ز الناصؿ بػيف الغػرب والاػرؽ والػذل النرنسي اوتية "صورة عارمة إذ تخطت البالد ذات الراج

إنهػا ينػزة المجهػوؿ نجػد الصػورتيف النرنسػية والروسػية بالنسػبة  .صعب إجتيازد اي بمػداف أخػر 
 .  (4)إليها متواتعتيف جدال"
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وكانػػػت الخطػػػوات  نهاهيػػػال  وبػػذلؾ إنتاػػػر اإلسػػػالـ وأسػػػتةر اػػػي اػػماؿ أاريةيػػػا إسػػػتةرارال 
ـ عنػدما رػررت  641 هػػ/ 21سػنة (لخطػاب )اإلولى اي عهػد الخمينػة الصػاني عمػر بػف ال

صػػـ تمتهػػا عمميػػات النتػػوح اإلسػػالمية  (5)ـ 642هػػػ / 21مدينػػة النسػػطاط صػػـ اإلسػػكندرية عػػاـ 
إلهػػدااها الةاتػػية بإنتاػػار اإلسػػالـ واف كانػػت عمػػى  اإلخػػر  التػػي تكممػػت بالنجػػاح التػػاـ طبةػػال 

أصنػػا  يتالهػػا الاػػديد لمةػػوات  مػػف الصػػعوبات اػػي ال المسػػتو  العسػػكرل والتعبػػول يػػد  يػػت عديػػد
مػػػف يواتػػػح  دخمػػػوا اػػػي اإلسػػػالـ وأصػػػبروا جػػػز ال  البيزنطيػػػة ولةػػػوات البربػػػر الػػػذيف سػػػرعاف مػػػا

اهػو مكمػؼ بدراسػة إنتاػار اإلسػالـ ، ومجاهديح مما ليس مف إختصاص البرث الخوض ايػح
الـ اػػي اػي المنػاطؽ اإلخػر  مػف أاريةيػػا ممػا يمػي المررمػة اإلولػى وهػػي )مررمػة إنتاػار اإلسػ

إ  وكانػػت معظػػـ ايهػػا والتػػي لػػـ ينتػػح الةػػرف الصػػاني لمهجػػرة / الصػػامف لممػػيالد  .اػػماؿ أاريةيػػا(
   .(6)يباهؿ البربر يد أعمنت إسالمها وبسطت سيطرتها عمى معظـ الصررا 

، وهكػػذا إنرسػػرت الوصنيػػة والنصػػرانية اػػي اػػماؿ أاريةيػػا بنتػػؿ إنتصػػارات المسػػمميف
نمػػػا يعػػػود إلػػػى اإلتػػػطرابات  ولػػػـ يكػػػف إنرسػػػارها وتػػػدهورها عاهػػػدال إلػػػى تعصػػػب المسػػػمميف واا

ـّ مؤسسػػػات تمػػػؾ الػػػديانتيف الداخميػػػة والنسػػػاد الػػػذل عػػػ
ويػػػد عػػػرض السػػػير تومػػػاس ارنولػػػد  .(7)

اف انرػػػػالؿ الكنيسػػػػة "اةػػػػاؿ ، عتػػػػرؼ بػػػػ خالؽ المسػػػػمميفآأسػػػػباب نجػػػػاح المسػػػػمميف بعػػػػد أف 
مم الػػديني التػػي أظهرهػػا هػػؤ   التػػدريجي دليػػؿ عمػػى تسػػامم المسػػمميف. كمػػا أف سياسػػة التسػػا

 .(9)"لهذد البالد (8)الناتروف كاف لها أكبر اإلصر اي تسهيؿ ]اترهـ[
تغمغػػػؿ ا سػػػالـ منػػػذ السػػػنوات اإلولػػػى إلنتاػػػارد اػػػي اػػػماؿ أاريةيػػػا نرػػػو الصػػػررا  
الكبػػر  وبػػالد السػػوداف مػػف خػػالؿ وصػػوؿ عةبػػة بػػف نػػااي وموسػػى بػػف نصػػير بةواتهمػػا إلػػى 

ويػد أاػار ابػف ، (11)بعػد الصػررا  اإلاريةيػة الكبػر  لسػوداف الغربػي مػامدينة غانا اي أرض ا
ـ( إلػى رممػة عةبػػة بػف نػػااي باػي  مػف التنصػػيؿ وذكػر أنػػح  871هػػػ/ 257عبػد الركػـ )ت: 

ـ ياد رممة مف النرساف تعدادها أربعماهة اػارس وأربعماهػة بعيػر وصمانماهػة 666هػ/  46سنة 
ومػػف صػػـ إتجػػح إلػػى اػػّزاف صػػـ إلػػى عديػػد مػػف المنػػاطؽ يربػػة مػػا  ووصػػؿ بهػػا إلػػى منطةػػة وّداف 

 (11)الصرراوية المستوطنة والمؤدية إلى بالد غانة ويد إسػتغريت رممتػح رػوالي خمسػة أاػهر
كمػػا أعةػػب تمػػؾ ، ا سػػمـ كصيػػر مػنهـ، ـتمكػف مػػف خاللهػػا العمػؿ عمػػى تعريػػؼ السػػكاف باإلسػال

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

واي كؿ ما سبؽ أدلة واترة عمػى تعريػؼ السػكاف اػي السػوداف باإلسػالـ واإليبػاؿ 
إعتةػاد دينػي واتػػم  مػػف كػؿ كمػػا أف تمػؾ الػبالد خاليػة تمامػال ، عميػح إلف اإلسػالـ ديػف النطػرة

   .(13)ومنظـ اتالل عف سالمة صدور الةـو وعدـ تعصبهـ تد المسمميف
اػػػي اػػػماؿ أاريةيػػػا يػػػادت ايمػػػا بعػػػد الػػػى  اف هػػػذد البػػػدايات اإلولػػػى إلنتاػػػار اإلسػػػالـ

نتاػارد اػي السػوداف الغربػي  ةلخطوات المنظما سػتةرارد واا إلسػالـ الصػررا  اإلاريةيػة الكبػر  واا
ويػػد بػػدأت الخطػػوة  .(أاريةيػػا الغربيػػة أو غػػرب أاريةيػػا)ح اليػػـو بػػػ هػػجزاالػػذل يعػػرؼ اػػي بعػػض أ

العممية اإلولى عمى أيدل المرابطيف الذيف هـ أوؿ جماعػة عةاهديػة ظهػرت اػي غػرب أاريةيػا 
 تمكنت مف توريد بالد المغرب والصررا  والةسـ الامالي مف بالد السوداف الغربي.

وا عميػػح مػػف نزعػػة دينيػػة خالصػػة ورػػب ويػػد نجػػم المرابطػػوف اػػي مسػػعاهـ لمػػا اطػػر 
وكػػػانوا عمػػػى السػػػنة والجماعػػػة " :. ويػػػد وصػػػنهـ ابػػػف الخطيػػػب بةولػػػح (14)صػػػادؽ اػػػي الجهػػػاد
إذ ظهػػروا اػػي الةػػرف الخػػػامس لمهجػػرة / الرػػادل عاػػر لممػػيالد اػػػي  .(15)"يجاهػػدوف السػػوداف

توريػد معظػػـ  ويػد تمكنػوا مػػف .وعسػػكريال  سياسػيال  الويػت الػذل اػػهدت ايػح بػالد المغػػرب تنككػال 
   .(دولة المرابطيف)صـ اكموا لهـ دولة عرات ايما بعد بػ  ةيباهؿ البربر الرهيس
 (ـ ذهػب زعػيمهـ )يريػى بػف إبػراهيـ الكػدالي الصػنهاجي1136هػػ/  427اني سنة 

 إلػػى مكػػة المكرمػػة إلدا  اريتػػة الرػػ  واػػي أصنػػا  عودتػػح لػػبالدد تعػػّرؼ عمػػى اإلسػػالـ عمميػػال 
يتنػػرغ  هػػو كبيػػر اػػ راد أف ي خػػذ معػػح داعيػػال  اهؿ اػػي أمػػور الػػديف مػػاووجػػد اػػي يومػػح مػػف التسػػ

اػي ديػار الرػ   التةػى بهػـلدعوة يومح والنهوض بهػـ إلػى مسػتو  المسػمميف الصػادييف الػذيف 
الػذل كػاف  (يويػد ويػي اإلختيػار عمػى )عبػداهلل بػف ياسػيف الجزولػ .وبعض مدف اماؿ أاريةيا

   .(16)والصالحمف رذاؽ الطمبة ومف أهؿ الديف والعمـ 
ويبدو مف دراسة النصوص الت ريخية اف البربر ارروا بةدـو عبداهلل بػف ياسػيف إلػيهـ 

أخػػذهـ عميػػح مػػف الجػػد اػػي راػػي المنكػػرات انػػاارود ولػػذا يػػرر  إ  أنهػػـ صةمػػت عمػػيهـ وط تػػح ومػػا
اف كنػػت تريػػد ا خػػرة اهػػذد "غيػػر أف الاػػيي يريػػى الكػػدالي لزمػػح ويػػاؿ لػػح : ، اإلرترػػاؿ عػػنهـ

يػداـ ايهػا الرػالؿ المرػض دنا جزيرة اي البرر إذا انرسػر المػا  منهػا دخمنػا إليهػا عمػى اإلعن
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اوااةػػح عبػػداهلل صػػـ إجتمػػي  (17)".....مػػف الاػػجر والمسػػؾ نػػدخؿ إليهػػا نتعبػػد ايهػػا إلػػى المػػوت
نسػػبة لهػػذا الربػػاط الػػذل أسػػس  (18)مػػف الرجػػاؿ الصػػادييف سػػماهـ بػػػ )الػػرابطيف( ا ألػػؼرولهمػػ

نغاؿ ويةػاؿ سػاي جزيػرة تةػي عمػى نهػر ال (19)د السوداف يرابة السارؿ اإلطمسيعمى رااة بال
وهناؾ اي ذلؾ الرباط أخذ يتجمي كؿ الصػادييف مػف البربػر ليبػدأ  (21)عند مصبح اي المريط

أسػػػالـ الصػػػررا  )بهػػػـ إعػػػادة ناػػػر اإلسػػػالـ اػػػي الصػػػررا  وهػػػو مػػػا سػػػمي المررمػػػة الصانيػػػة 
   .(اإلاريةية الكبر 

إذ أمػػر عبػػداهلل بػػف ياسػػيف بتػػدريب ، ناػػاط المػػرابطيف العسػػكرل والػػدينيوهكػػذا بػػدأ 
صػـ سػيرهـ بعػد ، أتباعح عمى الرياة العسكرية اتالل عمػا كػانوا يتمتعػوف بػح مػف زهػد وصػالح

ويػػػد ذكػػر ابػػػف أبػػػي زبػػػي اف عبػػػداهلل  .ذلػػؾ إلريػػػا  رركػػػة الجهػػػاد والتنػػاني اػػػي ناػػػر اإلسػػػالـ
ى بركة اهلل وانػذروا يػومكـ وخواػوهـ عةػاب اهلل وابمغػوهـ أخرجوا عم":  خطب اي أتباعح ياهالل 

اخمػوا سػبيمهـ واف أبػوا ذلػؾ وتمػادوا ، رجتح اإف تابوا ورجعوا إلى الرؽ وأيمعػوا عّمػا هػـ عميػح
 .(21)"اي غّيهـ ولجوا اي طغيانهـ إستعنا باهلل تعالى عميهـ وجاهدناهـ رتى يركـ اهلل بيننا

ار اي يباهمهـ سبعة أياـ امما يهسػوا مػف إجابػة الػدعوة ويد بث اإلتباع اإلعذار وا نذ
ويد بدأ عممهـ بمراربػة جدالػة وكمػؿ عممهػـ بالنجػاح إذ أجبػروا أاػراد تمػؾ  .(22)ارعوا بالجهاد

ومػف صػـ  .هػػ 446بإلتزامهػا برػدود الاػرع اػي صػنر سػنة  الةبيمة عمى إعالف إسالمها مجددال 
ذعػف لهػػـ الجميػي واسػػتةامت لهػـ السػػبؿ وأديػػت غػزوا لمتونػػة ومسػواة ويباهػػؿ صػنهاجة رتػػى أ

الزكػػػاة وأييمػػػت الصػػػالة اانهػػػاؿ عمػػػيهـ النػػػاس مػػػف كػػػؿ مكػػػاف رتػػػى أركمػػػوا سػػػيطرتهـ عمػػػى 
واػػي أصنػػا  إرػػد  الغػػزوات  .(23)اممكػػوا سجمماسػػة والسػػوس صػػـ تةػػدموا اػػما ل  .الصػػررا  كمهػػا

صػنهاجة وأوصػاهـ  التي كاف يانها عبداهلل بػف ياسػيف أصػيب بجػروح بالغػة ااسػتدعى اػيوخ
اػي اهلل والبعػد عػف الرػد عمػى الػدنيا وأعطػاهـ  بالتمسؾ بالديف والعمؿ عمػى أف يكونػوا إخوانػال 
  جمػػاد 24ويػػد تػػواي بعػػدها اػػي يػػـو اإلرػػد  .الخيػػار بإنتخػػاب مػػف يرتػػوف خمنػػح مػػف بعػػدد

هػػػ/ وانتخػػب مػػف بعػػدد اإلميػػر أبػػو بكػػر بػػف عمػػر الممتػػوني الػػذل كػػاف ابػػف  451اإلولػػى سػػنة 
 .(24)اسيف يد إختارد لةيادة الجيوشي

بكر الممتوني عمى سياسة مف سػبةح اػي العمػؿ الجػاد مػف أجػؿ  ويد سار اإلمير أبو
ويػػد مكنتػػح الظػػروؼ مػػف المسػػير إلػػى الاػػماؿ ريػػث  .اناػػر اإلسػػالـ اػػي الصػػررا  ومػػا رولهػػ
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أنػح لػـ غيػر  .ااػنجم اػي السػيطرة عمػى بػالد لوانػة ومػداهف ومكناسػة ومػا رولهػ .بالد المغػرب
ـ أخبار بػاختالؿ أرػواؿ الصػررا  لػذا  161هػ/  452يكمؿ اتوراتح إذ وصمت إليح اي سنة 

ليعػػػود إلػػػى  (تػػػرؾ ييػػػادة بػػػالد المغػػػرب بيػػػد ابػػػف عمػػػح اإلميػػػر )يوسػػػؼ بػػػف تااػػػنيف الممتػػػوني
   .(25)الصررا  مف جديد

مهػـ اػي عف بالد المغرب كاف لهـ الػدور ال ومف هنا ااف المرابطيف الذيف بةوا بعيدال 
. إلنهػػـ بعػد أف أكممػػوا وهػػـ الػذيف سػػيدور عمػيهـ برصنػػا تباعػال  .نةػؿ اإلسػػالـ إلػى بػػالد السػوداف

وبعػػد أف سػػةط كيػػانهـ ، مهمػػة ناػػر اإلسػػالـ اػػي الصػػررا  ترولػػوا إلػػى بػػالد السػػوداف الغربػػي
وهػػي تسػػهيؿ مهمػػة التجػػارة ، اإلساسػػية اػػي الصػػررا  ـالسياسػػي ايمػػا بعػػد رجعػػوا إلػػى وظػػاهنه

 .لصررا  والةياـ ببعض الصنةات التجارية مي أهالي السوداف الغربيعبر ا
 

 إستقرار اإلسالم يف السودان الغربي
غيػػر أف ، أف اإلسػالـ دخػػؿ بػػالد السػوداف الغربػػي مػف الصػػررا الػػى أاػرنا مػػف يبػؿ 

نمػػا ، ـ عمػػى أيػػدل المػػرابطيف 11 هػػػ/ 5مػػف المؤكػػد أف اإلسػػالـ لػػـ يػػدخؿ هنػػاؾ اػػي الةػػرف  واا
هنػػاؾ منػػذ نهايػػة الةػػرف اإلوؿ لمهجػػرة بوسػػاطة المرػػاو ت اإلسػػتطالعية التػػي يػػاـ  تسػػرب إلػػى

ولعػؿ ممػا لػح تػ صير كبيػر عمػى إعتنػاؽ  .بها المجاهدوف اإلواهؿ ويػد أاػرنا إلػى ذلػؾ مػف يبػؿ
أف اإلسػػالـ إسػػتةر اػػي بػػالد المغػػرب والصػػررا  ويػػد كانػػت هػػذد المنػػاطؽ  ،السػػوداف اإلسػػالـ

سػػوداف الغربػػي عػػػف طريػػؽ التجػػارة إذ كػػػاف التجػػار رسػػؿ اإلسػػػالـ عمػػى صػػمة داهمػػة بػػػبالد ال
اإلواهؿ الػذيف بػذروا اإلسػالـ باػكؿ جيػد اػي ننػوس الزنػوج وكػاف البربػر باػكؿ عػاـ هػـ ا داة 

 .(26)الذيف عف طريةهـ انتار اإلسالـ
باػكؿ عػاـ رتػى الةػرف  ويبدو أف عدد المسمميف اي بالد السوداف الغربي كاف يمػيالل 

واػػي هػػذا الةػػرف وصػػؿ المرابطػػوف إلػػى هػػذا اإليمػػيـ اوجػػدوا هنػػاؾ دولػػة سػػودانية  .ـ11 هػػػ/ 5
وكانػػت هػػذد الدولػػة تاػػمؿ جميػػي المنػػاطؽ الممتػػدة بػػيف نهػػرل  .هػػي دولػػة غانػػة، وصنيػػة كبيػػرة

اةػػد أخػػذ اإلسػػالـ يتوغػػؿ اػػي هػػذد الدولػػة عػػف طريػػؽ اإلخػػتالط والتجػػارة صػػـ  .النيجػػر والسػػنغاؿ
المػػرابطيف إلػػى هػػذد الدولػػة وتمكػػنهـ مػػف هزيمػػة الةػػوات الغانيػػة  كانػػت الخاتمػػة بػػدخوؿ يػػوات
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ـ وبذلؾ إنكسػر الرػاجز الػوصني وأخػذ اإلسػالـ يتػداؽ بسػهولة إلػى بػالد السػوداف  1176سنة 
 .(27)لغربيا

السػػػبيؿ الػػػرهيس الػػػذل سػػػرب ويظهػػػر ممػػػا سػػػبؽ اف التجػػػارة عبػػػر الصػػػررا  كانػػػت 
امهـ بالمعػػػامالت التجاريػػػة واسػػػتةرارهـ اػػػي . اةػػػد كػػػاف التجػػػار خػػػالؿ ييػػػ.اإلسػػػالـ إلػػػى غانػػػة

المراكػػز التجاريػػة يعّراػػوف السػػوداف باإلسػػالـ بطريػػؽ مبااػػر وغيػػر مبااػػر ممػػا جعػػؿ اإلسػػالـ 
ووادل السػػػنغاؿ  .ينتاػػػر عمػػػى طػػػوؿ الطػػػرؽ التجاريػػػة بػػػيف السػػػوننؾ وأسػػػالؼ التكمػػػور غربػػػا

، واعيػػة ولػػـ ينػػرض بػػالةوةلػػذا اةػػد انتاػػر اإلسػػالـ أوؿ اإلمػػر بػػيف السػػودانييف عػػف ط (28)اػػريا
   .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 
ي ـ وكػػاف بيػػنهـ اترػػاد اػػكم 9هػػػ/  3البربريػػة الػػذيف ظهػػروا عمػػى اػػكؿ مجػػاميي اػػي الةػػرف 

صػػػـ ، بزعامػػػة لمتونػػػة التػػػي تمكنػػػت مػػػف الػػػتركـ اػػػي تجػػػارة منطةػػػة مػػػا عبػػػر الصػػػررا  الكبػػػر 
ومػػف هػػذد المدينػػة  .ترركػػت جنوبػػا لترصػػؿ عمػػى السػػيطرة عمػػى مراكػػز الةوااػػؿ اػػي اودغسػػت

إذ كانػت تتجمػي بمويػي اسػػتراتيجي مهػـ عمػى طريػؽ المواصػػالت  .انطمػؽ اإلسػالـ نرػو غانػػة
ويا راهجػػة لمعػػدف الممػػم الػػذل كػػاف الزنػػوج براجػػة ماسػػة إليػػح بػػيف الاػػماؿ والجنػػوب وكانػػت سػػ

وكػػاف الممػػم يػػ تي إلػػى اودغسػػت مػػف مدينػػة اوليػػؿ بػػبالد المغػػرب مػػارا بهػػا ، لخمػو بالدهػػـ منػػح
ولػػذلؾ كانػػت راجػػة ممػػوؾ السػػوداف ماسػػة إلػػى ييػػاـ عاليػػة طيبػػة ، إلػػى بػػالد السػػوداف الغربػػي

 .ويد تبيف ذلؾ مف يبؿ، (29)وسممية مي اودغست مف اجؿ الرصوؿ عمى الممم
ذا عممنػػػا أف ركػػػاـ اودغسػػػت كػػػانوا مسػػػمميف ومػػػف ااػػػد البربػػػر تمسػػػكا باإلسػػػالـ ، واا

إاػعاع اإلسػالـ لكػؿ السػوننؾ وهػـ  اػيتبيف لنا بوتوح كيؼ أصػرت هػذد المدينػة ، وترمسا لح
سػكاف اودغسػػت  -كمػػا سػبؽ اف ذكرنػا–. ويػد وصػؼ لسػػاف الػديف بػف الخطيػب .سػكاف غانػة

ومػف ممػوكهـ يريػى بػف إبػراهيـ ، (31)"وكانوا عمى السنة والجماعة يجاهدوف السػوداف"بةولح : 
الػػذل كػػاف سػػببا لةػػدـو عبػػد اهلل بػػف ياسػػيف إلػػى هػػذد الػػبالد  –المػػار ذكػػرد مػػف يبػػؿ  -الكػػدالي

   .وتكويف رركة المرابطيف
أسػس تجاريػة إذ  إلسالـ اي السوداف الغربي كاف لػحتيارات اعتناؽ ا اوؿوهكذا ااف 

مػػف المسػػمميف  ال وعميػػح اةػػد كانػػت التجػػارة المربرػػة تغػػرل كصيػػر  (31)كػػاف الممػػم يعػػوض بالػػذهب
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بالةيػػاـ بصػػنةات تجاريػػة مػػي السػػوننؾ اػػي غانػػة ولمػػا كػػاف اإلسػػالـ يػػد اػػجي التجػػارة ورػػث 
لػػذلؾ اػػال يمنػػي أف يةػػـو بهػػذد الصػػنةات عديػػد مػػف الرجػػاؿ  ،عميهػػا وأكػػد عمػػى ربرهػػا الرػػالؿ

جانػب وكػاف اػي أصنػا  وجػودد اػي بػالد غانػة يناػر اإلسػالـ إلػى ، ةػو ممف عػرؼ بالػديف والت
التجػار اسػتةر اػي المراكػز التجاريػة اػي بػالد  ؾمػف أولهػ ال أف عديػدييامح بالتجارة ومف المؤكد 

الرػػػادل عاػػػر السػػػوداف الغربػػػي بوصػػػنهـ وكػػػال ل مرميػػػيف ولػػػـ ينتػػػح الةػػػرف الخػػػامس لمهجرة/
مػػػف  ال ف عديػػػدإويةػػاؿ  .كؿ واتػػم لػػػد  السػػػوننؾرتػػػى كػػاف اإلسػػػالـ يػػػد عػػرؼ باػػػ المػػيالدل

 .(32)وبتمنها غانة كاف يوجد ري إسالمي إلى جانب اإلريا  الوصنية، المراكز التجارية
اتالل عف وجود المصمرة المتبادلة بيف سكاف غانػة والركػاـ المسػمميف ومػا ترتػب و 

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

إف الركومػػػة  ويػػػد ذكػػػر الػػػدكتور طرخػػػاف : .وا سػػػتةرار بهػػػا ومػػػف صػػػـ زيػػػادة انتاػػػار اإلسػػػالـ
اتهـ عمػى الػرغـ مػف كصػرتهـ وأهميػتهـ وصةػا"الوصنية اػي غانػة متعػت المسػمميف بػارتراـ واتػم 

وكػاف ممػؾ غانػة  .(33)"ونااطهـ سوا  أكانوا مف السوننؾ أو مػف المسػتوطنيف العػرب والبربػر
وانػػح رخػػص ، الػػوصني كمػػا يةػػوؿ مؤلػػؼ ا ستبصػػار يسػػمم بمةابمػػة المسػػمميف والجمػػوس معهػػـ

مػا كػاف عميػح سػاهر الةػـو مػف أهػؿ دينػح الػذيف كػانوا  خػالؼلهـ تريتػح بتصػنيؽ اليػديف عمػى 
 .(34)داف منهـ جصوا عمى ركبهـ ورصوا عمى رؤوسهـ الترابإذا رأود وهو 

ونتيجػػة لهػػذا الةػػرب مػػف ركػػاـ السػػوننؾ وا خػػتالط بهػػـ ومػػا أعةػػب ذلػػؾ مػػف تعػػراهـ 
اةػد بػدأوا يعتمػدوف عمػيهـ اػي تػبط أمػورهـ اإلداريػة أو اػي ، عمى خبرات المسمميف وصةااتهـ

سػب اإلسػتنادة مػف اإليميػة المسػممة اػي مستااريف إذ بدا لمممؾ الوصني أنح مػف المناكإتخاذهـ 
عػػدة أمػػور تتػػراوح بػػيف إسػػتخدامهـ اػػي ترصػػيؿ التػػراهب أو السػػمؾ الدبموماسػػي اػػي تػػمهـ 
بيف صػنوؼ الرػرس الممكػي ويػد اصبتػوا جػدارتهـ لعػدـ وجػود روابػط مرميػة لهػـ وخبػرتهـ التػي 

لاػػاهي واػػي اتػػعؼ الرػػا ت أصػػبم مػػف ا، كانػػت متنويػػة عمػػى السػػوداف اػػي بعػػض اإلريػػاف
 .(35)لد  بعض المموؾ الوصنييف اف يزينوا بالطاتهـ ببعض الرجاؿ اإلذكيا  مف المسمميف

تراجمػػة الممػػؾ كػػانوا مػػف المسػػمميف وكػػذلؾ صػػارب بيػػت مالػػح "ويػػد ذكػػر البكػػرل أف 
ويػػد ترةػػؽ لهػػـ ذلػػؾ إذ  .ولػػـ يبػػؽ أمػػاـ المسػػمميف إ  إسػػالـ الممػػؾ الػػوصني .(36)"وأكصػػر وزراهػػح
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وأصػبم تةميػدا لرؤسػا  التكمػور والسػوننؾ  .(37)غانػة إسػالمهـ عػف طواعيػةأعمف بعض مموؾ 
وهػي  .ايما بعد أف يكونوا مسمميف وبدا ك ف اإلسالـ ديف لطبةة الركاـ والتجار ورجػاؿ الػديف

 . (38)الطبةة المصةنة اي المجتمي التي كانت تعمف إسالمها عادة يبؿ غيرها
وبإتخػاذد دينػال ودولػة عمػى ، ح الواسػي المطمػؽانتاار اإلسالـ اي غانة باكم جويد توّ 

أيػػدل المػػرابطيف الػػذيف نػػذروا أننسػػهـ لخدمػػة الجهػػاد وناػػر اإلسػػالـ اػػي الصػػررا  والسػػوداف 
وهػي عاصػمة  (وكاف أعظـ انتصار ترةػؽ عمػى أيػديهـ هػو إسػةاطهـ لمدينػة )كػومبي صػالم

يامتهـ ايها دولة إسالمية 1176هػ/  468غانة سنة  ؾ رسػخت معػالـ اإلسػالـ . وبػذل(39)ـ واا
 .اي غانة وأخذ الناس يدخموف اي ديف اهلل تعالى أاواجال 

اةػػد عراػػوا بعػػد إسػػالمهـ بمربػػتهـ لمػػديف الجديػػد وبنػػذرهـ أننسػػهـ ، أمػػا أهػػالي غانػػة
مػف  الةريبػةلخدمة الجهاد اػي سػبيؿ اهلل تعػالى وناػر اإلسػالـ باػكؿ واسػي اػي مدينػة غيػارو 

رتػػى إف كممػػة  (41)برسػػيف الوايعػػة إلػػى الغػػرب مػػف اإلولػػى نهػػر النيجػػر اإلعمػػى واػػي مدينػػة
عنػػد عديػػد مػػف الةباهػػؿ الوصنيػػة ممػػا يػػدؿ عمػػى  (الػػداعي)أصػػبرت مراداػػة لكممػػة  ()السػػوننؾ

 .(41)الدور الكبير الذل يؤديح أولهؾ السوننؾ اي الدعوة إلى اإلسالـ
ويػد تعػودوا ، ـوبنتؿ السوننؾ تروؿ سكاف مالي الماندل دبو  الوصنييف إلى اإلسػال

بنتػػؿ اتصػػالهـ بالمسػػمميف وييػػامهـ بالتجػػارة عمػػى اختػػراؽ الغابػػة لاػػرا  جػػوز الكػػو  ومػػف صػػـ 
عمػػػػدوا إلػػػػػى ناػػػػػر ا سػػػػتةرار اػػػػػي يمػػػػب جنػػػػػوب السػػػػااانا بػػػػػيف اإليػػػػواـ الوصنيػػػػػة ومػػػػف هنػػػػػاؾ 

 .(42)اإلسالـ
ولعػػؿ  .لةػػد عراػػت مػػالي اإلسػػالـ بنتػػؿ التجػػار والػػدعاة يبػػؿ ييػػاـ رركػػة المػػرابطيف

مػػا هػػو واتػػم اػػي تػػاريي اإلسػػالـ بهػػذد المنطةػػة أف اإلسػػالـ ابتػػدأ ينتاػػر أو  بػػيف الطبةػػات م
وهػػذا اإلمػر ينطبػػؽ عمػى مػالي كمػػا انطبػؽ عمػػى ، العميػا صػـ بعػػدها يتسػرب إلػػى عامػة الاػعب

وهػػػي  (Kangabaكانجابػػػا )ويػػد جػػػا  اػػػي يصػػة إسػػػالـ أوؿ رػػػاكـ لمنطةػػة  .غانػػة مػػػف يبػػػؿ
ـ يبػؿ رعيتػح وأنػح ؤسسي دولػة مػالي اف ممكهػـ كػاف يػد اسػمم Mandingoموطف الماندنجو 
 .(43)عرؼ بالمسمماني

كمػا ، ويصة إسالـ هذا الممؾ التي ذكرهػا البكػرل لػـ تاػر إلػى الػزمف الػذل أسػمـ بػح
مػػف التجػػار  ال أنهػػا لػػـ تاػػر باػػكؿ واتػػم إلػػى الػػدعاة المسػػمميف غيػػر أنهػػا وتػػرت بػػ ف عديػػد
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واف بعتػػػهـ كػػػاف مةربػػػا مػػػف ، ة مػػػالي يبػػػؿ إسػػػالمهاوالػػػدعاة المسػػػمميف كػػػانوا يسػػػكنوف منطةػػػ
وانػػح بنتػػؿ إيمػػانهـ وصػػديهـ تمكنػػوا مػػف ، نهػػـ كػػانوا بمرػػؿ استاػػارة ونظػػرأالممػػؾ الػػوصني و 

   .(44)الت صير عمى السمطة الراكمة المالية
ومػػف الجػػدير بالػػذكر اف جميػػي المصػػادر الةديمػػة لػػـ تاػػر إلػػى ترديػػد الػػزمف الػػذل 

االةـو لػـ يؤرخػوا  .و  غيرد مف مموؾ السوداف الغربي عمى وجح الدية (45)أسمـ ايح هذا الممؾ
اػي رػيف أاػارت بعػض ، إلننسهـ وما كتب عف بدايات انتاار اإلسالـ جا  اػي اتػرة متػ خرة

المصادر إلى اسـ هذا الممؾ كالةمةاندل الذل أاػار إلػى يػدـ اإلسػالـ اػي مػالي غيػر انػح لػـ 
ويػػد رػػ  بعػػد إسػػالمح ، ـ مػػنهـ ممػػؾ اسػػمح برمندانػػةأوؿ مػػف اسػػم"يرػػدد الػػزمف وأوتػػم بػػاف 

 .  (46)"ا يتنى سننح اي الر  مف جا  بعدد مف المموؾ
عػػف  ال توجػػد سػػو  معمومػػات يميمػػة جػػد نػػح  تةرا  ممػػا تػػوار لػػدينا مػػف مصػػادر اإسػػآو 

الػػذل بػػدا أف الممػػؾ  .ف إسػػالـ المانػػدنجو يبػػؿ ت سػػيس إمبراطوريػػة مػػاليمةاطعػػة كانجابػػا وعػػ
بنػح مػف وأنػح يػد خمنػح اػي الركػـ آ، تمسػؾ باإلسػالـ وعمػؿ إلجمػح صػالرال  ف رجػالل برمندانة كا

اػي مربػة اإلسػالـ  سياسػة ابيػحالػذل سػار عمػى  (Nar- Famagnan -بعدد )نارل امجػاف 
مػػػػػف إمػػػػػرأتيف كػػػػػاف مػػػػػنهـ )سػػػػػندياتا  وانػػػػػح أنجػػػػػب إصنػػػػػي عاػػػػػر ولػػػػػدال ، والعمػػػػػؿ عمػػػػػى ناػػػػػرد

Soundiataبنػا  الػذل ت سسػت عمػى يديػح أمبراطوريػة ( الممةب مارل جاطػة وهػو أصػغر اإل
  .(47)مالي

رػػوالي سػػػنة  (دولػػة مػػػالي)ويػػد يػػاـ هػػػؤ   المانػػدنجو بعػػػد ت سػػيس كيػػانهـ السياسػػػي 
وكػػانوا رريصػػيف  (48)ـ بػدور كبيػػر اػػي ناػػر اإلسػػالـ بػػيف الةباهػؿ الوصنيػػة المجػػاورة لهػػـ1231

ريم ولػػذلؾ   نسػػتغرب مػػف الرػػرص كمػػح عمػػى التنةػػح باإلسػػالـ وتعميمػػح إلبنػػاههـ باػػكمح الصػػ
مػف الاػباب  ال اةػد اػاهد عديػد .روايات ابف بطوطة التي ذكرهػا باػ ف مربػة المػالييف ل سػالـ

كنػػوا مػػف انجػػاز رنػػظ والصػبياف اػػي أرجمهػػـ ييػػود رمزيػػة كػػانوا يربطػػوف أننسػهـ بهػػا إلػػى إف تم
 .(49)ف الكريـآالةر 

وكػػاف النػػاس ، الجمعػةوبسػبب ذلػػؾ كانػت مسػػاجدهـ الجامعػػة تمتمػي بالمسػػمميف يػػـو 
عادة يبكروف بالرتور لكي يظنروا لهـ بمكاف داخؿ المسجد يتسنى لهـ ايػح رؤيػة الخطيػب 

ف كػؿ أويد ااهد ابف بطوطة هذد الموايؼ لممالييف بننسػح واسترسػنها وذكػر  .حوسماع صوت
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اف إنسػػػاف كػػػاف يبعػػػث غالمػػػح إلػػػى المسػػػجد يػػػـو الجمعػػػة بويػػػت مبكػػػر راةػػػة سػػػجادتح التػػػي كػػػ
عممػػا بػػػاف ا هتمػػاـ برنػػظ الةػػرآف الكػػريـ كػػاف لػػح مكانػػػة ا لػػح ليسػػترنظ بهػػا موتػػعح يبسػػطه

، خاصة اي ننوسهـ إذ كانوا يجعموف إلو دهـ الةيود إذا ظهػر اػي رةهػـ التةصػير اػي رنظػح
ولةػد دخمػت عمػى الةاتػي يػـو العيػد وأو دد مةيػدوف اةمػت لػح :  .ااال تنؾ عنهـ رتى يرنظػو 
 .. واػي رجمػح ييػد صةيػؿ.كمػا مػررت باػاب، فآالةػر  ااعػؿ رتػى يرنظػو أ  تسررهـ؟ اةػاؿ:   أ

 .(51)(. اةيؿ لي إنما ييد رتى يرنظ الةرآف.اةمت لمف كاف معي: ما اعؿ هذا ؟ أيتؿ ؟
ةػػد كانػػت يبػػاهمهـ تعػػيش عمػػى لانةػػوؿ عػػف دخػػوؿ اإلسػػالـ إلػػى دولػػة الصػػنغال أمػػا 

رتيف متنااسػػػػتيف اتػػػػطرت امتػػػػداد وادل النيجػػػػر اإلوسػػػػط وكانػػػػت اػػػػي مجموعهػػػػا تتػػػػـ عاػػػػي
ـ إلػػػى تػػػرؾ موطنهػػػا والتمركػػػز رػػػوؿ مرطػػػة الةوااػػػؿ  981هػػػػ/  371ا برػػػدود سػػػنة مإرػػػداه
 .(51)غاو

اتصمت غػاو بعديػد مػف الػدعاة المسػمميف وأسػممت عمػى أيػديهـ ولػـ  يواي هذا الموي
رة يمبث أولهؾ الدعاة المصةنوف أف اصبروا ركامػا لهػذد الةبيمػة اػي مطمػي الةػرف الخػامس لمهجػ

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

ممػػوؾ ـ صػػـ ل12هػػػ /6لممػػؾ غانػػة رتػػى الةػػرف  بةػػي ختػػوع ممػػوؾ الصػػنغال رسػػميال 
ريػث اسػتةمت دولػة مػالي وأعمنػت مممكػة غػاو  المػيالدل مالي رتى نهايػة الةػرف الرابػي عاػر

ويػػد اعتمػػد إسػػتةرار اإلسػػالـ اػػي الصػػنغال عمػػى عنصػػريف أساسػػييف همػػا التجػػارة  ،إسػػتةاللها
إلف أولهػػؾ الػػدعاة كػػانوا  .انػػي المراكػػز التجاريػػة وريػػث يوجػػد الػػدعاة ينتاػػر اإلسػػالـ .والتعمػػيـ

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

يػدر لهػا اػي السػنوات التاليػة أف  ويد ت سسػت عػدة مػدف اػي مػوطف يباهػؿ الصػنغال
ا مدينػػػة معظػػػـ أنرػػػا  السػػػوداف الغربػػػي أرػػػداهعمػػػى إنتاػػػار اإلسػػػالـ اػػػي  يويػػػال  تػػػؤصر تػػػ صيرال 

 (55)ـ واإلخػػػػػػر  مدينػػػػػػة تمبكتػػػػػػو1143هػػػػػػػ /435التػػػػػػي ت سسػػػػػػت سػػػػػػنة  Genne (54)جنػػػػػػي
Timbuktu  الةػرف لتجارة ماعبر الصررا  ويد ت سست هػذد المدينػة رػوالي  مهـوهي مركز

وهػذد المػدف تركػز ، أما اإلخيرة اهي )غاو( العاصمة Walata (56)ـ والصالصة هي و تح11 -
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ر المسػمميف الػذيف رولهػا الناػاط اإلنتػاجي والتجػارل اتػالل عػف تركػز العممػا  والػدعاة والتجػا
ناػػػر المغػػػة  وكػػػاف تعػػػاممهـ بالتجػػػارة وناػػػرهـ ل سػػػالـ يسػػػتتبي أيتػػػال ، كانػػػت لغػػػتهـ العربيػػػة

 .العربية
ـ اةػػد ذكػػر 125ويعػػود تػػاريي إسػػالـ مدينػػة جنػػي إلػػى نهايػػة الةػػرف السػػادس لمهجػػرة /

 السعدل أف ممكها )كنبرو( إعتنػؽ اإلسػالـ برػدود التػاريي الماتػي عمػى أيػدل بعػض الػدعاة
كمػػا نصػػت روايػػة و النػػاس عمػػى ديػػف مموكهػػا  :كمػػا يةػػاؿ .صػػـ رػػذا رػػذود كػػؿ اػػعبح، الناػػيطيف

ف الممػؾ )كنبػػرو( لمػا عػػـز الػدخوؿ اػػي  السػعدل اػػإف المسػمميف كػػانوا كصػرة اػػي هػذد المدينػػة واا
مسمـ( صػـ طمػب  4211وكاف عددهـ يبم  ) اإلسالـ جمي عمما  مممكتح مف المسمميف جميعال 

 تعػػػالى لػػػح بالنصػػػر عمػػػى اإلعػػػدا  ونتيجػػػة لصػػػدؽ إسػػػالمح اةػػػد هػػػدـ دار مػػػنهـ أف يػػػدعوا اهلل
   .(57)لممسمميف كبيرال  السمطة وبنى مرمح مسجدال 

كانػت يػد عراػت اإلسػالـ  اويستنت  مف رواية السعدل هذد أف مدينة جني وما روله
نػػػت واف هػػذد المدينػػة كا .يبػػؿ الةػػرف السػػادس لمهجػػػرة بنعػػؿ رركػػة التجػػار والػػػدعاة المسػػمميف

لمهات مف المسمميف الصادييف الذيف نذروا أننسهـ لخدمػة الػدعوة اإلسػالمية لعديد بؿ  مستةرال 
عمػػى الػػرغـ ممػػا يػػد يبػػدو مػػف مبالغػػة واتػػرة اػػي عػػدد العممػػا  المسػػمميف ، السػػممية بػػالطرؽ

 .الذيف ذكرهـ السعدل
ميف أف الممػػؾ )كنبػػرو( ومػػف معػػح مػػف المسػػم كمػػا يسػػتنت  مػػف الروايػػة السػػابةة أيتػػال 
ولػػذا جػػا  طمػػب  .اػػي المنػػاطؽ الوصنيػػة المجػػاورة كػػانوا يػػد نػػذروا أننسػػهـ لخدمػػة ناػػر اإلسػػالـ

الممػػؾ )كنبػػرو( مػػف العممػػا  المسػػمميف الػػدعا  لػػح بالنصػػر عمػػى اإلعػػدا  ليبػػرهف عمػػى صػػدؽ 
 .نيتح اي تبمي  رسالة السما 

تجميػػي أف الممػػؾ )كنبػػرو( اتخػػذ مػػف اإلسػػالـ وسػػيمة ل عمػػى وربمػػا يػػدؿ ذلػػؾ العمػػؿ
عمػى  -كمػا يبػدو-يوتح عمى أسس عةاهدية جديدة ليتمكف بها مف مةاومة أعداهح الذيف كانوا 

ف الػرأل اإلوؿ أرجػم مػف الصػاني  ف اإلسػالـ واتػم المعػالـ اػي أخصاـ مسػتمر معػح ونػر  
لػػذلؾ امػػف الطبيعػػي أف ، رركػػة الجهػػاد اإلسػػالمي تػػد الكنػػارلظهػػور ال)جنػػي( بنتػػؿ كصػػرة 

ي بعػد إسػالمها رركػة الجهػاد وهػذا هػو الطريػؽ الطبيعػي الػذل سػمكتح الػدوؿ تتبنى مدينػة جنػ
   .اإلسالمية كمها بالارؽ والغرب عمى السوا 
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ومػػف الجػػدير بالػػذكر أف مدينػػة )تمبكتػػو( اتػػالل عػػف اػػهرتها بالتجػػارة كانػػت مدينػػة 
 هػػػ/ 7رف مػف نهايػػة الةػ ويػد أصػػبرت إبتػدا ل  (58)إسػالمية منػذ البػػد  لػـ تدنسػها عبػػادة اإلوصػاف

ـ المركػػز اإلسػػاس لمػػدعاة الػػذيف نػػذروا أننسػػهـ لناػػر اإلسػػالـ اػػي بػػالد السػػوداف الغربػػي  13
بالنسبة لمػدف السػوداف الغربػي بمصابػة اإلـ سػوا   -كما ييؿ  -جميعها. ويد أصبرت تمبكتو 

   .أكاف ذلؾ اي ميداف الصةااة أو العمراف أو التجارة
دينػػة إلػػى المنػػاطؽ الوصنيػػة الػػى اف أصػػبرت وهكػػذا أخػػذ اإلسػػالـ ينتاػػر مػػف هػػذد الم

اي بالد السوداف الغربي وأخذ يؤمها عديد مف التجػار مػف منػاطؽ ال مهم تجاريال  تمبكتو مركزال 
وعمػػػى زيػػػادة إسػػػتةرار  .أخػػػر  مجػػػاورة ممػػػا سػػػاعد عمػػػى زيػػػادة إنتاػػػار اإلسػػػالـ اػػػي المنطةػػػة

الد مػػا يزيػػد عمػػى ر لممػػيخػػالؿ الةػػرف السػػادس عاػػ تالسػػكاف ايهػػا رتػػى ذكػػر أف ننوسػػها بمغػػ
ويػػد ظمػػت تتمتػػي بتنويهػػا رتػػى أصػػبرت مدينػػة غػػاو هػػي العاصػػمة  .(59)صالصػػيف ألػػؼ سػػاكف

السياسػػية ل مبراطوريػػة الصػػنغاهية وبػػذلؾ أصػػبرت تمبكتػػو صػػاني مدينػػة اػػي اإلمبراطوريػػة بػػؿ 
   .اي السوداف الغربي

 .ؽ السػمميةبػالطر السوداف الغربي باكؿ عػاـ  وهكذا نجد أف اإلسالـ انتار اي بالد
كمػا كػػاف لهػـ النتػػؿ الكبيػر اػػي ناػػرد إذ  .وكػاف لمسػػوداف النتػؿ اإلكبػػر اػي اسػػتةرارد وصباتػػح

بعػػد وتػػي بػػػذرة اإلسػػالـ اػػػيهـ وهػػـ وصنيػػػوف تجػػدهـ يترولػػػوف نرػػو اإلسػػػالـ بإيػػامتهـ اػػػعاهر 
نيػػة الػػديف وتةيػػدهـ بػػالرالؿ والرػػراـ صػػـ بعػػد ذلػػؾ تظهػػر عمػػيهـ مررمػػة نبػػذ الػػو   لمسػػمطة الدي

الةديمػػة والعمػػؿ الجػػػاد مػػف أجػػػؿ ناػػر اإلسػػػالـ اػػي المنػػاطؽ المجػػػاورة لهػػـ سػػػوا  أكػػاف ذلػػػؾ 
   .بالدعوة السممية أو باستخداـ الةوة إلزالة العةبات التي تمني إنتاار الدعوة بسالـ

 
 إنتشار اإلسالم يف السودان األوسط

 -كػػػانـ  ي السػػػوداف اإلوسػػػط اػػػي منطةػػػةيمكػػػف أف نرػػػدد منػػػاطؽ دخػػػوؿ اإلسػػػالـ اػػػ
بورنػػػو ومنطةػػػة الهوسػػػا انػػػي المنطةػػػة اإلولػػػى ناػػػ  إتصػػػاؿ صةػػػااي مبااػػػر بػػػيف اػػػماؿ أاريةيػػػا 

ـ وهػػي السػػنة التػػي وصػػمت ايهػػا طالهػػي المسػػمميف  666 -هػػػ  46والبورنػػو منػػذ رػػوالي سػػنة 
وكانػػت الطريػػػؽ التػػػي سػػمكها عةبػػػة هػػذد تػػػربط كػػػانـ  .بةيػػادة عةبػػػة بػػف نػػػااي إلػػػى إيمػػيـ كػػػاوار
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بااػػػرة وانهػػػا كانػػػت تمصػػػؿ ينػػػاة تػػػداؽ مػػػف خاللهػػػا اإلسػػػالـ إلػػػى السػػػوداف بسػػػارؿ طػػػرابمس م
 .  (61)اإلوسط

ف اإلسػالـ دخػؿ السػوداف أبورنػو  -لرواية مرمية يدعي بعػض مسػممي الكػانـ  وتبعال 
ابػػػػػف يزيػػػػػد "عمػػػػػى يػػػػػد اػػػػػخص يػػػػػدعى  السػػػػػابي لممػػػػػيالداإلوسػػػػػط اػػػػػي الةػػػػػرف اإلوؿ لمهجػػػػػرة/ 

رنو باسـ أسرة مسبعرمة التػي يعتةػد ب نهػا يػدمت مػف رتبط اي بو آوكاف إسمح يد  (61)"ألغزارل
ا سػػرة هػػذد  يػػيفالةػػرف الرابػػي عاػػر والخػػامس عاػػر الميالداػػزاف أو مػػف وادل النيػػؿ رػػوالي 

ولهػذا  .كانت خمنا لعدد كبير مف العمما  والوزرا  الذيف اغموا مناصب كبيرة اػي دولػة بورنػو
 .(62)اي بورنو )الوزرا  الوراصيوف( السبب اعتةد بعض البارصيف اف معنى مسبعرمة يعني

، 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 

ربعػػة مػػف جنػػود تةػػوؿ تمػػؾ الروايػػة : اف أ .اػػي تمبكتػػوـ 1669 وـ 1657الػػى النتػػرة مػػا بػػيف 
يػػدموا مػػف الػػيمف الػػى بورنػػو  (ـ 721-717هػػػ /  111-99الخمينػػة عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز )

 .(63)واستطاعوا أف يكونوا أسرا مالكة اي المنطةة
مبراطوريػة آمما سبؽ يبدو أف اإلسالـ استةر أو  اي كانـ وهي الاػطر الغربػي مػف 

مبراطوريػػة آرنػػو وهػػي الاػػطر الغربػػي مػػف صػػـ بعػػد ذلػػؾ انتةػػؿ انتاػػار اإلسػػالـ إلػػى بو  .البورنػػو
ينتاػػر اػػي المنطةػػة باػػكؿ واسػػي ويامػػت عمػػى  صػػـ بعػػد ذلػػؾ أخػػذ اإلسػػالـ (السػػوداف اإلوسػػط)

 .ل سالـ وتعمؿ عمى نارد متبنيةأصر ذلؾ عدة مدف إسالمية كانت 
يبػػػدو أف اإلسػػػالـ اػػػي السػػػوداف اإلوسػػػط يػػػد مػػػر انتاػػػارد بػػػصالث  ايتػػػال  وممػػػا سػػػبؽ

صػػـ أعةػػب هػذد المررمػػة اإلولػػى  .لػى خػػالؿ الةػػرف اإلوؿ وبػد  الصػػاني لمهجػرةاإلو  كانػػتمرارػؿ 
ناػر اإلسػالـ اػي السػوداف  ةهجرة أعداد كبيرة مف المسمميف مف مناطؽ مجػاورة خػدموا عمميػ

صػػـ أخيػػرا جػػا ت المررمػػة الصالصػػة التػػي كانػػت الدولػػة  .اإلوسػػط و سػػيما يباهػػؿ التيبػػو اإلسػػالمية
تعمػػؿ عمػػى ناػػرد باػػكؿ منػػتظـ ورسػػمي بإصػػدار الةػػوانيف وبإسػػناد  البورنويػػة رسػػميا هػػي التػػي

سػػػالطينها والمررمػػػة اإلخيػػػرة هػػػذد كانػػػت مػػػف أهػػػـ المرارػػػؿ السػػػابةة إذ عػػػـ اإلسػػػالـ ونظمػػػح 
 .مناطؽ واسعة روؿ بريرة تااد مما يعرؼ اليـو بدولة تااد والنيجر ونيجيريا
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كػػاـ بورنػػو بػػ دا  اريتػػة ـ يػػاـ ر 12 هػػػ/ 6وممػػا يجػػدر ذكػػرد انػػح ابتػػدا  مػػف الةػػرف 
ومػػف الواتػػم أف الرػػ  يػػؤدل الػػى ييػػاـ عاليػػات اكريػػة ودبموماسػػية ليسػػت بػػيف ركػػاـ ، الرػػ 

نما مي بالد اماؿ أاريةيا ومصر أيتػا إلف تمػؾ الػدوؿ ، بورنو واعبها مي الرجاز ارسب واا
ممػوؾ وأوؿ ، تةي عمى الطريؽ التي تسمكها يوااؿ الرجاج الةادمة مف السوداف اإلوسػط امكػة

ويػد  (64)الػذل خمػؼ الممػؾ هيػـو جممػي (دونامادابػالمي)البورنو الذيف ذهبػوا لمرػ  هػو المػال 
وأنػح ، عرؼ المال دوناما هذا بالتةو  ومربػة اإلسػالـ ويػذكر أنػح ذهػب لمرػ  أكصػر مػف مػرة 

 .(65)هو الذل بنى أوؿ مسجد جامي كبير اي مدينة با ؾ اريي كانـ
وهػػو الممػػؾ السػػابي عاػػر اػػي سمسػػمة مايػػات )بػػالمي ويػػذكر أف المػػال دونمػػة بػػف دا

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

 .الـولـ يؤصر ذلؾ الترطيـ عمى عممية انتاار اإلس، ترطيمح
اتػاريي دخػوؿ اإلسػػالـ إليهػا لػـ يترػدد بعػػد باػكؿ دييػؽ غيػر أنػػح ، أمػا أرض الهوسػا

مػػف المسػػمـ بػػح أف اإلسػػالـ يػػد دخػػؿ الػػى تمػػؾ المنطةػػة مػػف جهػػة الغػػرب بنعػػؿ نػػزوح جماعػػة 
بػاف ركػـ السػاركي إأنهـ جا وا الى أيمػيـ كػانـ والمعتةد  .الى الهوسا Wangrawaالوانجراوة 

 .الرادل عار وهو ياجي بف تساميا
ـ أخػػػػذ يةصػػػػد أراتػػػػي الهوسػػػػا عديػػػػد مػػػػف عممػػػػا   15 هػػػػػ/ 9وابتػػػػدا  مػػػػف الةػػػػرف 
أخػػذوا يدرسػػوف اإلسػػالـ ويعممػػوف أهػػالي كػػانـ النةػػح اإلسػػالمي و المسػػمميف مػػف اػػماؿ أاريةيػػا 
 (مختصػر خميػؿ)ب ويذكر أف رجال مارييا يدـ الى كاتو بكتػا .عمى طريةة المذهب المالكي

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

وأخيػػرا وبعػػد عمميػػة ناػػر اإلسػػالـ اػػي الهوسػػا وظهػػور المػػدارس والمسػػاجد بػػرز لػػد  
يػوا رركػة الجهػاد اإلسػالمي وكػػاف الهوسػا عديػد مػف العممػا  الػذيف يػادوا رركػػة اإلصػالح وأر

 (مرمػػد بػػف مرمػػد الكاتسػػيناول)ومػػف أبػػرز العممػػا   .لهػػـ تػػ صير عمػػى سػػاهر الػػبالد المجػػاورة
المتػػػواى سػػػنة  (عصمػػػاف بػػػف مرمػػػد بػػػف اػػػودل)ـ وكػػػذلؾ العػػػالـ الصػػػاهر  1741المتػػػواى سػػػنة 
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اػػت ـ الػػذل تمكػػف مػػف ت سػػيس دولػػة اػػي أرض الهوسػػا تبنػػت الخالاػػة اإلسػػالمية وعر  1817
 .(67)(خالاة سوكوتو)باسـ 

 
 انتشار اإلسالم يف السودان الشرقي

يي منذ أواسط الةرف اإلوؿ تسربت بواكير الصةااة اإلسالمية الى السوداف الار 
عمى أيدل التجار المسمميف وبعض المهاجريف العرب الذيف توغموا  السابي لمميالد /لمهجرة

أو لمدعوة اي سبيؿ اهلل تعالى اتالل عف الى الجنوب مف مصر بارصيف عف مصادر الرزؽ 
بعض العساكر التي دخمت السوداف ب مر مف مرررل مصر وعممت هناؾ عمى تعريؼ 

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

الواتم اي عممية نار اإلسالـ والصةااة العربية اي  مف ت صيرهاالسوداف الاريي وما كاف 
ظهرت ممالؾ إسالمية منها و وبعد هذد الهجرات كصر عدد المسمميف اي المنطةة  .المنطةة

عممية انتاار اإلسالـ اي المممكة النونجية ويد عوؿ عمى هذد الممالؾ باكؿ منظـ وكبير 
 .ريياي السوداف الا

ويمكف مف النةرة السابةة تمييز صالث مرارؿ لعممية انتاار اإلسالـ اي السوداف 
أولها النترة اإلولى التي ايتصرت عمى ااعاعات إسالمية بسيطة بوساطة الرواد ، الاريي
وصانيها ت صيرات الهجرات العربية التي كانت أوسي وأامؿ مف المررمة السابةة ، اإلواهؿ

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

ابعد أف انتهى عمرو بف العاص مف تررير مصر وجح أنظارد نرو الجنوب ريث 
ـ عمى رأس رممة إلى  641 هػ/ 21بالد السوداف ابعث عبداهلل بف سعد بف أبي سرح سنة 

إ  أف تمؾ الرممة لـ تستطي أف ترسـ المويؼ ، لنصرانيةريث توجد ا (68)أرض النوبة
ـ ووصمت  651 هػ/ 31ارجي عبداهلل بةواتح إلى مصر صـ عاد مرة أخر  إلى النوبة سنة 

رممتح الصانية هذد إلى دنةمة وكانت عمى عهد الخمينة الصالث عصماف بف عناف ويد ردصت 
معاهدة )سميت بػ ، ر وبالد النوبةف الطرايف انتهت بعةد هدنة بيف مصيمعارؾ عديدة ب
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مف ينزؿ بالدهـ أو مف "ايها ما ي تي : أف يرنظ نصار  النوبة  طوأهـ ما ااتر  (البةط
يطريح مف مسمـ معاهد رتى يخرج عنهـ أو أف يردوا كؿ ابف خرج إليهـ مف عبيد المسمميف 

وجاورد إلى أف  و  يتعرتوا لمسمـ يصدد .عميح ارتى يردد إلى أرض اإلسالـ و  يستولو 
ف بننا  مدينتهـ و  يمنعوا منح مصميا و واف يرنظوا المسجد الذل بناد المسمم .ينصرؼ عنح

 .(69)". تكرمتح.وعميح
وهذد المعاهدة كما بدت مف النص السابؽ مهمة اي عممية بذر أوؿ مناهيـ 

دة تنطمؽ أوؿ اإلسالـ اي السوداف إلف المسجد هو الدعامة النكرية اإلولى ل سالـ ومنح عا
أعطت لممسمميف  المعاهدةتعاليـ اإلسالـ ومبادهح وهو منبر صةااي لممسمميف كما أف هذد 

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

 .ـوعةيدته
كما أكدت  .ا تصاؿ بررية بالنوبييفبهذا كما سمرت المعاهدة لمتجار المسمميف 

التزاـ النوبييف بالرناظ عمى أرواح المسمميف وهذا أد  مف غير اؾ إلى اتم المجاؿ أماـ 
 .(71)المسمميف لمتررؾ اي عممية نار اإلسالـ وتعريؼ السوداف بح

وأصبرت هذد اإلرض ممج  ، السودافواي العصر اإلمول ازداد ا هتماـ ببالد 
هرب  (عبداهلل بف مرواف)ويذكر أف آخر أمرا  بني أمية  .لمهاربيف مف التغط السياسي

كما هرب إلى الغمر بف يزيد بف عبد الممؾ بف مرواف الى جباؿ النون  إذ  (71)الى السوداف
مى أكصر بةاع تسموا باسمها صـ استولوا عمى عرش المممكة التي كانت باسطة ننوذها ع

 .(72)السوداف إلكصر مف صالصة يروف
واي خالؿ العصر العباسي ردث مف الظروؼ السياسية والعسكرية ما داي الى 

والعباسييف انتهت بانتصار الجيش العباسي  (73)ردوث معارؾ عسكرية بيف يباهؿ اليجة
عهـ الى يبوؿ عمى يباهؿ اليجة انتصارا سارةا دا (عبداهلل بف الجهـ)الذل كاف يةودد 

الصمم وتوييي معاهدة اعتراوا ايها بالسمطة العباسية كما اعتراوا لهـ بمزايا سياسية 
كما اعتراوا لهـ ، ساعدتهـ عمى زيادة الصمم وتوييي معاهدة اعتراوا ايها بالسمطة العباسية



 م 4002 -هـ  8241جملة كلية العلوم اإلسالمية                                   اجمللد األول العدد األول 

 22 

 اد بمزايا ايتصادية ساعدتهـ عمى زيادة نااطهـ التجارل اي المنطةة وهذا مف غير اؾ 
 .(74)إلى زيادة نااط الدعوة إلى اإلسالـ

والرةيةة أف العهد العباسي لـ ياهد استةرارا اي عالياتح مي بالد النوبة إذ سرعاف 
ديار النوبة والتناعؿ مي يباهؿ  فما نةتت المعاهدة عدة مرات إذ أخذ العباسيوف يةرو 

ذ يباهؿ اليجة مف اليجة رتى أسمـ كصير منهـ وأصبرت الزعامة بيدهـ وهكذا تعؼ ننو 
 .(75)غير المسمميف وانتهى دورهـ اي المنطةة سياسيال وعسكريال 

العاليات المصرية النوبية ظمت ياهمة وتسير واةال لمصالم السمطة  أفوالوايي 
 .الراكمة لمصر اي العصر العباسي المت خر مف طولونية أو إخايدية أو ااطمية أو أيوبية

العهود السابةة اي  انت عميحات المت خرة هذد أرسف مما كغير أنح باكؿ عاـ كانت النتر 
بالوجود العربي واإلسالمي  تطبعتمجاؿ نااط الدعوة اإلسالمية إلف المنطةة النوبية 

 .(76)و سيما بعد كصرة الهجرات العربية إلى هناؾ، وأصبرت جز ال مف العالـ اإلسالمي
ميف مف ظهور )الكيانات كصرة المهاجريف العرب وازدياد أعداد المسم تمكن

السياسية( التي بدأت بعمميات نار اإلسالـ اي المنطةة باكؿ منظـ ومدروس ريث أخذت 
رساؿ العمما  والدعاة مف إتمؾ الممالؾ عمى عاتةها مهمة  ريا  عمميات الجهاد اإلسالمي واا

 .أجؿ نار اإلسالـ بيف السوداف والنصار  والوصنييف
وااتدت الرغبة اي النهوض ، لدعوة اإلسالميةاني عصر النون  مصال ناطت ا

ويمما استخدمت أساليب العنؼ ، وكانت أساليب الدعوة سممية اي أغمب اإلرواؿ، بالديف
ومف أمصمة ذلؾ ما  .والةسوة سو  مي أولهؾ الذيف يستخدموف العنؼ بوجح اإلسالـ ودعاتح

ؿ مف غارات عمى مسممي ياـ بح النوباويوف سكاف الجباؿ والسمكاويوف سكاف أعالي الني
مما داي بممؾ سنار ، السوداف ويراهـ وما ياموا بح مف ا عتدا  عمى بعض نسا  المسمميف

اتاو  عمما  المسمميف  اعةبتهاصـ ، النونجي إلى اف غارات طارنة عمى الغزاة النوباوييف
المسمميف  السوداف بترورة جهاد النوبة رتى يؤمنوا باهلل تعالى ويكنوا عف ورايتهـ تجاد

ات لنت مف أجؿ ذلؾ ارؽ إسالمية تولى ييادتها النةيح بدول أبو صنية البديرل كانت 
ويد استمر جهاد المسمميف السوداف هذا  .مهمتها استخداـ السيؼ تد المعتديف النوباوييف

 .(77)زمنا طويال رتى انتار اإلسالـ اي كصير مف جباؿ النوبة
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ـ انتار اي السوداف المذكورة سابةال ااف اإلسالوايما عدا تمؾ الرمالت الجهادية 
الصواية الدور المهـ  والطرؽعمما  والدعاة لمكاف ايها ، ؽ سممية خالصةالاريي بطر 

ويد رو  أف أوؿ مف ااتهر مف أولهؾ العمما  واسمح غالـ اهلل بف عاهد اليمني  .والبارز
ال اةاـ بنار اإلسالـ بيف ـ الذل استةر اي دونة 14الذل يدـ مف اليمف أواسط الةرف 

السوداف عف طريؽ التربية والتعميـ واناا  المدارس التي تعمـ اإلو د يرا ة الةرآف الكريـ 
دنانة صهر الايي عبداهلل  يالايي رمد أب ي ـ مج 15صـ أعةبح اي الةرف ، والصالة

 .(78)الجزولي الااذلي
مصر الايي مرمود  ولما يامت دولة النون  اإلسالمية اي السوداف يدـ مف

كما أسهـ باكؿ اعاؿ الايي ابراهيـ  .العركي الذل يدـ خدمات جميمة ل سالـ اي السوداف
بف جابر بف غالـ اهلل اي عممية نار اإلسالـ عمى المذهب المالكي ولما تواي ياـ االبو د 

رية مف بالد   متنأو دد اإلربعة بدور كبير اي ارسا  يواعد التعميـ الديني والنةح اي أجزا
 .(79)السوداف الاريي

ومما يجدر ذكرد أف انتاار اإلسالـ بوساطة رجاؿ العمـ والنةها  اي النترة المت خرة 
ؽ الصواية مف أعماؿ كبيرة اي ترسيي نسبة لما كانت تنجزد الطر ، جا  باكؿ غير واسي

 .المسمميفاإلسالـ اي ننوس السوداف أو اي عمميات نار اإلسالـ بيف السوداف مف غير 
إذ بعد أف كاف التصوؼ مطمبا لمصنوة مف المسمميف صار مةصدا لممسمميف جميعال اي 

أف يميز بيف الجماعة الصواية وأهؿ الةرية " السوداف رتى أصبم مف الصعب عمى البارث
 .(81)"أو العايرة اي السوداف

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

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

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

 .(81)الردث المهـ أهمية كبيرة اي تسهيؿ دخوؿ العرب واإلسالـ الى ارؽ أاريةيا
وأخذت الرباة منذ نهاية الةرف اإلوؿ الهجرل تدخؿ اي عزلة إذ راصرها ا سالـ 

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

وهـ يباهؿ وصنية وهناؾ  (ا جاو)الهجرة الى الجنوب اي المناطؽ الجبمية ريث يعيش 
 .(82)تكونت دولة الرباة الجبمية

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 

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

هناؾ يداعهـ لتوريد صنواهـ وبذلؾ اةد أخذ اإلسالـ ينتار باكؿ هادئ ويدخؿ يموب 
بات اي  حصـ أصبم مف الةوة بريث أف انتزاعح مف يموب معتنةي، السكاف بالمربة والسالـ

 .(83)الرباة رةيةة   رجعة ايهاركـ المستريؿ وأصبم وجود اإلسالـ اي 
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 

نما انتار اإلسالـ باكؿ هادئ  .اي اإلساليب التبايرية التي يتبعها رجاؿ الكناهس واا
التجار المسمميف الذيف كانوا بمصابة دعاة ل سالـ بالمظهر والنعؿ كما انتار  بوساطة

اإلسالـ بمخالطة الةباهؿ والجماعات اإلسالمية مي بني جمدتها مف الجماعات غير 
ولما كاف اإلسالـ ديف النطرة وكاف أولهؾ السكاف عمى النطرة لـ يرمموا عةاهد  .اإلسالمية

سهال سمرا يزيدهـ يوة وتماسكا لذا أخذوا يدخموف ايح أاواجا  معتمة منظمة وكاف اإلسالـ
 .كما ساعدت هجرة المسمميف عمى انتاار اإلسالـ واستةرارد .كما سنذكرد تباعا

امـ يختمؼ اي طريةة نارد عما ، أما انتاار اإلسالـ اي السارؿ اإلاريةي الاريي
مييف عف طريؽ الهجرة أو ذكرناد مف يبؿ عف طريؽ المربة والتداخؿ مي السكاف اإلص
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اةد كانت أيدـ  .موصؿ مف باجوف اي سارؿ بنادر رتى موزنبيؽ وجزر الةمرالالتجارة 
الجمندل المذيف هربا مي أهمهما  ىهجرة إلى ذلؾ السارؿ هجرة اإلخويف )سعيد وسميماف( أبن

نز  اي  نهماإاإلمول عبد الممؾ بف مرواف ويةاؿ  ةإلى السارؿ اريي أاريةيا أياـ الخمين
 .(84)الخمينة (باتا)المنطةة التي عرات ايما بعد باسـ 

ف هذد الهجرة أصرت باكؿ أو بآخر عمى المنطةة اكريال ورتاريال إذ أومف الطبيعي 
 عدّ وعميح يمكف  .نةؿ المهاجروف معهـ إسالمهـ وما كانوا يعرتوف مف تراث صةااي ومادل

ا هجرة اإلخويف سعيد وسميماف إلى سارؿ هي السنة التي رددت ايه)ـ  689 هػ/ 69سنة 
 .السنة التي بدأ ايها اإلسالـ ينتار اي ارؽ أاريةيا (أاريةيا الاريي

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

ة الى عدـ وجود عةبات عسكرية وسياسية تةؼ بوجح المهاجريف عمما ب ف المنطةة إتاا
راتها وكؿ هذد العوامؿ كانت تداي بجماعات عديدة الى الهجرة مف الجزيرة العربية يغنية بخ

عف الى ارؽ أاريةيا طمبا لمكاسب الدنيا أو هربا مف تغط سياسي أو عسكرل كما عرؼ 
اريةيا وتمكنت أخيرا مف دمت مف عماف ووصمت الى سارؿ ارؽ أالنبهانية التي ي الةباهؿ

 .(85)ركـ باتا
( ـ 1348 هػ/ 749ت: )واي عهد السمطاف عمر بف مرمد بف ارمد سميماف 

الذل ُيعد مف أيو  سالطيف النبهانييف تمت الى باتا معظـ مدف السارؿ اإلخر  كمدينة 
مر الى تنظيـ دولتح ونار العدؿ ايها إذ أوز  وماليندل وكيتح واكيواف ويد عمد السمطاف ع

الذيف كانوا رسؿ  (86)ايتا بالتجارة والتجار ُعنيمف اتباعح اي كؿ مدينة كما  يال عيف يات
 .اإلسالـ ودعاتح بيف الزنوج

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

أف  مو هي العاصمة التجارية الجغرااي والتاريخي ويعد البعض  مف الترابط المدينتيف نوع
لمسنف مهـ جدا اي ريف  ىبسبب امتالكها لمويعها البررل المهـ وامتالكها لمينا  ومرس

 .ُعدت باتا العاصمة السياسية
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ى سارؿ ارؽ أاريةيا أيتا جماعة مف العرب يدموا مف ومف جممة مف هاجر إل
بةيادة سبعة أخوة كانوا يد هربوا مف تغط راكـ اإلرسا   (الةريبة مف البرريف)اإلريا  

 .عميهـ وكاف ذلؾ بردود الةرف الصالث لمهجرة/ التاسي لمميالد
ما ويعز  لهذد الجماعة العربية دورها اي ت سيس مدينة مةادياو التي سيطرت اي

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 

 .(87)والعرب المهاجريفالعمـ مف اإلاارية 
كما أنها ااتغمت باكؿ عاـ ، كانت المذكورة سابةال تديف باإلسالـ وتعمؿ عمى نارد

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

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

 .يعّرؼ باإلسالـ ويداعهـ إلى ا ستنسار ومف صـ ا نتما  إليح
سارؿ اإلاريةي الاريي أهميتح اي عمميات كما كاف لبنا  المساجد الكصيرة اي ال

المنبر اإلساس لمدعوة ولمتصةيؼ ولتعميؽ اإلسالـ اي  االمسجد هونار اإلسالـ بيف الزنوج 
ذا عممنا ب ف  .ننوس الداخميف ايح عداد المساجد كانت كصيرة اي مدف السارؿ اإلاريةي أواا
كاف هناؾ صالصماهة  ة كموة مصالل اني مدين سعة انتاار اإلسالـ هناؾ.  الاريي تبيف لنا مد

ب ف كؿ المدف  عمما (89)أصار مساجد تزيد عمى العارة واي بمبا اكتانت أخيرال  (88)مسجد
اإلسالمية اإلخر  كاف ايها أعداد كبيرة مف المساجد الصغيرة ووارد كبير وهو المسجد 

إلف ، المنطةةمعظـ مسممي  الذل يرترد أسبوعيال و الجامي الذل تةاـ ايح صالة الجمعة 
  .ذلؾ ارط أساس مف اروط الصالة لد  المسمميف ريصما كانوا

ورينما نبرث عف أسباب انتاار اإلسالـ اي أاريةيا نجد أف هناؾ عوامؿ كصيرة 
صـ بالمسمميف أننسهـ الذيف صديوا اي ، تكمف معظمها باإلسالـ الذل هو ديف اهلل تعالى

  تعمةت بالسكاف المرمييف الذيف أربوا اإلسالـ اتالل عف عوامؿ أخر  .رمؿ أمانة 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 
نما تسمؿ ايها تسمال، والاعوب اكتسارا يد يتسرب إلى نارية دوف اإلخر  ويد تكوف  واا

ويد تكوف اي يبيمة واردة مدينة مسممة وبجانبها مدينة  .يبيمة مسممة بجوارها أخر  كاارة
كما أف المموؾ الوصنييف أننسهـ كانوا متسامريف مي اإلسالـ وأهمح وكانوا ياهدوف  .وصنية

ويد اتم هذا "مما  مف المسمميف اإلعياد اإلسالمية ويتةدموف بالهبات إلى الدعاة والع
التسامم وعدـ اإلكراد يموب كصير مف الوصنييف وارح صدورهـ رتى اعتنةوا اإلسالـ عف 

، ولةد كاف اإلسالـ ينتار اي ربوع أاريةيا بةوتح الرورية   بالةوة المادية ..طواعية واختيار
 .(91)"ؿ واإلسمرةوكانت الننوس تنجذب إليح بمغناطيسية الطبيعة   بدعاية اإلموا

إذ ليس ينوت ذا عمـ  (91)نح ديف النطرةأوأهـ ما ميز اإلسالـ وساعد عمى انتاارد 
ولعؿ ذلؾ ، وبما لح مف يوة وسمطاف عمى ننوس معتنةيح، بخواص الديف اإلسالمي ومميزاتح

 .التي اطر اهلل تعالى عبادد عميها (ديف النطرة)بػ  تحسر تسمي
و  بد لمعتنةح أف يكوف سميـ النطرة والسودانيوف باكؿ ااإلسالـ إذف ديف النطرة 

ولذلؾ كاف مموكهـ متسامريف ، عاـ كانوا غاية اي البساطة بعيديف عف المؤصرات الخارجية
ويد ذكر الكاتب النرنسي هوبير  .وهذا هو سر تةبمهـ بسهولة ل سالـ، مي الدعاة المسمميف

ديف "الغربية : أنح مما يسر انتاار اإلسالـ كونح ديااف راكـ المستعمرات النرنسية ب اريةيا 
، . ووساهؿ ا نتساب إليح أيسر.سهؿ التناوؿ و  لبس و  تعةيد اي مبادهح، النطرة بطبيعتح

اال يطمب مف الاخص إلعالف إسالمح سو  النطؽ بالاهادتيف رتى يصبم اي عداد 
.. االذل يدخؿ اي .التكمؼ .. ويد ربب اإلسالـ إليهـ اي مظاهرد البعيدة عف.المسمميف

 .(92)"اإلسالـ ياعر ب نح أصبم ذا اخصية مرترمة وأنح يد ازداد مف يوة وريوية
وهو مي اإلنساف ، وعميح االعبادة اي اإلسالـ بسيطة غير معةدة واهلل تعالى وارد

اي كؿ مكاف كما   ترتبط عبادة اإلنساف بمكاف وزماف وبإمكاف اإلنساف أف يتعبد اهلل 
 .لى اي كؿ ويت وأل مكاف إذ   ترتبط عبادتح بدار معينة أو رجاؿ ديف بوصنهـ ترميزال تعا
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وكؿ ارد مكمؼ بنار عةيدتح والرناظ عميها ولذا ااؽ اإلسالـ جميي اإلدياف اإلخر  اي 
 .(93)ا نتاار اي أاريةيا جنوب الصررا 

   ( مرمد رسوؿ اهلل  إلح إ  اهلل)وهذد العةيدة البسيطة التي تتتمف ا عتةاد بػ 
بإمكاف الناس و ، كما أنها   تصير مصاعب عةمية خاصة، تتطمب تجربة كبيرة ل يماف

خالية مف المخارج والريؿ النظرية الالهوتية "جميعا بالمستويات المختمنة أف ينهموها اهي 
مى ووتورها هي ع (ولذلؾ ابساطة التعميمات اإلسالمية)ومف الممكف أف ياررها أل ارد 

 .(94)"وجح الترةيؽ مف اظهر الةو  النعالة اي الديف واي نااط الدعوة إلى اإلسالـ
ولذا ، كما يؤدل اإلسالـ إلى ظهور نوع مف التجمي الديني وا جتماعي بيف أارادد

يسعوف إلى الوردة وا نسجاـ  فاهو مربوب لد  دعاة الوردة والمموؾ وأرباب العواهؿ الذي
نما بيف أسرهـ ويراهـ ود ولهـ ااإلسالـ اي السوداف الغربي لـ ينكؾ التجمعات الةبمية واا

 .(95)زادها يوة ورماسا ترت ت صير ظروؼ ا ستةرار والسيادة الدينية
ااإلسرة المسممة متماسكة ومترابطة ويظهر تماسكها بنتؿ اإلسالـ الذل يدعو 

 .طاعة الوالديفمعتنةيح إلى ارتراـ الكبير والعطؼ عمى الصغير وعدـ الخروج عف 
تماسؾ المدينة والدولة إذ ياعر  ايهذا يؤصر مف غير اؾ  ،وتماسؾ اإلسر المسممة
يجعؿ النرد المسمـ اي  –كما يةوؿ ترمنكهاـ  -ااعتناؽ اإلسالـ  .الجميي بترابطهـ وتعاونهـ

إلف اإلسالـ برد ذاتح ينظـ اؤوف الرياة كمها سوا  أكانت اردية أـ ، مجتمي إسالمي
ة بريث تنسجـ عالية النرد بالمجتمي مي الرناظ عمى العرؼ الةديـ الذل   جماعي

 .(96)يتعارض مي اإلسالـ
كما يعطي اإلسالـ اإلاخاص الذيف يدخموف ايح نوعا مف الرصانة النكرية 
والمادية ذات الاعور بالسيادة والصةة ولذا االزنجي الذل يدخؿ اإلسالـ يتعرؼ عمى كصير 

وياعر اإلنساف ب نح جز  مف العالـ اإلسالمي الكبير ، مةة باهلل تعالىمف الرةاهؽ المتع
الممتد مف سور الصيف إلى المريط اإلطمسي كما أخذ ياعر بإنسانيتح وبالعزة والكرامة التي 

 .(97)صراتح عف الذلة والمنكر والموبةات
كبير ويجب أ  ننسى اف هجرة يباهؿ البربر مف الاماؿ إلى الجنوب كاف لها أصر 

مي مالرظة أف هذد الةباهؿ كاف إسالمها  –اي نار اإلسالـ اي منطةة السوداف الغربي 
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كما كاف لمهجرات العربية المتعددة مف جزيرة العرب إلى سارؿ  –جيدا بنعؿ المرابطيف 
اةد كاف  .ارؽ أاريةيا أصرها اي نار اإلسالـ هناؾ عمما ب نح كاف لمتجارة المةاـ اإلوؿ

إلى أاريةيا جنوب الصررا  وهـ براجة صـ مف بغداد إلى الةاهرة أو الةيرواف  التجار ي توف
أف يااهد  وبمجردإلى توصيؽ الصالت التجارية واعتماد عمال  وممصميف لهـ اي المنطةة 

العميؿ الوصني ما تتسـ بح العمميات التجارية مف الصدؽ تنا  بينح وبيف التاجر المسمـ 
 ال لتح إلى الديف اإلسالمي كما أف عديدماتي تكوف اإلساس اي استعالية مبنية عمى الصةة ال

مف التجار المسمميف ينتهي بهـ اإلمر إلى ا ستةرار اي المنطةة صـ يتزوجوف هناؾ وهذا 
عمما ب ف يوااؿ التجار ، تعرؼ الوصنييف الزنوج عمى اإلسالـ –بدوف اؾ  –ا ستةرار يعةبح 

لنةها  وهؤ   يرمموف معهـ إلى جانب السمي أخبارا وأاكارا كصيرا ما كاف يصاربها العمما  وا
، مختمؼ أنرا  العالـ اإلسالمي ايف اإلرواؿ ا جتماعية وا يتصادية الساهدة عجديدة 

 .(98)اكؿ ما سبؽ   بد أف يؤدل الى نار اإلسالـ اي المنطةة
ارؽ بيف   ، ومف الجدير بالذكر اف اإلسالـ جا  بنكرة اإلخوة بيف المسمميف

ومف هنا يبدو السر الرةيةي اي  .عربي وغير عربي و  ارؽ بيف أسود وأبيض إ  بالتةو 
منذ المرظة اإلولى "نجاح الدعاة والعمما  والتجار المسمميف اي نار اإلسالـ بيف الزنوج إذ 

مى التي يعترؼ ايها المتروؿ إلى اإلسالـ بالعةيدة يسير سيرا عمميا عمى المبادئ الةاهمة ع
إخا  المؤمنيف جميعا وتساويهـ أماـ اهلل ولذلؾ ااف لوف الارنجي وجنسح لـ يرمال ب ل 

واي الرؽ يظهر أف اإلسالـ لـ  .راؿ إخوانح الجدد اي الديف عمى أف يتعصبوا عميح
 .(99)"يتعامؿ مي اإلسود يط عمى أنح مف طبةة منرطة

 ال ننسي الصررا  عامالل  ومف الواتم أيتا أف  نتاار اإلسالـ اي أاريةيا جنوب
اةد لةي الزنوج بعد إسالمهـ ترريبا واترا مف إخوانهـ ، اجي الزنوج عمى اإليباؿ عميح

وهذا ا نتماـ لمديف الجديد الذل تنوؽ رتارتح ، بنتؿ العامؿ المذكور سابةال ، المسمميف
تتمااى تطمب منهـ أف يؤصروا التخمي عف كصير مف عاداتهـ وطباعهـ التي   ، رتارتهـ

ةدموا خطوة متميزة اي تةدـ ت"وبذلؾ وجد الزنوج أننسهـ بعد إسالمهـ أنهـ  .وروح اإلسالـ
 .(111)"الةبيمة الزنجية عةاهديا وماديا
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وأخيرا ااف ا نجذاب نرو اإلسالـ لـ يكف مبنيا عمى مجرد النواهد الرتارية 
تروؿ نرو اإلسالـ رورية إذ أردث ال، ف العامؿ الديني كاف لح أهميةإبؿ ، وا جتماعية

عالية راعت مف معنويات السوداف كصيرا وجعمتهـ يرتبطوف باإلسالـ باكؿ متيف بريث إنهـ 
صالة  وبا خص-، نهـ ارتبطوا بصالة الجماعةأ  يتةبموف اكرة مف دوف اإلسالـ و سيما 

أوجح جذابة كانت ذات ، وهذد الممارسات الدينية (111)وبالاعاهر الدينية اإلخر  -الجمعة
اةد جا   .جعمت لكؿ ارد مف أهؿ السوداف مكانا مناسبا اي وطنح واي الكوف باكؿ عاـ

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

 .ساب انسيابا هادها وسميما مف دوف إكرادالةـو ين
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ص  :(1949 الةػػاهرة:)المعجػػب اػػي تمخػػيص اخبػػار المغػػرب ، عبػػد الوارػػد المراكاػػي (14)
131-132 

 225ص  :(1964الدار البيتا  : )تاريي المغرب ، لساف الديف بف الخطيب (15)

 115ص :هػ(1387تونس: )المؤنس اي اخبار أاريةيا وتونس ، ابف أبي دينار (16)

 ننسح (17)

 228ص  :السابؽ (18)

 127ص  :(1957الةاهرة : )يياـ دولة المرابطيف ، انظر : رسف ارمد مرمود (19)

 89ص  ا سالـ: تاريي، دريد (21)

اإلنيػػػؽ المغػػػرب بػػػروض الةرطػػػاس اػػػي اخبػػػار ممػػػوؾ ، ابػػػو الرسػػػف عمػػػي بػػػف عبػػػداهلل (21)
 2/14: ـ(1936الرباط : )المغرب وتاريي مدينة ااس 
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 2/15السابؽ :  (22)

 229ص :تاريي المغرب، الخطيبابف  (23)

 231ص  :السابؽ (24)

 232ص  :ننسح (25)

نسػخة مصػورة ، ناػاصػبم اإلعاػى اػي صػناعة اإل، أبػو العبػاس بػف عمػي، الةمةاندل (26)
 5/293الةاهرة : د/ت( )عف النسخة ا ميرية 

( ـ1975، الةػاهرة)، اإلصوؿ التاريخيػة لمعاليػات العربيػة اإلاريةيػة، جماؿ زكريا ياسـ (27)
 Triminghem, A history P.11وانظر  156ص 

(28) See. Triminghem, op. cit. P 26,28 

د/  بيػػروت:)كتػػاب صػورة اإلرض ، ابػػو الةاسػـ مرمػػد بػف عمػػي الموصػمي، ابػف رويػؿ (29)
 19ص :ت(

 225ص: تاريي المغرب (31)

اػػػي عمميػػػات ناػػػر اإلسػػػالـ انظػػػر : دريػػػد ص  الممزيػػػد عػػػف تجػػػارة الػػػذهب وت صيراتهػػػ (31)
215-218 

 :امبراطوريػػة غانػػة اإلسػػالمية، رخػػافط، 5/284اػػى : صػػبم اإلع، انظػػر الةمةاػػندل (32)
 31ص

 45ص  :امبراطورية غانة اإلسالمية (33)

كتػاب ا ستبصػار ، كاتػب مػراكش مػف الةػرف السػادس الهجػرل / عػاـ، مؤلؼ مجهػوؿ (34)
ص  :(ـ1958، ا سػػػكندرية)ناػػػر وتعميػػػؽ د. سػػػعد زغمػػػوؿ ، اػػػي عجاهػػػب ا نصػػػار

221 

برػث مناػور اػي )الـ اػي ااريةيػا وآسػيا الرػدود الةصػو  لالسػ، لػويس .ـ1انظر أل.  (35)
د. اػػاكر  ؽتعميػػؽ وترةيػػ، 8العػػدد  .سمسػػمة عػػالـ المعراػػة، الةسػػـ اإلوؿ، تػػراث ا سػػـ
 167( ص ـ1978، الكويت)مصطنى 

 175ص  :المغرب، البكرل (36)

(37) See Dela Roncipre, ch/ la Decouverte de/ Africa au Moyen-

Age, LaCaire, 1925: P. 103 
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(38) Trimingham, J.S. The Influence of Islam Vpon Africa (London, 

1980 

(39) See: Hogben,(S.J.), The Muhammdan Emirater of Nigeria. 

London: 

 354ص  :الدعوة الى اإلسالـ، وانظر توماس ارنولد ـ(1931) 27ص
 :وكذلؾ 777ص  :المغرب، انظر : البكرل (41)

Bovill (E.W.) The Colgen Trade of the Moors (London: 1961) 

 48ص :امبراطورية غانة، طرخاف (41)

(42) Trimingham, Ahistory, P31 

(43) Trimingham, J.S.islam in west Africa (London: 1956) 

  178ص  :المغرب، انظر البكرل (44)

ـ 1151 هػػ/442عػاـ  وعػددورجح عدد المؤرخ النرنسي دبالاوس تاريي إسالـ الممؾ  (45)
دولػػػة مػػػالي ، ر د. إبػػػراهيـ عمػػػي طرخػػػافانظػػػ، بعػػػد أف اعتمػػػد عمػػػى ا جتهػػػاد والظػػػف

 53-52ص  :(173الةاهرة )اإلسالمية دراسات اي التاريي الةومي اإلاريةي 

( ـ1955الةػػػاهرة : )الػػػذهب المسػػػبواح ، وانظػػػر المةريػػػزل، 5/293صػػػبم اإلعاػػػى :  (46)
تعنػػي اإلميػػر الػػذل هػػو مػػف نسػػؿ السػػمطاف  (مػػارل)إف كممػػة  .ابػػف خمػػدوف 111ص 
ـ اإلسػػد : أل اف مػػارل جالطػػة تعنػػي اإلميػػر اإلسػػد انظػػر ابػػف طػػة معناهػػا بمغػػتهلوجا

 صبم اإلعاى:، الةمةاندل، 5/433خمدوف 

 .37-36ص  :دولة مالي، انظر : طرخاف (47)

زار ابف بطوطة مالي وتجػوؿ اػي ربوعهػا واػاهد عػف يػرب معالمهػا اإلسػالمية ورػب  (48)
بػػػػف انظػػػػر : ررمػػػػة ا 1353-1312أهمهػػػػا ل سػػػػالـ وكانػػػػت زيارتػػػػح مػػػػا بػػػػيف سػػػػنتي 

 691ص  :بطوطة

 691ص  :الررمة ،ابف بطوطة (49)

كػػـ إلػػى الجنػػوب  451تبعػػد رػػوالي ، غػػاو: مدينػػة كبيػػرة تةػػي عمػػى صنيػػة نهػػر النيجػػر (51)
، وسكانها تجار أغنيا  يتجولوف داهمػا اػي المنطةػة مػي بتػاهعهـ، الاريي مف تمبكتو

لممزيػد  .وتةي راليا اػي جمهوريػة مػالي .لبيي الذهب والرييؽوالمدينة باكؿ عاـ سوؽ 
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الريػػاض : )وصػػؼ أاريةيػػا  (ليػػوف اإلاريةػػي)انظػػر: الزيػػاتي الرسػػف بػػف مرمػػد الػػوزاف 
   545-543ص  :(ـ1999

 (وزارة الصةااػػة واإلراػػاد الةػػومي)أاريةيػػا الغربيػػة اػػي ظػػؿ اإلسػػالـ ، انظػػر : نعػػيـ يػػداح (51)
مممكػػػػة ، عبػػػػد الةػػػػادر، زباديػػػػة، 67ص6الةػػػػاهرة د/ت سمسػػػػمة الصةااػػػػة الاػػػػعبية عػػػػدد 

ص  (د/ت، الجزاهػػػر)الاػػػركة الوطنيػػػة لمناػػػر والتوزيػػػي ، اػػػي عهػػػد ا سػػػبةيفصػػػنغال 
132-135 

، بػػاريس)ناػػر هػػوداس ، تػػاريي السػوداف، عبػػد الػػررمف بػػف عبػداهلل بػػف عػػواف، السػعدل (52)
 355ص  :الدعوة الى اإلسالـ، أرنولد، 3ص :(ـ1964

 كػػـ إلػػى الجنػػوب الغربػػي 61ـ وتةػػي عمػػى مسػػااة 1133هػػػ/435سػػنة  اناػػهتجنػػي :  (53)
مف تمبكتو وكانت هذد المدينػة مركػزا لمتجػار البربػر الممصمػيف والعممػا  العػرب والػدعاة 

عبػد ، 538-537ص  :وصػؼ أاريةيػا، انظػر الزيػاتي .الذيف تميزوا بمباسهـ اإلبيض
 224ص  :(ـ1961الةاهرة: )زكي تاريي الدوؿ اإلسالمية  فالررم

نمػت ، رطػة لمةوااػؿ التجاريػةهػ ويػد جعمػت م 611تمبكتو : أسست هذد المدينة سنة  (54)
الػػػذل  (المػػػيالدل الةػػػرف الرابػػػي عاػػػر)رتػػػى عهػػػد السػػػمطاف كػػػنكف موسػػػى  توترعرعػػػ

جعمهػػا مػػف أعظػػـ مػػدف السػػوداف اةػػد بنػػى ايهػػا يصػػرا اخمػػا ومسػػجدا كبيػػرا ممػػا داػػي 
 .الهجػػػرة إليهػػػا وخاصػػػة مػػػف مدينػػػة و تػػػحالػػػى بالعممػػػا  واصػػػراب المصػػػالم التجاريػػػة 

، دريػػد  :لممزيػػد انظػػر المػػيالدل رهػػا اػػي الةػػرف السػػادس عاػػربمغػػت تمبكتػػو أوج ازدها
 284ص  :تاريي اإلسالـ

 اناػػهتأنهػػا ا ولكػػف يسػػتناد ممػػا ذكػػرد الزيػػاتي و تػػح :   يعمػػـ بالتػػبط تػػاريي تاسيسػػه (55)
وكانػت مركػزا تجاريػا ورتػاريا رتػى رػدود الةػرف الصالػث  .يبؿ تمبكتو بسػنوات طويمػة

اهػػاجر العممػػا  وازدهارهػػا ؿ نمػػو تمبكتػػو ريػػث تػػعؼ مركزهػػا بنتػػالمػػيالدل عاػػر 
 536-535ص  :انظػػػػػر: الزيػػػػػاتي وصػػػػػؼ أاريةيػػػػػا .اليهػػػػػا تػػػػػاركيف و تػػػػػح لالنرسػػػػػار

 22ص  :تاريي السوداف، والسعدل

 355ص  :الدعوة الى اإلسالـ، ارنولد، 12ص  :تاريي السوداف، السعدل (56)

 22-21ص  :تاريي بالد السوداف، انظر : السعدل (57)
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(58) See Dubois, (F.) : Tombucton la my sterieuse (Paris: 1897) 

P52 

(59) Trimingham. The Influence, P.43 

مظاهر ا تصا ت النكرية والصةااية بػيف اػماؿ أاريةيػا ووسػط السػوداف  (ـ -أ )كاني  (61)
 :( السػػنة الصالصػػة العػػدد اإلوؿ81، ليبيػػا)برػػث مناػػور( اػػي مجمػػة البرػػوث التاريخيػػة )

 13-12ص 

 66ص :البرنوامبراطورية ، طرخاف (61)

(62) See: Palmar (H.R.) The Bornu Sudan (London : 1926) P.29 

  Palmar, : 67وانظر  13ص : كاني (63)

(64) See: Palmar, The Bornu,P15, 134 

 17-16ص  :كاني (65)

 23-22ص  :ننسح (66)

أرض النوبة : كاف التكػويف السياسػي لػبالد النوبػة يبػؿ النػتم اإلسػالمي لمصػر ينةسػـ  (67)
مػػػريس وتةػػػي الػػػى الجػػػز  الاػػػمالي إلرض النوبػػػة وعاصػػػمتها أيسػػػاـ هػػػي :  ةالػػػى صالصػػػ

صػػـ مممكػػة عمػػوة وتةػػي اػػي  .بجػػراش ومممكػػة المةػػرة وتةػػي اػػي الوسػػط وعاصػػمتها دنةمػػة
وبعػػد ترريػػر مصػػر  .الجنػػوب وتجاورهػػا الرباػػة مػػف جهػػة الجنػػوب وعاصػػمتها سػػوبا

ياسػية وظهور المسمميف اي الاماؿ تاكؿ اتراد بػيف مممكتػي عمػوة والمةػرة إلسػباب س
كتاب المواعظ وا غيػار بػذكر ، انظر : المةريزل تةي الديف ارمد بف عمي، وعسكرية

اإلدريسي أبػو عبػداهلل بػف  :وانظر 192، 191ص  (هػ1271بو ت )الخطط وا صار 
 335( ص ـ1971روما : ) 1عبد العزيز كتاب نزهة الماتاؽ مف اختراؽ اإلااؽ ج

وانظػػػر : عبػػػد  2/8( : ـ1958الةػػاهرة : ) المسػػمموف اػػػي العػػػالـ، عبػػد الػػػررمف زكػػػي (68)
-31ص  :(ـ1967بيػروت : )تػاريي الصةااػات العربيػة اػي السػوداف ، المجيد عابػديف

32 

 1/211الخطط : ، المةريزل (69)

العاليػػػات السياسػػػية وا يتصػػػادية بػػػيف المماليػػػؾ وبػػػالد ، الجاسػػػـ ؽعبػػػد الػػػرزا :انظػػػر (71)
  32، 31ص  :(ـ1981 جامعة الموصؿ) (رسالة ماجستير غير مناورة)النوبة 

 33ص :العربية اي السوداف اتتاريي الصةاا، عابديف (71)
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 9ص :المسمموف اي العالـ، زكي (72)

-32ص :العاليات السياسية وا يتصػادية بػيف المماليػؾ وبػالد النوبػة، الجاسـ :انظر (73)
35. 

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

وابتػػػدا  مػػػف العصػػػر العباسػػػي بػػػدأ  .مػػػف جهػػػود رتػػػى ارتكػػػاكهـ بػػػالعرب والمسػػػمميف
إسػػالمهـ يكصػػػر رتػػػى أصػػػبرت النػػػرؽ العسػػػكرية اإلسػػػالمية اػػػي السػػػوداف تتػػػـ آ ؼ 

 41ص :تاريي الصةااة العربية اي السوداف، عابديف .المةاتميف منهـ

 41-41ص  العاليات السياسية:، اسـجال (75)

 42ص  :السابؽ (76)

لممزيػػد مػػف المعمومػػات عػػف العػػرب المهػػاجريف الػػى منطةػػة السػػوداف الاػػريي انظػػر :  (77)
-163( ـ1951الةػػػاهرة : )السػػػوداف الاػػػمالي يباهمػػح وسػػػكانح ، مرمػػد عػػػوض مرمػػد

 31-31ص  :تاريي الصةااة، عابديف 211و  168

 57-56 : صالسابؽ (78)

 123ص  :مةدمة اي تاريي المماليؾ اإلسالمية اي السوداف الاريي، يوسؼ اتؿ (79)

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

125 

 62ص  تاريي الصةااات:، عابديف (81)

 61ص :والرباة عبر التاريي اإلسالـ، اتري غيث (82)

 61-61السابؽ : ص  (83)

 63: ص السابؽ (84)

ولمػػا كانػػت الهجػػرة الػػى سػػارؿ ااريةيػػا الاػػريي  ـ71هػػػ/81يػػذكر أف باتػػا أسسػػت عػػاـ  (85)
ـ لػذلؾ امػف المػرجم اف ا خػويف نػز  المنطةػة صػـ عراػت بعػد 689هػػ 69بردود سنة 
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ي اػرؽ ااريةيػا الةسػـ اإلسػالـ والمسػمموف اػ، عبد الػررمف زكػي :انظر، ذلؾ باسـ باتا
 83اإلوؿ ص 

لممزيد عف هجرة الةباهؿ النبهانية ودورها اي ناػر اإلسػالـ اػي السػارؿ انظػر : خولػة  (86)
العاليػػات العربيػػة اإلسػػالمية مػػي السػػارؿ اإلاريةػػي الاػػريي وهػػي رسػػالة ، اػػاكر مرمػػد
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