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 احملور االول                                   
 ودان الغريبانتشار اإلسالم يف الس                       

 :مراحل انتشار اإلسالم يف السودان الغريب:ولاأل بحثامل

 حدود الفتوحات اإلسالمية:   أوال:
عندما  وجه عمرو بن العاص عقبة  اإلفريقيةاتصال للعرب املسلمني بالصحراء الكربى  أولكان     

، حيث وصل حسب رواية ابن عبد احلكم إىل برقة هجرةلل الثانيةسنة يف ال بن نافع إىل صحراء برقة
 يف أبنائهممن  أحبواأن يبيعوا من  وصاحل أهلها على ثالثة عشر ألف دينار يؤدوهنا له جزية، على

، وبعد فتحه لطرابلس الغرب فتح ودان  مث وصل اىل زويلة اليت تعد أول بالد السودان. جزيتهم
م، 666للهجرة/ 46)قرب مدينة زويلة(، وفتح أيضا مدينة فزان )جنوب طرابلس(، وذلك عام 

باإلضافة إىل مدينة كوار )الواقعة جنوب فزان(. أما يف واليته الثانية، فيكون قد وصل إىل السوس 
 م.685هـ/62األقصى، وكان ذلك عام 

كم ال يصصل أكثر من هاا، بينما دجد أن البكر  يش ر إىل أن عقبة بن نافع قد بن عبد احلاإن     
اليت تقع يف الركن اجلنويب من بالد السودان  ، وصل إىل أبعد من ذلك، و أنه بلغ مدينة نصيس

، وهي تعرف بالبلد 1و من أغمات وريكة إىل مدينة نصيس»مبحاذاة البحر احمليط، حيث يقول : 
األهنار و الثمار ليس يف ذلك القطر موضع أطيب منه، و ال أمجل نظرا، و هي قدمية النصيس كث رة 

أولية، غزاها عقبة بن نافع صاحب رسول هللا عليه وسلم، و حاصر هبا الروم و نصارى الرببر، 
وكانوا قد اجتمعوا هبا حلصانتها وسعتها، فلزمهم حىت فتحها، و بنا فيها مسجدا إىل اليوم و أصابوا 

 «.ها غنائم كث رة، وذلك سنة اثنني وستني، وهي اليوم آهلة عامرة هبا جامع ومحام وأسواق جامعةفي

و بعد هاه الرواية مل دجد إشارات أخرى عن الصتح اإلسالمي يف بالد السودان، مما جيعلنا       
وغل إىل بالد نعتقد بأن الصتوحات اإلسالمية األوىل مل تتجاوز الشواطئ اجلنوبية للصحراء، ومل تت

السودان، و هاا رمبا يعود إىل مقتل عقبة بن نافع، وانشغال الصاحتني من بعده بصتح األندلس، اليت  
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كانت تبدو أكثر أمهية من بالد السودان. باإلضافة إىل املخاطر اليت كانت تواجه الصاحتني األوائل 
لى سواحل قرطاجة، و على بعض من القبائل الرببرية الوثنني، و كاا هجمات األسطول البيزنطي ع

 الثغور البحرية يف سواحل املتوسط.  

ومهما يكن من أمر، فإن الصتح اإلسالمي يف بالد السودان مل يتوقف عند ذلك احلد، بل أننا      
وجدنا إشارات مهمة يف املصادر العربية، تتحدث عن استمرار عملية الصتح يف عهد األمويني، 

هـ، 116حيث يكون عبد هللا بن احلبحاب، قد بعث مشروع فتح السودان من جديد، فصي سنة 
يب بن أيب عبيدة بن عقبة بن نافع الصهر  غازيا إىل السوس األقصى، و مل يقابله أحد إال أرسل حب

ظهر عليه، ومل يرتك قبيلة إال و فتحها و سباها. و يرجح البكر  أن يكون هاا اجليش الا  أرسله 
ــــر ت ما اإلسالم، مث استقر بعضهم هناك، و خلصوا ذرية كون األمويون، قد دخل مملكة غانة لنشـ

يعرف يف و يرجح البكر  أن يكون هاا اجليش الا  أرسله األمويون، قد دخل مملكة غانة لنشر 
عهده )خالل القرن اخلامس للهجرة( قوم يعرفون بـ )اهلنيهني(، و الاين يقول عنهم بأهنم وثنيون 

 علي دين أهل غانة، وال يتزوجون مع السود.

ني، لكنهم خيصون إسالمهم، على عادة بعض ملوك وعلى كل حال فإننا نرجح أن يكونوا مسلم 
 ذلك أن اإلسالم كان ما يزال يف بداية عهده.  ،السودان آنااك

كما حيمل إلينا البكر ، إشارات أخرى حول محالت األمويني لصتح بالد السودان، من خالل      
يت يقول عنها بأن اجليش ذكره لآلبار املوجودة يف اجملابة الكربى للصحراء الواقعة جنوب درعه، و ال

و رغم ذلك كله، فإن تلك الصتوحات اليت  ،الا  أرسله بنو أمية لصتح السودان هو الا  حصره
بدأت منا صدر اإلسالم، و رغم قدمها، إال أن دورها بقي بطيئا يف نشر اإلسالم، ذلك أن أكرب 

 .فرتة النتشار اإلسالم يف املنطقة، كانت خالل عهد املرابطني

 اه انجنو::        اعتناق قبائل الصحراء لإلسالم و دورهم يف نشره باتِّ  ثانيا:

لقد كان لالحتالل الروماين لشمال إفريقيا يشكل حاجزا مهما أمام السودان الغريب        
معها اجلمال الطريق العابر للصحراء، لروماين عرفت القوافل التجارية و مع هناية العهد او  ،واألوسط
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معلنة عن ثورة حقيقية قلبت منط احلياة يف الصحراء الكربى، و امتدت آثارها إىل غاية القرن التاسع 
 للهجرة مع اكتشاف الربتغاليون للطريق البحر .                 

فلقد جلب اجلمل نشاطا جديدا للصحراء و سكاهنا من الرببر من خالل انتعاش عدد من      
جنوب  اف الساحل الصحراو ، كما مسح أيضا بإقامة اتصال دائم بنياملدن التجارية على حو 

 الصحراء و احلضارة القائمة يف مشاهلا. 

وإذا حتدثنا عن حضارة مشال الصحراء فإننا نقصد بالطبع احلضارة اإلسالمية اليت بدأت         
إن الشيء اجلدير  تبسط جناحيها على مشال  إفريقيا منا القرن الثاين للهجرة/الثامن للميالد.

باإلشارة هو أن الصتوحات اإلسالمية اليت قادها العرب مل تتمكن من نقل هاا الدين اجلديد إىل ما 
وراء الصحراء.  فكان للبدو من بربر الصحراء الدور الرئيسي يف االضطالع هباه املهمة ابتداء من 

م اليت مشلت سكان السودان م. فلقد كانت أول حاالت اعتناق اإلسال11القرن اخلامس للهجرة/
الغريب إمنا عن طريق قوافل التجار الرببر اليت كانت ترتدد مابني املغرب و بالد السودان، وملا كانت 
الصحراء هي وسيلة الربط الرئيسية بني اإلقليمني فقد كان من الطبيعي أن يقوم أهل الصحراء 

مشال الصحراء وجنوهبا، ومن مث يف نشر بالدور الرئيسي يف إقامة العالقات التجارية فيما بني 
 االسالم .                                                                                         

الصحراء  أو قبائل صنهاجة، يقطنون لقد كان البدو الرحل الصحراويون املعروفون بامللثمني       
على الصحراء  وكانوا يسيطرون )من موريتانيا إىل أودغست، الكربى على امتداد الطريق املمتد

خاصة عندما أحكموا سيطرهتم على )ويتحكمون يف القوافل التجارية املتجهة إىل بالد السودان
ميالدية. و كانت القوافل التجارية جتتاز الصحراء عرب طرق  961هجرية/ 350ة أودغست سن

يف رحلة شاقة  ،مثن سلعة يصدروهنا إىل بالد السودانومسالك و واحات ومناجم امللح الا  كان أ
فلقد كانت تلك األرباح كصيلة بأن جتعل التجار يولعون  وصعبة ومجة املخاطر، و لكنها مرحبة.

بالدخول إىل أرض السودان.لالك كثرت احلركة التجارية، واكتظت املدن التجارية مبختلف اجلاليات 
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حتولت إىل صاحبة  12صنهاجة اإلسالم على يد عقبة بن نافع الصهر وباعتناق قبائل . (1)املتاجرة
ن كانوا حيتكون هبم يف األسواق رسالة حضارية، متثلت يف نشر اإلسالم بني األقوام السودانية الاي

                                                                               املراكز التجارية املنتشرة يف احلواف اجلنوبية للصحراء، و على ختوم بالد السودان.                          و 

و هكاا فقد انتشر اإلسالم بني الزنوج انتشارا سريعا و هادئا دون اللجوء إىل العنف، فلقد كان     
هم التجار املسلمون يف تنقلهم بني املراكز التجارية و احتكاكهم بالزنوج، يؤثرون فيهم بسلوك

الشخصي وأمانتهم و نظافتهم، وكث را ما انتهى هاا االحتكاك بدخول كث ر من هؤالء الزنوج يف 
                                                         اإلسالم، ذلك أن عدد كب ر من هؤالء التجار كان جيمع بني التجارة والعلم.                                                        

كما لعب الصقهاء االباضيون الاين استقروا على أطراف الصحراء يف واحات فزان و جبل         
نصوسة وغدامس، وواحات اجلزائر منا القرن الثاين للهجرة/الثامن للميالد، يف اعتناق جمموعات من 

 الصحراء، فانضموا هم قبيليت هوارة و زناته للماهب االباضي، و ختصص كث ر منهم  بالتجارة عرب
أيضا إىل النشاط الدعو  باملوازاة مع نشاطهم التجار .  كما أن قيام دول خارجية يف املغرب 
األوسط واألقصى كدولة بين مدرا الصصرية بسجلماسة، و دولة بين رستم بتيهرت، كان له أيضا 

إىل غاية هناية القرن الرابع  تأث را بالغا يف انتشار الدعوة االباضية يف صصوف التجار، على األقل
ميالد ،وهي الصرتة اليت كانت عواصمهما متثل أهم نقطتني تنتهي إليهما طرق  10للهجرة /

اخلطاب االباضية يف زويلة )فزان( وكانت أسرة بين  ،القوافل التجارية املتجهة حنو أرض السودان
                  بيا و حوض حب رة التشاد.تسيطر على الطرف الشمايل لطريق التجارة اهلام الواصل بني لي

إفريقيا، وقد  وقد ورد يف املصادر اإلباضية بأن هناك عدد كب ر من أئمتهم و فقهائهم قد زاروا غرب
أسلم على أيديهم عدد مهم من السودان، و خاصة زعماء القبائل و أمرائهم الاين كانوا أكثر 

 احتكاكا هبؤالء التجار العلماء وأشد املعجبني هبم، لاا تبوؤوا مكانة مميزة  لديهم.

                                                                 

.028، ص صسه( ن 1(  
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يقيا الغربية، إال و رغم أننا ال نرى  اليوم أ  آثار للماهب االباضي يف الصحراء اجلنوبية وإفر       
أننا تعتقد بأهنا اختصت حتت تأث ر حركة املرابطني السنية املالكية.باإلضافة إىل زحف قبائل البدوية 
لبين هالل العربية على مشال إفريقيا و التخوم الشمالية للصحراء ابتداء من القرن اخلامس للهجرة مما 

 أدى إىل أفول دجم اجملموعات االباضية. 
ن اإلسالم ظل ينتشر بني صصوف الشعوب السودانية من التجار أوال، مث انتقل إىل إا فوعموم     

طبقة احلكام ورجال احلاشية، لكن بوت رة أقل، حبيث استغرقت هاه الصرتة حوايل قرنني من الزمن، 
بداية م. لكن مبجرد انتهاء القرن الرابع و 10م إىل القرن الرابع للهجرة/6أ  من القرن الثاين للهجرة/

القرن اخلامس للهجرة حىت عرفت أرض الصحراء الكربى حركة سياسية اختات طابعا دينيا، وعرفت 
على إثرها أرض السودان تسارع يف وت رة أسالم أهلها، أال و هي حركة املرابطني.حيث عرف 

سنغال اإلسالم بصضلها تغلغال حقيقيا يف السودان الغريب واألوسط، فانتشر ألول مرة يف منطقة ال
األعلى و السنغال، و شواطئ حب رة التشاد، و اكتسب  الدين اإلسالمي بالك اعرتافا رمسيا يف 

 (      1)اجملتمعات اإلفريقية بعدما قبل به احلكام و األمراء.

فبعدما تزعم الصقيه السوسي عبد هللا بن ياسني قبائل جدالة الصنهاجية مث دخلت قبيلة             
وته، و غزا قبائل الصحراء ، ودانت له و لدعوته املرابطية، قام خليصتاه حيي بن عمر و ملتونة يف دع

أخوه أيب بكر بن عمر بتوجيه دعوهتما إىل داخل الصحراء، حيث توجه أبو بكر بن عمر و ابنه 
 22حيي على رأس جيش من املرابطني باجتاه بالد السودان لنشر اإلسالم يف مملكة غانة الوثنية.

حيث مت إخضاعها الواحدة تلو األخرى. و كان األم ر أبو بكر خي ر أهل البالد املصتوحة بني 
اإلسالم أو احلرب إىل أن سقطت العاصمة الغانية كوميب صاحل يف أيد  املرابطني عام 

 م، بعدما قتل عدد كب ر من سكان غانة السوننكي.1076ه/469

                                                                 

 91ص ( حممد الصاسي، املرجع السابق، 1)
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لكة غانة اليت سقطت  قاموا بعمل دعو  سلمي داخل ممو هنا جيب أن نش ر إىل أن املرابطني     
مل يرغموا سكان غانة السوننكي على إتباع الدين اجلديد كما تدعيه بعض الدراسات بني أيديهم و 

الغربية، حيث قام أبو بكر بن عمر بإقامة عدد من الرباطات و املساجد وبالتايل كثر عدد الداخلني 
                                                                                                                                        لبقاء يف احلكم تابعا للمرابطني ومل يعزله.إىل اإلسالم،كما مسح مللكهم با

السودان، سواء  و مهما يكن فإننا جيب أن تعرتف بأن موجة اعتناق اإلسالم األوىل يف بالد     
كانت بدور من التجار أو الصقهاء، أو املرابطني، مل تشمل كل شرائح اجملتمع السوداين، أو على 
األقل مل يكن إسالم من اسلم منهم إال إسالما سطحيا، بينما دجد الصئة اليت كانت السباقة العتناق 

ها هاا الدين ، إمنا هي الطبقة اإلسالم و فهمته و اقتنعت به، و من مث وعت الرسالة اليت يرمي إلي
األرستقراطية من التجار الكبار و رجال الدولة و يف مقدمتهم فئة امللوك واألمراء الاين مل يكتصوا 
باعتناق اإلسالم و االلتزام بتعاليمه فقط، و إمنا حتولوا إىل دعاة حقيقيني من خالل مسامهتهم يف 

تمسكني بدياناهتم التقليدية القائمة على الوثنية نشر اإلسالم يف صصوف رعاياهم  الاين بقوا م
مل يستوعبوا بعد مقاصد هاا الدين  األجداد وغ رها. أو أولئك الاين والسحر وعبادة أرواح

 اجلديد،كما شارك ملوك آخرون يف اجلهاد ضد الكصار من اجل إعالء كلمة التوحيد. 

   دور املرابطني : ثالثا:

ال شك أن دور التجار املسلمني، قد ساهم بقسط وف ر يف نشر الدعوة اإلسالمية يف بالد  
السودان الغريب، منا صدر اإلسالم و جميء أوىل القوافل اإلسالمية إىل املنطقة. كما أن الصتوحات 
اإلسالمية األوىل يف عهد عقبة بن نافع، اليت وصلت إىل مشارف الصحراء، و توغل األمويني 

لدين اجلديد إىل قلب هاه الصحراء، كان ذا أمهية بالغة أيضا. إال أن السودان مل يدخل بعد يف با
التاريخ اإلسالمي، باملعىن الا  يؤثر يف احلياة العقدية، اليت كانت إىل غاية القرن الرابع للهجرة، 

روفة يف إفريقيا تسيطر عليها الكث ر من املعتقدات البدائية، من عبادة األرواح و األجداد املع
 السوداء. 
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كما أن املنطقة بقيت رغم وصول اإلسالم إليها، حتتصظ بآثار الديانات السماوية األخرى اليت    
عرفها السودان الغريب قبل جميء اإلسالم. حيث توجد هنـاك فرضيات بوجود املسيحية واليهودية يف 

،لكننا ال منلك دالئل قوية  التجارة كاالكبالد السودان قبل اإلسالم، انتقلت من مشال إفريقيا عرب 
 . على ذلك

لكن هناك إشارات وف رة يف املصادر العربية، تبني أنه منا القرن الرابع للهجرة كان اإلسالم قد توغل 
إىل املدن السودانية، و مل يتأخر يف التأث ر على األقل يف زعماء القبائل السودانية و ممالكها، على 

و الكامن بورنو، لكن دون أن يكون قد توغل داخل بقية الشعوب الريصية، اليت  غرار غانة و مايل
 .بقيت خملصة لدياناهتا ومعتقداهتا الوثنية، على غرار شعوب املوسي والبامبارا و غ رها

فاإلسالم، بقي ديانة املدن والتجمعات احلضرية، كما بقي إسالما سطحيا، و مل يتوغل  اإذ    
ليومية لسكان الصحراء والسودان. إن هاا الوضع تطلب فتحا جديدا لإلسالم، أ  جيدا يف احلياة ا

و يعمل على غرس العقيدة  ،فتحا حقيقيا يكمل ما كان قد بدأه التجار والصاحتون األوائل
اإلسالمية يف بالد السودان، و خيلصها من الشوائب اليت بقيت عالقة هبا، و إخراجها من الديانات 

 السماوية كالنصرانية و اليهودية،و بالتايل ربط بالد السودان بالعامل اإلسالمي. الوثنية، وحىت

إن هاا الدور العظيم، يتطلب رجاال ذو  عقيدة متينة، و دولة قوية، و هو ما يتوفر يف     
املرابطني، الاين تعد دولتهم أول قوة وحدت املغربني األقصى و األوسط، و لعبت دورا كب ر يف 

و رغم أن دولة األدارسة اليت سبقتهم،  .الم يف الساحل اإلفريقي الغريب و بالد السوداننشر اإلس
قامت بدور مهم يف نشر اإلسالم يف الصحراء الكربى، ووصلت إىل سواحلها اجلنوبية، مستكملة 
عملية الصتح. حيث ضمت قبائل الصحراء  الرببرية حتت لوائها، و وحدهتا حتت راية اإلسالم، إذ 
بايعت قبيلة )أوربة( الرببرية مؤسس دولة األدارسة )إدريس بن عبد هللا بن احلسن بن احلسن بن 

م، وتبعته بعض القبائل 788هـ 172علي بن أيب طالب(، املعروف بإدريس األول و ذلك عام 
 األخرى، مثل صنهاجة وهوارة وزناته.
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ئل الرببرية، وخاضا حروبا كث رة مع بربر كما أخا أبو خالد بن يزيد البيعة إلدريس الثاين من القبا
املصامدة، وأن يستويل على نصيس املغرب األقصى، واستطاع أن ميد نصوذه وسلطانه إىل بالد 

و بالتايل متكن من نشر اإلسالم بني هاه الشعوب اليت كانت ما  ،م812هـ/197أغمات سنة و 
 تزال على دين النصارى واليهود. 

عة إدريس الثاين، و توحيدهم حتت سلطانه، زاد يف حتول قبائل صنهاجة  إن خضوع الرببر لطا    
كالك إىل اإلسالم، الا  كان قد بدأ يف عهد عقبة بن نافع، وازداد يف عهد األدارسة، وانتشر بني 
بربر الصحراء املعروفني بامللثمني يف القرن الثالث للهجرة/التاسع للميالد، وكان إلسالمهم أثر بالغ 

خ املغرب و بالد السودان. إن إسالم امللثمني متخض عنه قيام حلف قو  ضم القبائل يف تاري
الرببرية بزعامة ملتونه، و أخاوا على عاتقهم مهمة نشر اإلسالم حنو اجلنوب، يف الصحراء و بالد 
السودان، مدفوعني يف ذلك حبماسهم للجهاد، وحداثة عهدهم باإلسالم، و فلستهم القائمة على 

يف أمور الدين، واحتقارهم حياة الدنيا و العزوف عن ملااهتا. كما ساعدهم على ذلك  التشدد
 الضعف الا  بدأ يتسرب إىل مملكة غانة، خالل هاه الصرتة، و إغارة أعدائها عليها.

أن أهل غانة ضعف ملكهم وتالشى أمرهم، واستصحل » ابن خلدون هاا الرأ  بقوله:يؤكد  و    
ورين هلم من جانب الشمال، مما يلي الرببر كما ذكرنا، وعربوا على السودان، أمر امللثمني اجملا

 .«ومحلوا كث را منهم على اإلسالم فدانوا به قتضوا منهم األتوات واجلز ،واستباحوا محاهم، وا

م، على رأس قوة عظيمة 1042هـ/433وكانت بداية س ر امللثمني إيل بالد السودان عام       
ايل، اليت كان على عرشها )سوندياتا(، و كان يتزعم امللثمني حيي بن إبراهيم من قبلية باجتاه مملكة م

جدالة، و هي إحدى قبائل صنهاجة، واليت خلصت ملتونه يف قيادة امللثمني. و كان حيي بن إبراهيم 
شيخا تقيا ورعا، يدعو إىل احلق و حيارب املظامل ، و هو من أهل السنة ، متمسك مباهب مالك 

 .(1) ن انسب

                                                                 

 ,164املصدر السابق،، البكر ( 1)
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و كان برفقته فقيه من قبيلة جزولة ،يدعى عبد هللا بن ياسني  اجلازويل، الا  استقبلته قبائل    
جدالة و ملتونة و بالغوا يف إكرامه. و كان يعلمهم القرآن، و يلقنهم أصول الدين،و آداب الشرع.  

أخالقهم الصاسدة اليت كما أخا باألمر باملعروف و النهي عن املنكر ، و يصلح الكث ر من 
، و كان ذلك نتيجة النزاع القبلي القائم بني القبائل (1) أنه مل يلق دجاحا كب را يف دعوته إالألصوها.

 الصحراوية، و طبيعتهم البدوية.

وملا رأى عبد هللا بن ياسني إعراض الناس عن دعوته، وإتباعهم ألهوائهم، عزم على الرحيل        
دان، اليت كان أهلها قد دخلوا اإلسالم يف ذلك الوقت. إذ كانت أودغست، عنهم إىل بالد السو 

حتت سيطرة ملك مسلم من صنهاجة ، الا  كان بدوره يسيطر على حوايل عشرين أم را مسلما 
إمنا أتيت ألنتصع بعلمك يف خاصة نصسي، و »من السودان لكن حيي بن إبراهيم مل يرتكه وقال له: 

ذلك أن قومه مل يكن عندهم من اإلسالم إال الشهادة دون سواها ،  «يما علي فيمن ضل يف قوم
من أركان اإلسالم مث ، قال حيي بن إبراهيم لعبد هللا بن ياسني: "هل لك يف رأ  أش ر به عليك إن  

و فيها احلالل احملض من شجر  ، كنت تريد اآلخرة ؟ قال و ما هو ؟ قال ها هنا جزيرة يف البحر
الرب والبحر ندخل فيها ونقتات من حالهلا، و نعبد هللا تعاىل حىت منوت. فقال عبد هللا الربية وصيد 

 .«بن ياسني إن هاا الرأ  حسن، فهلم بنا )كاا( فندخلها على اسم هللا

و انتقل  (2)رباطا وهكاا توجه عبد هللا بن ياسني إىل جزيرة عند مصب هنر السنغال، و بنا هبا      
األتباع، يعبدون هللا مث بدأ يلتحق به  ه املخلصني كان عددهم يف البداية سبعني،معه عدد من أتباع

واعتزلوا بدينهم، و كان عبد هللا بن ياسني يقرئهم القرآن، وستميلهم إىل اخل ر، و يرغبهم يف ثواب 
                                                                 

 حتقيق وتعليق:جعصر و حممد الناصر ، ،دول املغرب األقصىاالستقصا ألخبار ، )أبو العباس الناصري( السالوي   (1)
 106ص، 1ج ،م1954مطبعة دار الكتاب، الدار البيضاء، 

الزهد و التقشف و اجلهاد يف سبيل هللا، منقطعني للعبادة و مقارعة العدو)جودت  أهل إليه جأالرباط هو مكان للعبادة يل (2)
مني حممد األ. حول هاا املوضوع، انظر: 264االقتصادية و االجتماعية يف املغرب، مرجع سابق، ص  األوضاععبد الكرمي(، 

، جامعة اجلزائر، السنة اإلسالمي التاريخ يف عصر املرابطني، أطروحة دكتوراه دولة يف األندلس، احلياة الصكرية يف بلغيث
 هـ.1423/1424اجلامعية:
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ثالثة حىت انتشر أمره بني الناس، واجتمع لديه حنو ألف رجل خالل  هللا، و حيارهم من أمل عقابه.
 أشهر من االعتكاف والعبادة، وهم من أشراف صنهاجة، مساهم املرابطني للزومهم رابطتهم.

بدأ عبد هللا بن ياسني بدعوة املرابطني إىل اجلهاد يف سبيل هللا، و كان غرضه يف ذلك فتح بالد     
دما كان قد السودان، و نشر اإلسالم يف ربوعه، و ثانيا نشر ماهب اإلمام مالك يف املغرب، بع

استصحل أمر الشيعة مع األدارسة والصاطميني، و من قبلهم اخلوارج  فقام بن ياسني باخلروج إىل 
الصحراء، على رأس قوة عظيمة، قاصدا سجلماسة بعد أن ذاع صيته وصيت أصحابه املرابطني، 

كتابا، يرغبون واستدعاه فقهاء سجلماسة و كتبوا إليه و إىل حيي بن عمر، و إىل أشياخ املرابطني  
 إليهم الوصول إىل بالدهم ليطهروها مما هي عليه من املنكرات.

، و دخلها، و قتل من وجده، فصتح  م1055هـ/447فخرج إليهم عبد هللا بن ياسني عام      
مغراوة وأقام هبا حىت أصلح شأهنا، مث ارحتل إىل بالد املصامدة فصتح جبل درن، ومدينة شصشاوة 

م، مث فتح مدينة نصيس و سائر كدميوة، وأخات القبائل تتوافد عليه 1058ـ/ه450بالقوة عام 
 للمبايعة، مث ارحتل إىل أغمات و فتحها.

لكن أكرب انتصار حققه املرابطون على بالد السودان و إمرباطورية غانة خاصة، هو         
لكها كان مسلما. غانة، رغم أن مستيالء على أودغست اليت كانت خاضعة لسلطان إمرباطور اإل

م، حيث انتزعها عبد هللا بن ياسني من إمرباطورية غانة، واستباح 1054هـ/446كان ذلك عام و 
حرميها، و جعل مجيع ما أصاب فيها فيئا، حيث قتل فيها عبد هللا بن ياسني رجال من العرب 

 ، يسمي )زباقرة(. والصالح و تالوة القرآن و حج البيت املولدين من أهل الق روان، معلوما بالورع

و كان سبب نقمة املرابطني على أهل أودغست رغم كوهنم مسلمني، هو طاعتهم لصاحب      
و بدخول املرابطني أودغست، وضعوا أرجلهم على أهم ممالك السودان، وعلى أهم  غانة و حكمه.

على بعد  متمـركزين. كما أصبح املرابطـون حمطة جتارية ذات حيوية اقتصادية و جتمع سكاين هام
لكن عبد هللا بن ياسني قتل ببورغواطة سنة  ،ثالثة أيام فقط من العاصمة الغانية كوميب
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م، مبوضع يسمى )كريصلت(، بعدما كان قد استوىل على سجلماسة و أعماهلا 1059هـ451
 بالسوس كله، و أغمات و نول والصحراء.

وقف بوفاة بن ياسني، بل أن هاا األخ ر ترك إن الصتح اإلسالمي يف بالد السودان مل يت       
عددا كب ر من األتباع واملخلصني لنهجه، والاين واصلوا عملية اجلهاد والصتح، و منهم حيي بن 
عمر، الا  يعد من أشد الناس انقيادا لعبد هللا بن ياسني، وامتثاال ملا يأمره به، وأقرب املقربني إليه.  

احتني، والا  خلصه بعد مقتله. و منهم كالك أخوه أيب بكر بن كما يعد أيضا من أشد قادته الص
عمر الا  جاء من بعده، فواصل األخوان الصتح يف بالد السودان، حيث فتحا كوميب، عاصمة 

م، وأسلم على أيديهما قسم كب ر من سكاهنا، و دفع الوثنيون منهم 1076هـ/469غانة عام 
كما سامهت بعد ،  (1) االنتشار بني القبائل اإلفريقية اجلزية، و منا ذلك الوقت أخا اإلسالم يف

ذلك القبائل السودانية، من مانديغ و تكرور و سراكويل، يف نشر الدعوة اإلسالمية بني شعوهبم، 
       بعدما أسلموا على أيد  املرابطني والتجار املسلمني.

الصتح املرابطي لبالد السودان مل يكن غزوا أو احتالال انتهت آثاره مبجرد البد أن ناّكر  بأنَّ        
انتهاء هاا االحتالل، وإمنا كان حدثا تارخييا وحضاريا قلب مص ر منطقة السودان الغريب  
ككل،وأحدث حتوال كب را يف تارخيها. وال بد من اإلشارة أيضا إىل أن هجوم أيب بكر بن عمر على 

إمنا كان استكماال لعملية الصتح اليت كان قد بدأها املرابطون عام  العاصمة الغانية،
م، أ  مثاين 1068هـ/ 460م، كما أن شهادة البكر  اليت تاكر بأنه يف سنة 1054هـ/446

سنوات قبل غزو العاصمة الغانية كوميب صاحل من طرف املرابطني،كانت هناك مدينتان، واحدة 
لمني مسجدا يف مدينة امللك يصلي فيه من يصد على امللك للمسلمني وأخرى للكصار، وأن للمس

من املسلمني، وهو على مقربة من جملس حكم امللك.كما أنه مل يكن يقتصر اإلسالم على عامة 

                                                                 

 .86قداح)نعيم(:املرجع السابق،ص( 1)
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الناس، بل كان بعض ملوك اإلمارات التابعة لإلمرباطورية الغانية يعتنقون اإلسالم لكنهم خيصون 
 ( وهو"فنمر بن بسي".إسالمهم، مثل ملك مسغارة)أو بغامة

وهناك من امللوك الاين أعلنوا إسالمهم بل  وحتالصوا مع جيش املرابطني وأعلنوا راية اجلهاد ضد     
غ رهم من السودان الوثنيني أمثال ملك التكرور "وارديايب" وابنه "ليب بن وارديايب" رغم أهنما كانا 

 حتت وصاية ولو بعيدة مللك غانة.

نة يكون ملوكها أنصسهم هم الاين محلوا راية اجلهاد ونشر اإلسالم يف صصوف وبعد سقوط غا     
فقد ذكر ابن سعيد أن ملك غانة كان كث ر اجلهاد للكصار،وأصبح شعب السراكويل  ،)السودان

)الا  كان قبل غزو املرابطني ميثل العنصر الوثين بأمّت معىن الكلمة( من أحسن املسلمني  يف كل  
، وأخا على عاتقه مهمة نقل العقيدة اإلسالمية إىل عدة مناطق يف السنغال السودان الغريب

 .والساحل األطلسي ومسينا

يف السودان الغريب مل تكن حركة استعمارية استعملت احلديد والنار لصرض  فحركة املرابطنيا إذ    
اإلسالم على القبائل الصنهاجية أوال مث على السوننكي ثانيا.ومل تكن أيضا حركة استعمارية جابتها 

وإمنا كانت عبارة عن جزء من  ،الرغبة يف السيطرة على مناجم الاهب كما يزعم بعض املؤرخني
بدأ يعرفها السودان الغريب، واليت ميزهتا ظاهرة انتشار اإلسالم اليت أخات تعرف تشعبا احلركة اليت 

واتساعا يف أرض السودان، بل ومشلت حىت أراض كانت بعيدة عن تأث رات املرابطني، مثل كوكو 
 . )وبالد اهلوسا، وأرض الكامن يف السودان األوسط

ى مرحلة طويلة من التاريخ كانت تسيطر فيها مملكة إن الصتح املرابطني للسودان الغريب قد أهن    
غانة على أحداث السودان الغريب،كما أدى إىل االنتصار السياسي لإلسالم على منطقة الساحل 

فقد انتقل اإلسالم من كونه ديانة خاصة بالتجار القادمني من  الواقعة بني هنر  النيجر والسنغال.
إىل ديانة امللوك، حيث ادجابت إليه بعض العائالت  احملتكني هبمالشمال وبعض السكان احملليني 

وكاا بالدعاية القوية  امللكة يف السودان الغريب متأثرين باملكانة اليت أصبح يتميز هبا أتباع هاا الدين،
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اليت كان يقوم هبا أصحاب عبد هللا بن ياسني على ضصيت النيجر والسنغال.كما حتول ملوك 
طال وثنيني إىل دعاة وجماهدين يف سبيل هللا، ومتحالصني مع املرابطني ضد الشعوب  السراكويل من أب

 الوثنية.

إال أنه غ ّر  ورغم أن الوجود املرابطي يف غانة مل يدم طويال، حبيث مل يتجاوز مخسة عشر سنة،     
يف بغداد الطابع السياسي مللوك غانة، إذ أصبحوا يعلنون تبعيتهم السياسية للخليصة العباسي 

مباشرة، وأصبحوا يلبسون العمائم اقتداء باخللصاء املسلمني. بل أكثر من ذلك أصبحوا يدعون 
النسب الشريف إىل ذرية الرسول صلى هللا عليه وسلم، كمحاولة االنتساب إىل احلسن بن علي بن 

دف حىت أصبحت كلمة سوننكي وهو اسم الشعب الا  ينتمي إليه ملوك غانة، مرا، أيب طالب
 لكلمة داعية عند كث ر من قبائل املاندينغ.

ومل يتوقف التأث ر املرابطي يف السودان الغريب مبجرد اعتناق ملوكه لإلسالم أو سقوط دولة      
املرابطني، أو حىت عندما استعادت غانة استقالهلا، بل استمر الدعاة الصنهاجيون، والتجار يف أداء 

الربتغاليون الاين استعمروا بعض املناطق يف غرب إفريقيا نشاطهم إىل أطول مدة، حيث أشار 
للميالد، أ  بعد سقوط دولة املرابطني بأكثر من  16و15خالل القرنني التاسع والعاشر اهلجريني /

ثالثة قرون، إىل وجود الدعاة من صنهاجة اللثام، ومن العرب الاين كان هلم تأث ر كب ر بني التكرور 
 واجلولوف واملاندينغ.

إن جمهودات املرابطني يف نشر اإلسالم كانت يف البداية فردية وبسيطة، مث تطورت إىل جهود    
مجاعية خاصة عندما تعلق األمر بنشره بني سكان اململكة الغانية، حيث اشرتك يف ترسيخه الدعاة 

 هم يف الرباطاتاملرابطني الاين كان يرسلهم الشيخ عبد هللا بن ياسني إىل القبائل الزدجية بعد تدريب

وعلى أيديهم أسلم ملك التكرور "وار جايب" وملك سلي الا  حسن إسالمه.فكان هؤالء الدعاة 
واشرتك فيها أيضا ملوك  املرابطون يتعقبون اجليش الصاتح لتعليم الناس قواعد اإلسالم وتعاليمه.
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ميب وإسالم أهلها، السودان أنصسهم وكاا األسر احلاكمة، خاصة بعد االستيالء على العاصمة كو 
 وحتّمس ملكها تنكامني لنشر اإلسالم. 

الا  االقتصاد  للمرابطني يف السودان الغريب. فقد متكن  كما ال جيب أن نغصل الدور        
املرابطون من السيطرة على الطرق التجارية، وفرض األمن على الطرق التجارية، فازدهرت التجارة 

وانتقلت  بني الشمال وبالد السودان، فكانت أيامهم أيام دعة ورفاهية، ورخاء متصل وعافية وأمن.
ليم اإلسالمية، وأصبحت املراكز التجارية مراكز للدعوة اإلسالمية. فكان مع التجارة األفكار والتعا

التجار من الصقهاء والدعاة، حيث أهبروا ملوك السودان الوثنيني بأخالقهم ومكانتهم وخربهتم باملال 
والسياسة واإلدارة، فقربوهم إليهم، وأصبحوا من حاشيتهم املقربة، ومن موظصيهم السامني. وعن 

خل اإلسالم إىل الطبقة االرستقراطية وامللكة يف بالد السودان.كما انتشر اإلسالم يف طريقهم د
صصوف التجار السودان، حيث أننا دجد أن أقدم املسلمني السودان هم شعوب الديوال، والودجارا 

 الاين يعتربون جتارا.

ت إىل احلج من وبصضل التجارة نشطت قوافل احلج إىل الراضي املقدسة، فأصبحت الرحال       
أشهر ما أصبح يعرف به ملوك السودان، بل كتب عنها املؤرخني العرب الكث ر من احلكايات 
ورويت عنها األساط ر.وقد كانت أوىل رحالت احلج هاه، هي تلك اليت قام هبا امللك املايل" 

كما .(1) رة فقطبرمندانة" يف أواخر القرن اخلامس للهجرة، أ  بعد الغزو املرابطي لغانة بصرتة قص
ازدهرت يف عهد املرابطني املراكز التجارية يف غرب إفريقيا، واليت أثرت كث را على احلياة الثقافية 
واالقتصادية واالجتماعية يف السودان الغريب، باعتبارها مل تكن تقتصر على الدور التجار  فقط، 

ست، غانة، جين وإمنا حتولت إىل مراكز ثقافية ذائعة الصيت يف العامل اإلسالمي ،مثل أودغ
ومتبكتو. ولعل أهم نتيجة تركها الصتح املرابطي لغانة باإلضافة إىل انتشار اإلسالم، هو تصكك 

                                                                 

 .  495ابن خلدون، املصدر السابق،ص (1)
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اإلمرباطورية الغانية وانصصال املمالك التابعة هلا، واستقالل بعض األقاليم والقبائل الزدجية عنها 
 ل أمهها:ويعود ذلك إىل عدة عوام،  بالرغم من عودة السوننكيي إىل السلطة

انتشار اهلجرة إىل خارج غانة، وخاصة بالنسبة للسكان الوثنيني الرافضني لإلسالم، والاين  أوال:
عندما اقتنعوا بعدم جدوى الثورة ومقاومة املرابطني فضلوا اهلجرة، وكانت هجرهتم حنو الضصة 

 اليسرى لنهر النيجر، و ذلك حبثا عن أراض أكثر خصوبة وحرية.

الصوضى داخل مملكة غانة، إذ مبجرد اهنيار املرابطني واستعادة غانة استقالهلا حىت  انتشارثانيا:  
عادت الروح القبلية والشقاق، وخاصة يف ظل قلة الوالء ألسرة السوننكي احلاكمة، وانتشار 

.فبعدما (1)الصوضى وقطاع الطرق، الاين أصبحوا يستولون على السكان ويبيعوهنم يف األسواق
طون على األوضاع يف السودان ملدة عشر سنوات معتمدين على اجلهاد والرباطات سيطر املراب

والدعوة.بدأت تصقد سيطرهتا على، وانبثقت احلزازات القبلية اليت كانوا قد أضعصوها من قبل، 
.مث انتهزت (2)فبدأت قبيلة مسوفة بالتمرد على رئاسة أ  زعيم من ملتونة، مث انتقل األمر إىل جدالة

السودان هاا اخلالف الناشب بني قبائل املرابطني لتعلن استقالهلا، حيث استقلت مملكة  دويالت
غانة اليت ياكر اإلدريسي ملكها بأنه أصبح مستقال وخيطب لنصسه، لكنه حتت طاعة أم ر املؤمنني 

ر األعلى فكان هلاان العامالن دور كب ر يف تغي ر اخلريطة السياسية ملنطقة النيج.(3) اخلليصة العباسي
والسنغال  فظهرت عن تصكك مملكة غانة ممالك سودانية جديدة خرجت من رحم غانة، لكنها 
نافستها على زعامة السودان الغريب، الا  ظلت مرتبعة على عرشه ملدة أكثر من سبعة قرون بدون 

يجر م، هو قرن التحوالت الكربى بالنسبة ملنطقة الن11منازع.فلقد كان القرن اخلامس للهجرة/
والسنغال العلويني. فباإلضافة إىل انتشار اإلسالم يف املنطقة، فانه شهد ميالد قوى سياسية جديدة 

                                                                 

(1)Tidiane (N’diaye) ,Op.Cit, p28. 

.  136دندش، املرجع السابق، ص (2) 

.5املصدر السابق، ص  (3) 
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متخضت عن سقوط غانة، حيث انتقلت السيادة من السوننكي إىل الصوصو، واملالنكي، 
                         .والسونغا  والتكرور

 :يف نشره اعتناق ملوك السودان لإلسالم و دورهم رابعا:

لقد عرف السودان الغريب و األوسط ممالك وثنية قوية قبل انتشار اإلسالم يف أرضهم، وكانت       
هاه املمالك الوثنية على قدر كب ر من التنظيم والتطور، لالك كانت مللوكها عالقات جتارية و 

اسة كان أئمتها سياسية متينة مع دول املغرب اإلسالمي. فمنا أيام دولة بين مدرار يف سجلم
كما أن املصادر  م.8يربطون عالقات جتارية منتظمة مع السودان الغريب منا القرن الثاين للهجرة/

االباضية ختربنا بأن أئمة الرستميني بتيهرت قد ربطتهم عالقات دبلوماسية وجتارية مع مملكة غانة 
 مع مملكة سونغا .                                                        و  باإلضافة إىل ارتباطهم بتجارة مع مملكة الكامن الوثنية آنااك

املغاربة منا  واحتكاك دائم باملسلمنيوهلاا أمكننا القول بأن ملوك السودان كانوا على اتصال     
وقت مبكر، وهو ما أدى إىل حدوث تعايش كب ر بني هؤالء امللوك واجلالية املسلمة  إىل درجة أن 

ؤرخ و اجلغرايف األندلسي أبا عبيد البكر  ذكر بأن مملكة غانة الوثنية كانت تضم مدينتني واحدة امل
يسكنها املسلمون، و يوجد هبا إثىن عشر مسجدا، و هبا األئمة و الراتبون و املؤذنون و الصقهاء و 

لك من محلة العلم، و أخرى خاصة بامللك و حتتو  على مسجد واحد يصلي فيه من يصد على امل
 . (1)املسلمني

حىت أصبحوا معجبني   وبالك تكون اجلالية املسلمة قد أثرت كث را على هؤالء امللوك الوثنيني،     
كث را هبم و يقدروهنم ويقتدون هبم، بل ويعتمدون عليهم يف إدارة شؤون دولتهم، حيث أن البكر  

املسلمني، وأن أكثر وزرائه كانوا من ياكر بأن ملك غانة كان يتخا ترمجانه و بيت ماله من 
كما أصبحوا يتشبهون هبم حلسن أخالقهم و صدقهم و أمانتهم وحسن معاشرهتم،   .املسلمني

                                                                 

.         175( ـ املصدر السابق، ص  1( 
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فأصبح ملوك غانة يقتدون باملسلمني حىت يف لبسهم املخيط عكس ما كان عليه سائر الرعية من 
 ينهم أيضا.            فكان حر  هبم أيضا أن يتبعوا د ،لبس املالحف القطنية واحلرير

وال يعين ذلك أن هؤالء امللوك كانوا بالضرورة مسلمني شديد  الورع أو عميقي اإلسالم، فقد      
كان عليهم أن يراعوا أيضا األعراف احمللية واملعتقدات التقليدية ألغلبية رعاياهم غ ر املسلمني الاين  

أمسى من الطبيعة، كما أنه مل يكن هناك من كانوا يرون يف ملوكهم جتسيدا أو واسطة لقوى عليا 
امللوك من له السلطة لصرض اإلسالم أو الشريعة اإلسالمية دون التأث ر بالك على والء غ ر 
املسلمني له. وهاا ما يصسر بقاء الشعائر و الطقوس الوثنية يف بالطات ملوك مسلمني ورعني أمثال 

 ور  ملك سنغا .                                                                     منسا موسى ملك مايل أو األسكيا احلاج حممد ت

إن أول من اعتنق اإلسالم من ملوك مايل حسب البكر  يدعى املسلماين، والا  أسلم على     
يد أحد املسلمني الاين كانوا يعيشون يف بالده، و هو من قراء القرآن املعلمني للسنة يف أرض 

يل، فقد أجدبت األرض عاما بعد عام، فقدم سكان البلد القرابني آلهلتهم حىت كادوا يصنوهنا ، ما
أن يؤمن باهلل لكن دون جدوى، إىل أن شكا ملكهم أمره  هلاا الضيف املسلم الا  اقرتح عليه 

مايل ك عنهم كربتهم. فأسلم ملك يقّر بوحدانيته و مبحمد رسول هللا، مقابل أن يدعو له رّبه لصو 
اجلمعة إىل جانب الرجل املسلم  أخلص نيته، و تعلم كتاب هللا و شرائعه و تطّهر، و صلى ليلةو 
هو يدعو هللا طوال الليل، فما إن حّل الصباح حىت سقاهم هللا مطرا. فأمر امللك السوداين بكسر و 

ت عش رته ، وصّح إسالمه، و أسلمالدكاك ر اليت كانوا يعبدوهنا، و إخراج السحرة من بالده
       .(1)حاشيته، بينما بقي أهل مملكته مشركنيو 

إن البكر  مل ياكر لنا اسم ذلك الصقيه املسلم  الا  اسلم على يديه ملك مايل أو) ملل       
حسب ذكر البكر(، لكننا دجد يف املصادر اإلباضية رواية مشاهبة لرواية البكر  لكنهم ينسبون 
أحداثها ألحد أئمتهم و هو علي بن خيلف، إال أهنم يقولون بأهنا حدثت مع ملك غانة و ليس 

                                                                 

. 178املصدر السابق، ص  ،( البكر  1( 
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ها األحداث و هاا يعود رمبا إىل كون مايل كانت تابعة خالل الصرتة اليت جرت في .(1)مايل مع ملك
الدبلوماسية لديهم حبكم العالقات التجارية و  كما أن مملكة غانة كانت مشهورةإىل إمرباطورية غانة.

أوفد سص را  . فابن الصغ ر ياكر بأن اإلمام الرستمي أفلح بن عبد الوهاب (2)اليت كانت تربطها هبم
رغم أن ابن الصغ ر مل ياكر اسم و  إىل ملك السودان  يدعى حممد بن عرفة حامال معه هدية.

 844و  796هجرية/220و180امللك السوداين لكن فرتة حكم اإلمام أفلح بن عبد الوهاب )
قد ظهرت ميالدية( توافق فرتة وجود إمرباطورية غانة كأعظم دولة يف السودان الغريب بينما مل تكن 

بعد مملكة مايل. ما جيعلنا منيل إىل القول بأن امللك الا  زاره اإلمام الرستمي علي بن خيلف هو 
 ملك مايل وليس ملك غانة كما هتب إليه املصادر االباضية.                                                   

و على كل حال فإن هاه الرواية تبني لنا دور الصقهاء املسلمني يف إسالم ملوك السودان      
وحاشيتهم، و درجة تأث رهم فيهم و ثقة أوالئك امللوك هبم، كما تبني لنا من جهة أخرى  أن امللوك 

بنصس و حاشيتهم املقربني كانوا أول من اعتنق اإلسالم، بينما تأخر إسالم رعيتهم، أو مل يكن 
درجة ملوكهم. كما يش ر البكر  أيضا إىل ملك إمارة الوكن  بغانة و هو فنمر بن بسي الا  كان 

من أن ملوك السودان   و هو ما يؤكد ما ذكرناه سابقا  مسلما و لكنه كان خيصي إسالمه عن رعيته،
وثان، و القوى كانوا يراعون رغم إسالمهم مشاعر و معتقدات أغلبية رعاياهم املتمثلة يف عباد األ

 السحرية، وأرواح األجداد، و غ رها من املعتقدات التقليدية السائدة. 

و منه ميكن القول بأن اإلسالم يف السودان كان يف البداية ديانة امللوك والطبقة األرستقراطية،    
هو ما بينما الطبقات الشعبية العامة مل تكن قد استوعبت بعد تعاليمه و بقيت وفية لوثنيتها، و 

جعل امللوك يضطلعون مبهمة نشر اإلسالم يف أوساط شعوهبم، وجعلهم يتحولون إىل دعاة 
حقيقيني، و أصحاب رسالة حضارية ورثتها بعدهم األجيال املتعاقبة من ملوك السودان املسلمني، 

                                                                 

.137طبقات املشايخ ،ص ،)أبو العباس أمحد بن سعيد( ( الدرجيين 1( 
.  81ص ( أخبار األئمة الرستميني، 2( 
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ونه من رغم أهنم مل يكونوا من الصقهاء الكبار، وأن كل ما كانوا يعلمونه من هاا الدين كانوا يتلق
و كان منهم من رفع راية اجلهاد يف سبيل التمكني للدين  ،الوافدين عليهم من رجال الدين

اإلسالمي يف ديار السودان. ولقد كانت أسرة نديا  التكرورية من أوائل األسر احلاكمة يف السودان 
الغزو املرابطي  الغريب اليت اعتنقت اإلسالم، فقد اعتنقته يف وقت مبكر، و بدون إكراه، و حىت قبل

لغانة، واليت فهم ملوكها اإلسالم و اندجموا بسرعة يف حركته اليت مشلت السودان الغريب منا القرن 
اخلامس للهجرة بقيادة املرابطني، حيث دخل ملكهم " ليب بن وارديايب" أو "وارجايب" يف حلف مع 

  .(1) املرابطني ضد كصار غانة

انتشار اإلسالم يف السودان الغريب و األوسط مراحل  لمراحبدأت مرحلة جديدة من  هكااو     
انتشار اإلسالم يف السودان الغريب و األوسط ، و هي املرحلة اليت لعب فيها ملوكهم الدور 

                   األساسي يف التمكني هلاا الدين و إرساء أسس احلضارة اإلسالمية يف هاه األرض.                                             

كان لظهور طبقة من العلماء و رجال الدين املسلمني الاين ينتمون إىل أصل سوداين حدثا   و   
مهما يف تاريخ انتشار اإلسالم يف إفريقيا جنوب الصحراء، حيث بدأ ينتشر على يد أناس من أهل 

ؤالء إىل غاية السودان األوسط ، البالد يعرفون اللغات واألعراف واملعتقدات احمللية، و امتد تأث ر ه
حيث كانت املنطقة املمتدة من حب رة التشاد إىل غاية حوض النيجر األوسط و خاصة إقليم اهلوسا 

ميالد . حيث استقبلت 14تشكل منطقة صعبة النتشار اإلسالم إىل غاية القرن الثامن للهجرة/
لتجار الاين متكنوا من نشر اإلسالم بني موجات من املسلمني السودان من مجاعة الودجارة )ونغارة( ا

التجار خاصة و بني الطبقات احلاكمة ، ومنها قصر امللك "ياجي" الا  أصبح  مسلما متشددا 
تب أسالمية محلها معهم الصالتة يرغم رعاياه على إقامة الصالة، و أخات تدخل إىل بالده ك

                                                                                                   تضم علم الكالم و أصول اللغة.و 

                                                                 

 .168، مصدر سابق، ص البكري (1)
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 4001أما يف مملكة سونغا  فقد أسلم امللك "ديا أكوسي" الا  استقر يف غاو حوايل عام      
 س فقط العائلة امللكية و الطبقةم، لكن يف تلك الصرتة أيضا مازال اإلسالم مي1010هجرية/ 

ة اليت يبدو أهنا أعجبت كث را بسلوك التجار املسلمني الاين كانت تعج هبم عاصمتهم، األرستقراطي
                                                                                            ليه كورنصان.إسهم و أحصنتهم ، أكثر من شيء آخر حسبما ياهب او هبيئتهم و طريقة لب

البكر  فإن  ملوك التكرور املنتمني إىل أسرة نديا  كانوا  حسب املؤرخ األندلسي أيب عبيد      
  و حسب املؤرخ االدجليز  سبنسر ترمينغهام  أول من اعتنق اإلسالم من ملوك السودان.

(Spencer Trimingham)  فإن ذلك يعود إىل كون عبد هللا بن ياسني اختار منطقة الساحل
لسنغال موقعا إلقامة رباطه الشه ر ، و هو ما أد  إىل انتشار التأث ر اإلسالمي يف اجلنويب لنهر ا

لالك اعتنق امللك التكرور  وارديايب اإلسالم ملا وجد يف عقيدته من   هاه املنطقة منا وقت مبكر.
 باإلضافة إىل ما كان ميثله له اإلسالم من رقي اجتماعي و تصتح على العامل،،  جاذبية و جتانس

فوجدت بالك دعوة عبد هللا بن ياسني استجابة واسعة من أهل التكرور و يف مقدمتهم أسرة آل 
  و ذلك قبل أن يستويل ابن ياسني على مدينة أودغست. ، وارديايب، وخاصة امللك

و قد كان البنه" ليب بن وارديايب"من بعده دورا  كب را يف نشر اإلسالم من خالل حتالصه مع جيش   
م 1056هـ/448املرابطني يف حرهبم ضد خصومهم من جدالة و املرتدين عن دعوهتم و ذلك عام 

تايل فإن اسم و بال ،(1)، يف معركة تبصريلي ، و هي املعركة اليت قتل فيها الزعيم اللمتوين حيي بن عمر
بسبب أسبقية شعبها يف اعتناق  ،مملكة التكرور كان أكثر املمالك شهرة عند املصادر العربية

 اإلسالم، وظلوا من أشد الشعوب متسكا بتعاليمه.                                                  

 لكتهم، وحسب البكر اخل ممإن ملوك و على رأسهم "وارديايب" واصلوا  عملية الدعوة د    
دائما فإن مدينة التكرور كان أهلها السودان على ما كان عليه سائر السودان من اجملوسية و عبادة 

                                                                 

 .168، مصدر سابق،ص البكري (1)
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أقام م، حيث اعتنق اإلسالم و 1041هـ/324إىل غاية أن توىل احلكم فيهم وارجايب سنة(1)الدكاك ر
اإلمارات أصبحت مجيع املدن و  اهباو . يف مملكته الشريعة اإلسالمية ، و فرض على شعبه اعتناقه

اهلامة التابعة ململكة التكرور و املمتدة من التكرور إىل غاية سيال)غاالم( كلها مسلمة  على يد  
امللك وارديايب بن رابيس، كما أن ملك سيال رفع هو بدوره راية اإلسالم يف إمارته وأصبح حيارب  

  كصارها الساكنني يف مدينة قلنبو.
للميالد زحف شعب الولوف  14و  11الصرتة مابني القرنني اخلامس والسابع للهجرة/ويف       

أو) اجلولوف(على منطقة التكرور، و أصبح يشكل معظم سكاهناإىل أن أسس أحد رجال الدين 
التكرور يدعى" نديا ديان نديا "إمارة اجلولوف، و اليت بدأت تصقد تدرجييا اآلثار اإلسالمية اليت 

للميالد قام إمرباطور  13خالل منتصف القرن السابع للهجرة/  لكن،التكرور األوائل عرفها ملوك
مايل املشهور "سوندياتا كيتا" بإعادة فتح مملكة التكرور من جديد اليت يبدو أهنا كانت قد حتالصت 

              مع ملك مملكة الصوصو الوثين" سومنغورو كانيت".
ند  أو ما يعرف مبملكة ملل، أو مايل، فإن أول من أسلم من ملوكها أما بالنسبة مللوك املا       

فكان يدعى " املسلماين" حسب البكر  و "برمندانة" حسب ابن خلدون،والا  أسلم كما رأينا 
م، و ينتمي هاا امللك إىل 11على يد أحد فقهاء االباضية يف منتصف القرن اخلامس للهجرة/

يف منطقة النيجر و السنغال العلويني، واليت يعود هلا الصضل يف أحدى األسر املالنكية املشهورة 
، 15و  11اخلامس والتاسع اهلجريني/ تأسيس مملكة مايل اإلسالمية، و اليت حكمتها مابني القرنني

وهي عائلة كايتا. اليت استقرت على ضصاف هنر السنكراين )أحد فروع النيجر( واليت لعبت دورا  
   .)2(يف مملكة مايل والسودان الغريب ككلكب را يف نشر اإلسالم 

لقد ذكر ابن خلدون بعض أمساء امللوك  من هاه العائلة الاين أدوا فريضة احلج، و منهم       
امللك برمندانة الا  كان أول من أسلم و أول من حج منهم، مث اقتصى سننه يف احلج ملوك مايل 

                                                                 

 .األصنامدكور و هي   دكاك ر مجع (1) 
(2) Trimingham(S), Op.Cit,  p46. 
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حج يام الظاهر بيربس، و أ  كما حج منهم امللك منسا أويل ابن مار  جاطة )سوندياتا(  ،من بعده
، باإلضافة إىل امللك ملكا بعدما استوىل على حكم مايل بعده موالهم ساكورة الا  كان قد أصبح

                                                                        ا موسى.ساحلاج من

أو)كونكو  ولقد حتدثت املصادر العربية كث را عن الدور الا  لعبه ملك مايل منساموسى     
سالم بني رعيته، و كاا موسى( يف نشر اإلسالم يف إمرباطوريته، و اهتمامه البالغ  بتطبيق شعائر اإل

ببعض  ج يقوماهتمامه بأداء فريضة احلج حىت لقب بامللك احلاج، حيث كان عندما خيرج إىل احل
بكتو، دوكور ،  األعمال اجلليلة حىت يتقبل منه هللا حجه، مثل بنائه ملساجد عديدة كمسجد مت

مل معه كوندام، و مسجد دير ، باإلضافة إىل تسخ ره إلمكانيات ضخمة جدا للحج ، فكان حي
اخلدم   من العلماء و القضاة،ويف تلك الرحالت املقدسة،قوات عسكرية كب رة،و عدد كب ر

ك املعدن وار ، و كميات كب رة جدا من  الاهب إىل درجة كانت  تؤد  إىل اخنصاض قيمة ذلاجلو 
 النصيس يف القاهرة ملا كان حيل هبا.                                                                                                 

طبيق شرائع اإلسالم تلك احلادثة اليت حصلت و من مظاهر تدين هاا امللك وحرصه على ت      
له بالقاهرة هندما قصدها يف طريقه إىل احلج، فبينما كان امللك منسا موسى يف القاهرة عام 

فبعث إليه السلطان اململوكي الناصر بن قالوون شخصا يستدعيه إليه و عندما  1324هـ/724
أنا مسلم و ال أسجد إال  »قال:وصل إىل قصره رفض منسا موسى السجود أمام ملك مصر، و 

  .«أمام هللا

كما  حتدث امللك منسا موسى مرة و هو بالقاهرة مع الصقيه "ابن أم ر حاجب" يف نصس الزيارة 
عن عاداهتم مبايل و املتمثلة يف أنه إذا نشأ ألحد من رعيته بنتا حسناء قدمها للملك أمة فيملكها 

أعلن ترك ذلك و ن ذلك ابن أم ر حاجب انتهى عنه و هناه عبغ ر زواج مثل ملك اليمني، و عندما 
يف سبيل هللا ، حيث كان حيارب طائصة من  كما عرف عنه جهاده  ، رجوعه عنه رجوعا كليا

                         .موهم يشبهون بالترت، و يعرفون أيضا باللمل، الشعوب الوثنية املتوحشة تعرف بالدمادم
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يق م زار ابن بطوطة مملكة مايل اليت كان حيكمها آنااك شق14ثامن للهجرة/ وخالل  القرن ال     
أشبه  امللك منسا موسى وهو منسا سليمان، فنقل إلينا وصصا دقيقا عن هاا امللك الا  كان

قهاء  والعلماء و تقربه من الص بسالطني املسلمني و خلصائهم من خالل تدينه ، و حبه للعدل
مل معة، و بطوطة أنه إذا كان يوم اجلريصا على الصالة ، حيث ذكر ابن تعظيمه هلم . و كان حو 

أنه كان يأمر يبكر اإلنسان إىل املسجد فإنه لن جيد أين يصلي لكثرة الزحام، كما أضاف عنه ب
                                     بربط أبنائهم يوم العيد بسبب عدم حصظهم آلية من القرآن.

 ،بالدين اإلسالمي ونشره يف أركان مملكتهم سونغا  أيضا متسكهمرف عن ملوك مملكة وع       
، اج و مدهم بالكسوات و اللباسخارج مدينة جاو ملالقاة احلجفلقد كانوا خيرجون كل سنة  
مظاهر جهادهم يف سبيل إعالن كلمة هاا الدين يف   ومن يسألوهنم الدعاء هلم، و يتربكون هبم.و 

م يف بلدة "ساين" ـ و هي تبعد عن مدينة 1939إفريقيا جنوب الصحراء ما مت العثور عليه  يف سنة 
جاو بأربعة أميال ـ حيث وجدت هبا لشواهد لقبور ملكية يعود تارخيها إىل بداية القرن السادس 

جثمان امللك الا  دافع عن دين هللا و يرقد اآلن يف م ، كتب عليها عبارة) هنا 13للهجرة/
كتب أيضا اسم أيب عبيد هللا م، و  1100هـ/494رعايته(.كما كتب حتت هاه العبارة  سنة 

 ، مث أضيصت إليه كلمة " إن امللك مات من أجل انتشار اإلسالم يف جاو".حممد

سلمني، حيث كان إذا ويل منهم كان ملوك جاو أشد امللوك اقتداء و تشبها بامللوك امل        
ملك قّدم إليه خامت و سيف و مصحف يزعمون أن اخلليصة أم ر املؤمنني يف املشرق اإلسالمي هو 

يف  حماولة لعطاء حكمهم الصبغة الشرعية.فنجد أن ملك سونغا  يف عهد  ،(1) الا  بعث به إليه
مصر حاول أن يأخا اخلالفة من آخر االسقيني احلاج حممد التور  ، بعد سقوط دولة املماليك يف 

اخللصاء العباسيني، و هو املتوكل الثاين عبد العزيز بن يعقوب، و ذلك خالل زيارته للبقاع املقدسة 
م عندما مّر مبصر، وكانت اخلالفة آنااك ما تزال 1494هجرية / 900بغرض احلج يف أواخر عام 

                                                                 

 .182، مصدر سابق، صالبكري (1)
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ليم األول. فاجتمع االسقيا احلاج حممد التور  للعباسيني قبل أن يأخاها منهم السلطان العثماين س
باخلليصة العباسي  املتوكل الثاين، و طلب منه أن يأذن له بإمارة السودان، و يكون خليصته عليها، 
وأدعى احلاج حممد تور  بأن اخلليصة العباسي جعله نائبا له على ما وراءها من املسلمني. وملا عاد 

 ه على قواعد ا لشريعة اإلسالمية.             ملك سونغا  إىل بلده أقام حكم

 منتصف أما أم ر مدينة جين الواقعة على ضصاف هنر النيجر األعلى، و اليت تأسست يف       
وكها خالل " كنرب"هو أول من اسلم من مل، فإن أم ره املسمىيالد م/الثامن القرن الثاين للهجرة

 ذلك يف عهد املرابطني  و حات حاوه رعيته اليتم، و كان 11أواخر القرن اخلامس للهجرة/
وعندما عزم هاا امللك على الدخول يف  ، م12اكتمل إيالمها يف هناية القرن السادس للهجرة/

عة آالف و اإلسالم أمر حبشر مجيع العلماء الاين كانوا يف أرض املدينة، فحصل منهم على أرب
ة، و هي أن كل عوا هللا بثالث دعوات لتلك املدينمائتان عاملا فأسلم على أيديهم، وأمرهم أن يد

نه ذلك،و أن من هرب إليها من وطنه ضيقا وعسرا أن يبدهلا هللا له سعة و يسرا حىت ينسى وط
أيديهم لكي  يعمرها بغ ر أهلها أكثر من أهلها، وأن يسلب الصرب من الواردين للتجارة يف ذات

ميلوا منها فيبيعوهنا ألهلها بناقص الثمن ف رحبوا هبا، فقرؤوا الصاحتة يف هاه الدعوات كما قام 
                                  بتخريب دار السلطنة و حوهلا إىل مسجد، كما بىن بيوتا حوله.

م مع حتول ملك الكامن 11يرجع إسالم أول ملوك السودان األوسط إىل القرن اخلامس للهجرة/     
س إىل اإلسالم، إذ دخل أوال اإلسالم إىل إقليم بورنو على يد "حممد بن ماين " الا  عاش مخ

ضم بورنو إىل  سنوات يف بورنو يف عهد امللك بولو، و أربع عشرة سنة يف عهد امللك محاد  ، و
إلشارة إىل سالم بصضل امللك محاد  و نشر امللك حممد بن ماين اإلسالم يف اخلارج. و جتدر ااإل

م( كان يعيش يف بالطهم عدد من 11أنه يف عهد أسالف محاد )بداية القرن اخلامس للهجرة/
ت من القرآن، علماء الدين املسلمني، يلقنون احلكام أنصسهم تعاليم اإلسالم، و يدرسون معهم آيا
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القرن  لكن ال احد من امللوك كان جياهر بإسالمه. لالك ملا حتدث عنهم البكر  )منتصفو 
                              و صف ملوك كامن بأهنم سودان مشركون. م(11اخلامس للهجرة/

مهما يكن فإن هاه النماذج من امللوك السودانيني الاين تقمصوا دور الدعاة يف بالدهم،         
يف اغلبهم على قدر مهم من الوعي الديين، و فهم لإلسالم، رغم أهنم مل يكونوا يرقون إىل كانوا 

درجة الصقهاء أو العلماء ، ولكنهم كانوا يتميزون بقوة إمياهنم و حبماسهم ، و بعضهم بلغ درجة 
لدين ى رقاهبم مهمة تبليغ هاا االتعصب هلاا الدين، و فهموا دورهم باعتبارهم والة أمور يقع عل

احلصاظ عليه، فراحوا يأمرون باملعروف و ينهون عن املنكر ، و حيتكمون شريعة هللا ، و يقيمون و 
العدل ما استطاعوا إىل ذلك سبيال، ويدعون إىل هللا و جياهدون يف سبيله.لكننا نرى بأن بعض 

منهم من كان خيصي امللوك األوائل الاين دخلوا اإلسالم كان منهم من كان قليل املعرفة باإلسالم، و 
إسالمه عن قومه، أو جتده متساحما بدرجة كب رة مع رعاياه غ ر املسلمني فكانوا يراعون تقاليد 
شعبهم الوثنية و موروثاهتم الدينية القائمة على السحر و عبادة األوثان و تقديس أرواح األجداد، 

امللوك يعرفون كيف حيافظون  رغم ما اشتهر عن هؤالء امللوك من إميان و تقوى، فلقد كان هؤالء
على متاسك جمتمعاهتم اليت كانت تتحكم فيها االنتماءات العشائرية و الطائصية أكثر من أ  عامل 

 آخر. 
على ذلك التسامح الا  كان يبديه إزاء مواطنيه  الدينا يف إمرباطور مايل سوندياتا كيتا  منوذج      

ض املؤرخني الغربيني للتشكيك يف مسألة أسالمه أصال من الوثنيني، و هو ما فتح اجملال أمام بع
رغم شهادة ابن بطوطة بإسالمه، و كاا تعاليمه و شرائعه اليت كانت حتمل الكث ر من تعاليم 
اإلسالم يف طياهتا. كما ورث ذلك اجليل من امللوك خلصاء أعطوا مناذج هائلة يف للملوك املسلمني 

له، خاصة خالل فرتة االحتالل األوريب إلفريقيا الغربية أين ظهر الداعني لدينهم و اجملاهدين يف سبي
هجرية/  1223لنا يف مسينا احلاج عثمان بن فود  أو )دان فود ( الا  أعان عن مشروعه سنة 

م، فأعاد بعث اإلسالم ونشره بني القبائل الوثنية، يف شىت أرجاء القارة السوداء، كما عمل  1809
اإلسالمية من جديد، وتوسيع رقعة اإلسالم باجلهاد ضد القبائل الوثنية اليت على إعادة بناء الدولة 
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اجتمعت على حرب اإلسالم ودعوته اجلديدة، واتبع إسرتاتيجية اجلهاد على عدة حماور، وضم 
الشعوب اإلسالمية حتت رايته، فضم إليه عدة شعوب وقبائل مسلمة كانت متناثرة وخمتلصة فيما 

الكب رة، فدانت له هاه القبائل  (اليوروبا)لغرب واجلنوب الغريب، حيث قبائل بينها، و توسع يف ا
ودخلت يف دعوته، وأخات دولته اإلسالمية يف االتساع شيئًا فشيئًا، حىت أصبحت أقوى مملكة 

ـ 1214م/1864ـ 1799إسالمية يف إفريقيا وقتها. باإلضافة إىل حركة تلمياه احلاج عمر طال)
، و الشيخ سامور  تور  و غ رهم، الاين يعود هلم الصضل ليس يف نشر هـ( يف نيجريا1281

اإلسالم فقط بل أيضا يف نشر الوعي الوطين و القومي يف إفريقيا، ويف احلصاظ على الشخصية 
 اإلسالمية إلفريقيا السوداء جنويب الصحراء.

 الثاين بحثامل                                      
  السودان الغريب:احلياة العلمية و الثقافية  يف                     

ىل إطار اجلغرايف املعين هنا بالدراسة هو املنطقة املمتدة من احلواف اجلنوبية للصحراء إلإن ا      
غاية منطقة السصانا جنوبا، و من احمليط االطلسي اىل غاية حب رة تشاد شرقا، اما زمنيا فنخص 

م، فلقد عرفت هاه املنطقة بعض املراكز 16اىل غاية القرن  11بالدراسة الصرتة املمتدة من القرن 
التارخيية و احلضارية اليت كان هلا تاث ر كب ر يف تاريخ املنطقة، وذلك بسبب احتضاهنا ملراكز سياسية 

 اشعاع فكر  و ثقايف.و عواصم ممالك عريقة و امرباطوريات قوية، باالضافة اىل حتوهلا اىل مراكز 

هجر ، عن طريق التجار 5عرفت هاه املنطقة اإلسالم منا القرن احلاد  عشر للميالد/       
االباضيون أوال، حيث استقر التجار االباضيون و حىت صصريو سجلماسة يف أهم املراكز التجارية 

ة، فاحتكوا بكبار جتار يف بالد السودان من اجل جلب ذهب السودان اجمللوب من األدغال اإلفريقي
إفريقيا الغربية و ملوكها، و متكنوا من فرض انصسهم يف تلك اجملتمعات بصضل حسن س رهتم و 
صدقهم و أمانتهم و حسن تدب رهم حىت ان البكر  خالل القرن العاشر ياكر ان ملك مايل الوثين  

الوزراء، كما خصص هلم  كان يستعني هبم يف تدب ر شؤون دولته، فعني منهم الكتاب و األمناء و
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مدينة بأكملها للجالية اإلسالمية بعاصمته تضم اثنيت عشر مسجدا فيه الراتبون و القراء و األئمة و 
 املؤذنون و محلة العلم.

و متكن هؤالء التجار إذا من إقامة جاليات إسالمية عملت على نشر اإلسالم يف تلك     
التجارية مع مرور الوقت إىل حواضر علمية بسبب جتمع األراضي اإلفريقية، فتحولت تلك املراكز 

العلماء و الصقهاء، مث بناء املساجد اليت حتولت إىل مراكز تعليمية و جامعات إسالمية و مراكز 
 .إشعاع للعلم و الثقافة

 أهم احلواضر التارخيية و العلمية يف غر: إفريقيا:  أوال:

 . احلواضر لغة: 1

َضر هو اسم مجع مصرده حاضرة، و تعين القوم احلضور، فنقول ح ان كلمة حواضر لغة      
و هباا فهي تعين مكان جتمع السكان احلضر أ  عكس  .البدو ُّ: أقام واستقّر فلم يعد يرتّحل

 البادية، و هي باملعىن احلديث تعين املدينة.

احتضنت يف تارخيها فاحلواضر التارخيية االفريقية هي تلك املدن الو التجمعات السكانية اليت   
 مراكز سياسية و جتارية و ثقافية، مما جعلها مراكز اشعاع للعلم و الثقافة يف غرب افريقيا.

 :العلمية هم احلواضرأ. 2
 تنبكتو: .أ

تعد مدينة تنبكتو حديثة النشأة مقارنة بغ رها من املراكز األخرى، إذ يعود بناؤها إىل أواخر       
، الاين بنوها يف 1م، على يد قبائل التوارق املعروفني باسم )مقشرن(11القرن اخلامس للهجرة/ 

تستقطب  مكان يبعد بتسعة أميال عن هنر النيجر. ولقد اصبحت املدينة بصضل موقعها  املميز

                                                                 

 .20،  ص مصدر سابق( السعدي )عبد الرمحان(،  1)                  
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. (1)التجار والعلماء وأصحاب األموال من مصر، و فزان، وغدامس، وتوات، ودرعة، وفاس، وغ رها
فبعد أن كانت يف البداية جمرد خميم للشتاء قرب النيجر، تطورت بعد ذلك كمركز جتار ، وعوضت 
والتة اليت كانت تلعب هاا الدور قبلها، حيث كان الصضل للملك منسا موسى يف حتويلها من جمرد 

 فيها تتزود نقطة جمرد وبقيت م، 11 / اخلامس للهجرة القرن خالل الطوارق من للبدو بسيط خميم

 ومل جمهولة، وبقيت النيجر، منعطف أعلى يف موقعها اإلسرتاتيجي رغم وذلك باملاء، امللح قوافل

 عندما قرر منسا موسى اىل اعادة هتيئتها   م  /14للهجرة القرن التاسع غاية إىل اهتبنايا تثبت

 ليكون لتنبكتو القدمي املسجد بناء بإعادة فبدأ الغريب، السودان يف بصضله أشهر مدينة فأصبحت

يكن  مل أمر وهو باآلجر الكب ر املسجد موضعه يف فبنا كمايل، كب رة إلمرباطورية أكثر مالءمة
كما عرفت توافد السودانيني من كل جنس، فتكونت جالية من ذلك،   قبل السودانيني لدى معروفا

مدينة متطورة، و عني التجار الاين طلبوا احلماية من زعماء مايل، فأصبحت على يد منسا موسى 
عليها دار اإلمارة،  بعد أن عمرها وجعل فيها الدكاكني والصناعات، وجلب إليها البنائني، حيث 

 م.1213هـ/ 610يعد املؤسس احلقيقي للمدينة و ذلك عام 

و ملا ضمها اإلسقيون اىل مملكة سنغا ، اكتسبت مكانة جتارية اكرب و ذلك بصضل موقعها        
منحىن هنر النيجر، فأصبحت أقرب حمطة سودانية للقوافل القادمة من املغرب، كما أن  املمتاز يف

موقعها على النيجر جعلها حلقة اتصال بني جتارة املغرب وجتارة السودان، وخاصة جتارة الاهب 
 وامللح. 

 ر و كما احتضنت مكانة علمية و ثقافية بصضل السمعة اليت نالتها جامعاهتا مثل جامع جنجرب     
جامع سيد  حيي التادلسي، و اليت كانت تستقطب طلبة العلم و العلماء من كل حدب و 
صوب، و عرفت هنضة علمية قادهتا بعض البيوتات العلمية مثل عائلة اقيت وعائلة بغيغ و عائلة 
اندغمحمد، فأدجبت لنا عدة مؤلصات و مؤلصني أشهرهم امحد بابا التنبكيت و عبد الرمحان 

                                                                 

 .21( السعد ، نصس املصدر، ص 1)
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و حممود كعيت. حىت اصبحت اكثر شهرة من العاصمة جاو، و هو ما جعل السعد ، 
املسكتشصون االوربيون يتنافسون حول اكتشاف هاه املدينة اىل ان اكتشصها روين كايي الصرنسي 

 م و اطلق عليها اسم تنبكتو العجيبة.1828سنة 

 . جين::

لها جبين، وهي أسم مدينة ومملكة يف يطلق عليها التجار األفارقة اسم كناوة، بينما يسميها أه    
نصس الوقت، تبعد عن والته خبمسمائة ميل يف الصحراء، ومتتد على طول هنر النيجر على مسافة 

. لقد كانت مدينة جين يف (1)مائتني ومخسني ميال، وهلا جزء على احمليط حيث يصب هنر النيجر
حاضرهتا يف عهد امللك سين علي، بعد حرب البداية تابعة ململكة مايل مث ضمتها مملكة سنغا  اىل 

 مع جيش مايل.

م، وكان اسم السلطان 12ودخل أهل جين اإلسالم خالل هناية القرن السادس للهجرة/        
الا  أسلم وأسلم أهل جين بإسالمه، هو )كنرب( الا  حيكي بأنه عندما عزم على دخول اإلسالم 

على أيديهم، وأمرهم أن يدعو هللا تعايل بثالث دعوات  أمر جبمع أربعة آالف ومائيت عامل، وأسلم
 لتلك املدينة وهي:

 كل من هرب إليها و وجد يف وطنه ضيقا وعسرا أن يبدهلا هللا له سعة ويسرا.. » 1

 . أن يعمرها بغ ر أهلها أكثر من أهلها.2
فيبيعوها ألهلها . أن يسلب الصرب من الواردين إليها للتجارة يف ذات أيديهم لكي ميلكوا فيها 3

 «.بناقص الثمن ف رحبون هبا

م،  مركزا جتاريا مهما بصضل موقعها يف 13وبالصعل فقد أصبحت منا القرن السابع للهجرة/      
ملتقي الطرق، باإلضافة إىل إحاطة املياه هبا مما حيميها من غارات املعتد ، وبدأ أهلها حيققون 

والسالح. فصيها كان يلتقي أرباب امللح القادمون من أرباحا هائلة من جتارة القماش والنحاس 
                                                                 

 .162املصدر السابق،  ص الوزان،  ( حسن1)
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تاغزة، وأرباب الاهب من أودغست، فاستقطبت إليها التجار من كل اآلفاق، حيث كانت 
، وكانت تستعمل فيها حيت القوارب لنقل امللح وسلع أخرى من  أسواقها تدوم طول أيام األسبوع

 ني جتارة الاهب وجتارة امللح.تنبكتو إىل جين، وبالتايل أصبحت جين حلقة وصل ب

 . غاو:ج

تناولت املصادر العربية اسم هاه املدينة باختالف كب ر، فنجدها كوكو عند اإلدريسي وحسن     
الوزان، وياكرها املهليب بـكاوكو. وعلى كل حال فإن مدينة جاو تعد من أشهر مدن السودان، فهي 

دت شهرة عندما أصبحت عاصمة مملكة ،  وازدا تقع على ضصة هنر النيجر من جهة الشرق
سنغا . فهي كانت متثل بالنسبة لشعب سنغا ، ما كانت متثله تنبكتو لغ رها من دول السودان 
الغريب، من نواحي الثقافة والتجارة واإلدارة احلكومية. وقد اكتسبت تلك األمهية بوجودها يف أحد 

ذلك النشاط التجار  الا  جلب هلا الطرق اليت تربط مصر بغانة، وهو ما جعلها تشارك يف 
م، جعل جاو توجه جتارهتا 10الرفاهية. لكن ذلك الطريق الا  أمهل خالل القرن الرابع للهجرة / 

 إىل الشمال من خالل تادمكة وتوات باجتاه املغرب، ومن خالل اهلقار وغات باجتاه مصر.

 . والتة: د

يصصها بن بطوطة، الا  ياكرها بايواالتن، بأهنا أول عمالة السودان، وأهنا تبعد عن سجلماسة     
ولعل هاا املوقع هو الا  جعلها مركزا جتاريا استقطب اهتمام التجار، ذلك أن  ،(1) مبس رة شهرين

هـ/ 621جتار غانة امللقبني بـ)الونغارة(، هم من أسسها يف مكان يدعي )ب رو(، وذلك عام 
 م، مباشرة بعد هنب مدينة كوميب صاحل.1224

وقد مت اختيار هاا املكان ألغراض أمنية، فوجودها على احلدود بني السصاناوالصحراء الكربى،      
من بالد املغرب، كما جعلها هاا  جعلها املدينة السودانية األقرب وعلى بعد شهرين من سجلماسة،

 ا يعربه التجار، وأهل السودان الااهبون إىل احلج.املوقع مبثابة مصرتق طرق كث را م
                                                                 

 .676( املصدر السابق، ص 1) 
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فوالته إذن تعد احملطة النهائية لعابر  الصحراء، حيث عوضت الدور الا  كانت تلعبه      
أودغست املندثرة، واملسيطر على موقعها من طرف عرب املعقل الاين أصبحوا يشكلون خطرا على 

وعندما زار ا بن بطوطة مدينة والته، وأقام هبا مخسني يوما، كان زعيمها )فربا حسني(  ،القوافل 
تابعا لسلطان مايل، واملدينة تابعة إلمرباطورية مايل، وكانت حتتو  على فنادق، ويتكصل بضيافة 

 التجار املشرف الا  يدعى )منشا دجو(.

هـ/ 838ا من طرف الطوارق عام وبقيت على هاا الوضع إىل غاية االستيالء عليه       
، حىت إذا زارها حسن الوزان يف بداية القرن  م، الاين فضلوا تطوير تنبكتو على حساهبا1433

م، كانت مملكة خاملة بالنسبة لسائر ممالك السودان، وليس هلا من األماكن 16العاشر للهجرة/ 
 ل.املسكونة إال ثالثة قرى كب رة وأكواخ متصرقة بني حدائق النخ

  . تاكدا:ه

اشتهرت تاكدا بإنتاج النحاس، الا  يستخرج من منامجها فيحملون إىل بالد السودان، بعدما     
ولعل هاا املعدن هو الا  منح تاكدا أمهية  ، يسبك على شكل قضبان يف طول شرب ونصف

جتارية، باإلضافة إىل موقعها يف الطريق بني توات وغانة. فهي تبعد عن توات بسبعني يوما، فكانت 
.  (1) القوافل تس ر منها باجتاه بالد بورنو حيث جتلب اجلوار  والعبيد والثياب وتصدرها إىل املغرب

إىل مصر، وجيلبون منها الثياب احلسنة وغ رها، وهو ما انعكس كما كان أهل تاكدا يسافرون سنويا 
 بالرفاهية وسعة احلال على أهلها.

 مظاهر احلياة الثقافية و العلمية يف احلواضر اإلفريقية:. ثانيا
 مؤسسات التعليم:ــ  1

بعد انتشار اإلسالم يف غرب افريقيا و قيام دول سودانية اسالمية مثل غانة و مايل وسنغا ،       
قيمت هبا مساجد حتولت الة أ  حتولت تلك املراكز التجارية و السياسية إىل مراكز علمية بعدما 

                                                                 

 .84املرجع السابق،  ص  (،الشيخ )أمني عوض هللا(1) 
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جامعات و مراكز إشعاع علمي، حيث استقطبت العلماء و الطلبة من كل بالد السودان، حيث 
عامل كانوا  4200سلم سلطان جين الا  يدعى كنرب حضر إسالمه أنه بعدما أالسعد   ذكر

موجودين يف مدينة جين، و هو رقم كب ر يدل على أمهية املدينة من الناحية العلمية. و لو أن 
املقصود بالعامل عند السعد  هو معلم الصبيان، أ  حىت معلم يف الكتاتيب كان يطلق عليه اسم 

 عامل.

إن هاا العدد من املعلمني و القراء املنتشرين يف أرياف و مدن مملكة جين يدل أيضا على        
انتشار التعليم و االهتمام به خاصة يف عهد االسقيني و هو الصرتة اليت كان يقصدها السعد  

 خالل،  بالدراسة. فالتعليم كان موجودا حىت يف الصرتات السابقة أ  فرتة حكم سوندياتا كيتا
أين كان يتم عن طريق الكلمة فقط، أ  عن طريق الرواية  الشصوية اليت كانت حتصظ  م، 13القرن

 عن ظهر قلب، وتتوارثها األجيال وتلقن عن طريقها العلوم واملعارف.

ظهور املمالك السودانية اإلسالمية، و ظهور ذلك اجليل من امللوك احلجاج  لكن مع    
ة يف املغرب واملشرق، بدؤوا يتعرفون على الطرق التعليمية اجلديدة، واحتكاكهم باحلضارة اإلسالمي

 وأخاوا ينقلوهنا إىل إمرباطوريتهم اليت كانت تتهيأ ألن تكون إحدى أقطاب الثقافة العربية اإلسالمية

(1). 

وكان التعليم يف البداية يقتصر يف أول األمر على األساتاة العرب والرببر القادمني من املغرب      
اإلسالمي، وبعد مدة تكونت طبقة من املعلمني السودانيني الاين خترجوا من خمتلف املدارس 

ائع اإلسالم املشرقية واملغربية، وكان دورهم يف البداية يقتصر على تعليم امللوك القرآن وبعض شر 
مستويات تطور التعليم ليشمل علوم اخرى، و واللغة العربية ، وكانوا يتلقون مكافآت على ذلك، مث 

 .أعلى

                                                                 

هجريني، رسالة دكتوراه 10و5، دور عائلة كيتا يف مملكة مايل اإلسالمية و عالقاهتا اخلارجية بني القرنني نور الدين شعباين(1) 
 .279م، ص 2012.2013يف التاريخ الوسيط، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية: 
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و كانت مؤسسات التعليم يف حواضر غرب إفريقيا متتاز بظاهرة عامة و هي ارتباطها الشديد      
ا، فايل جانب كل مسجد  بالدين، حيث كانت يف البداية املدارس مرتبطة باملساجد و ملحقة هب

كان هناك غرفة او غرفتان لتعليم األوالد، و هناك أمكنة أخرى ليبيت فيها الطالب القادمني من 
البالد البعيدة، و هناك مساجد خصصت كلها لتلقي العلم كانت تعقد فيها حلقات ملختلف 

 العلوم الشرعية.    

 مراحل التعليم:ــ   2

مرباطورية مايل و سنغا  ظهرت معه املؤسسات التعليمية إمع ظهور احلواضر الكربى يف عهد      
الكربى ذات املستوى العايل مثل جامع جنجرب ر و سيد  حيي يف تنبكتو و جامع سنكار  يف 

تخرج بتدائية إىل غاية املرحلة العليا اليت يمدينة جين، حيث كانت متر مبراحل تعليمية تبدأ من اإل
 منها الطالب عاملا.

 )الكتاتيب(: االبتدائي التعليم مرحلة أ.

 األقطار بني جزئياً  ختتلف التعليم عملية أنَّ  إىل اإلشارة جتب املرحلة، هاه عن احلديث قبل        
 األوالد تعليم عن حتدث عندما مقدمته يف ذلك خلدون ابن العالمة أوضح وقد اإلسالمية،
 من شعار الكرمي للقرآن األوالد تعليم إنَّ “ :قال حيث اإلسالمية، صاراألم مااهب واختالف

 يف رسوخ من القلوب إىل يسبق ملا أمصارهم، مجيع يف عليه ورجوا امللة، أهل به أخا الدين، شعائر
 ينبين الا  التعليم أصل القرآن وصار األحاديث، متون وبعض القرآن، آيات من وعقائده اإلميان

 ما باعتبار باختالفهم، لألوالد القرآن تعليم يف طرقهم واختلصت...امللكات من بعد حيصل ما عليه
 امللكات. من التعليم ذلك من ينشأ

تستقبل األطصال منا نعومة أظافرهم، وتلقنهم  حيث للطالب، أساسية االبتدائية املرحلة وتعد     
، وحيصظ هلم القرآن الكرمي وتدرس هلم تابةوالك القراءة مبادئ مبعرفة فيها يتزودون هتايبا دينيا سليما

 هاه تضم ما وعادة اللغة العربية حىت يتمكنون من كتابتها،كما كانوا يدرسون بعض املواد العلمية، 
 الطالب بقاء مدة وكانت  ،الصبا مرحلة حىت اخلامسة سن من بداية السن، صغار الطالب املرحلة
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 فن ويتقن الكرمي، القرآن من أجزاء فيها حيصظ املتوسط؛ يف أعوام والستة اخلمسة بني تراوح فيها
 إنَّ . اخلشبية األلواح على الكتابة طريق عن يتم ذلك وكل.. العربية اللغة مببادئ ويلمّ  واخلط، الكتابة

 باختالف الغربية إفريقيا يف مسمياهتا اختلصت وقد الكتاتيب، هبا تقوم التعليم من املرحلة هاه
 أما احملظرة، بـ يعرفوهنا( موريتانيا )شنقيط بالد وقبائل ، دارا اسم عليها تطلق لولوفا فقبيلة قبائلها؛

 وهو معاالم،  الكتاتيب معلم أخرى قبائل تسمي حني يف جلانيت، ديا فيدعوهنا التكرور قبائل
 معلم. للصظ حتريف

أما نظام التعليم فقد كان يتميز بالصرامة الشديدة، وكثافة الربامج، حيث كان يف جين مثال       
خيرج املعلم من بيته إىل املسجد يف منتصف الليل، فيبدأ احلصة وجيلس حوله الطلبة، فيتابعون 

النهار  الدرس إىل غاية صالة الصبح، ، وعند هناية الصالة يعودون إىل أماكنهم إىل غاية منتصف
أين يعود املعلم إىل بيته، مث يعودون إىل الدراسة بعد صالة الظهر، وتنتهي احلصة مع صالة العصر.  
كما كان اآلباء حيرصون على حصظ أبنائهم للقرآن وكانوا يعاقبون أبناءهم عليها أشد العقاب كما 

 خيربنا بالك ابن بطوطة. 

القضاء بتمبكتو  يف أواخر عهد دولة مايل كان قد  وكان الصقيه احلاج التمبكيت، الا  توىل      
 أصدر أمر بقراءة نصف حزب من القرآن بعد صاليت العصر والعشاء يف جامع سنكر .

 :. مرحلة التعليم الثانوي:    

فكان يتخصص فيها الطالب لدراسة علوم القرآن وتصس ره، باإلضافة إىل دراسة مواد           
ث والصكر اإلسالمي واألخالق اإلسالمية واألدب العريب،كما كانوا أخرى مثل الصقه واحلدي

يدرسون الطب واجلراحة وعلم الصلك والرياضيات  والصيزياء والكيمياء واللغات والتجارة. بعد ذلك 
يتدرج الطلبة يف مناهج أخرى لتشمل حلقات درس وندوات جتر  فيها مناقشات فقهية، وفلسصية 

أرسطو ومقامات احلرير . كما كانوا يدرسون الصقه املالكي خلليل بن حيث ي َدرَّس هلم منطق 
 إسحاق.
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وكانت دراسة النحو تقوم على االستنتاج، إذ يقرؤون النص األديب ويناقشونه من خالل بعض       
املسائل النحوية مث تستخرج القاعدة. بعد ذلك تأيت املراحل العليا من التدريس يف متبكتو وفاس 

وهو ما يعادل التعليم اجلامعي، حيث يتم التدريس يف هاه املرحلة على أساتاة مرموقني  والقاهرة 
يف جمال التعليم اإلسالمي، هنا يصبح املنهاج أكثر ختصصا وعمقا يف البحث، حيث كان األستاذ 
يطرح على الطلبة مسائل تتعلق بشىت املواضيع، وكان على الطالب تقدمي حلول هلا مدافعا عن رأيه 
باحلجج والرباهني وذلك أمام عدد من زمالئه الطلبة وأساتاته، كما يتدربون خالل هاه املرحلة 
على تزكية النصس ليكونوا منوذجا صاحلا لألجيال املقبلة. أما التخرج فيتم بعد التأكد من تصوق 

ليت ترمز إىل الطالب يف املعرفة واألخالق اإلسالميني، فيعطى بعدها عمامة مزينة بالعقد والدوائر ا
أمساء هللا احلسىن، أما العمامة فكانت ترمز إىل احلد الصاصل بني العلم واحلكمة واملعرفة واخللق 

 احلسن.

 . مرحلة التعليم انجامعي)او العايل(:ج

 هاا يومنا يف عليه ي طلق ما تعادل فهي هلا، السابقة التعليم مرحلة عن كث راً   املرحلة هاه تلفخت     
 التصصيلية املسائل يف واخلوض القضايا، يف بالتعمق تتميز املرحلة هاه يف الدراسة و امعية،اجل املرحلة

 ذلك يف املسلمون عرفها اليت الكب رة املؤلصات أمهات بعض ضمتها اليت الدقيقة والشروح
 املصادر بعض وحتدثنا. سنكر  مسجد: العالية باملرحلة اهتمت اليت املساجد أشهر ومن. الوقت

  والدراسة. للعلم املتصرغني الطالب على لتنصق أوقافاً  خيصص كان  حممد احلاج األسكيا أنَّ  التارخيية

يف جوامع عديدة منها جوامع متبكتو اليت كانت ذات شهرة كب رة  املرحلة هاه تتم كانت  و      
 نعرف تاريخ تشييده على وجه وخاصة مسجدها الكب ر الا  يعد أقدمها وأكربها، وإن كنا ال

م، 13التحديد، لكن األكيد هو أن هناك مسجد أقيم فوق موقعه خالل القرن السابع للهجرة/
م على وجه التقريب، أ  يف 12والراجح أن بناءه ألول مرة كان يف مطلع القرن السادس للهجرة /
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دده فيما بعد منسا موسى عن الصرتة اليت وجدت فيها مدينة متبكتو واستقرار املسلمني فيها، وج
 عودته من احلج.

وكان نظام التعليم يف متبكتو يتميز مبستوى عال ال يقل عن اجلامع األزهر وجامع الزيتونة        
واجلامع األمو  أو غ ره، فكانت تعقد فيه حلقات العلم يتشاور فيها األئمة واألساتاة والعلماء 

أما (1)ة املسائل اليت ترسل إىل السلطات احلكومية للتقيد هبا.فيما بينهم بني أروقة اجلامعة ملعاجل
الكتب املتداولة لدراسة هباه اجلمعة فهي نصسها املتداولة يف اجلامعات اإلسالمية الكربى مثل كتاب 
الشصا للقاضي عياض، مدونة القاضي سحنون، خمتصر ابن احلاجب الصرعي، هتايب الربادعي، مجع 

مع املعيار وهي كلها يف الصقه املالكي، باإلضافة إىل ألصية بن مالك يف النحو اجلوامع القرطبية، جا
وتلخيصها للسيوطي، ألصية السيوطي، صحيح مسلم والبخار ، س رة بن هشام وتصس ر اجلاللني، 

 وغ رها.

وعموما فقد كان مستوى التعليم عال جدا يف جامعة متبكتو إىل درجة أن عبد الرمحان        
الا  جاء من أرض احلجاز مع منسا موسى، ملا سكن متبكتو وجدها تعج بالصقهاء  التميمي

السودانيني، وملا رأى تصوقهم عليه يف الصقه رحل إىل فاس وتصقه فيها، مث رجع إىل متبكتو فاستقر 
 فيها. 

اهد كما انتهجت جامعة متبكتو سياسة تقوم على التبادل العلمي بينها وبني اجلامعات واملع        
يف البلدان اإلسالمية األخرى يف املغرب واألندلس والصحراء الكربى، وملا كانت معاهد املغرب 
أعرق منها فقد حرص ملوك مايل على إرسال طلبتهم إليها، حيث قام منسا موسى بإرسال العامل  

المية كاتب موسى الا  كان إماما ومدرسا جبامع متبكتو إىل فاس ليتلقى املزيد من العلوم اإلس
  .وذلك بأمر من السلطان احلاج منسا موسى

                                                                 

 . 105، املرجع السابق، ص ()سعيد إبراهيم كريدية  )حممد فاضل( و باري( 1) 



37 

 

 

 

 

عندما اشتهرت هاه املعاهد وفد عليها كث ر من الطلبة من بقاع شىت من السودان الغريب       
لتلقي العلم على مشاخيها ومنهم الصقيه خملوف بن علي البلبايل، ومن إقليم ودان وفد عليهم 

ي اليعقويب السوداين الا  تتلما على يد والد أمحد سيد  أمحد الغزايل بن حممد بن يعقوب احلاج
وعندما زار ابن بطوطة إمرباطورية مايل خالل فرتة حكم منسا سليمان التقى عددا  بابا التمبكيت.

من علماء املغرب ومصر املقيمني  مبايل، منهم حممد بن الصقيه اجلازويل، ومشس الدين ابن نقوش 
 املصر ، وعلي الزود  املراكشي الا  قال عنه بأنه كان من الطلبة. 

عض علماء األندلس أمثال علي بن أمحد بن حممد بن عبد هللا كما جابت جامعة متبكتو ب         
 هـ804م( وهو والد ابن امللقن التكرور  )تويف 1323هـ /724الواد  آشي )املتوىف عام 

م( صاحب كتاب طبقات األولياء، وقد مارس التدريس ملادة اللغة العربية  قبل أن يرحل 1401/
 إىل القاهرة. 

نطلقت من متبكتو املالية إىل بالد اهلوسا والربنو كانت تظم طلبة من وهناك بعثة تعليمية ا    
الونغارة )لالك مسيت بالبعثة الونغارية( و كانت تضم ركائز معاهد متبكتو، فأخا العلماء 
التمبكتيون منا ذلك احلني يتوافدون على بالد اهلوسا والربنو أمثال الصقيه خملوف البلبايل، 

 سس معاهد تعليمية يف هاه املنطقة، مثل معهد احلنبليني يف كاتسينا.والتاذخين، ومنهم من أ

 التوحيد،: تتضمن كانت  اليت الدراسية املناهج يشمل سنكر  جامعة يف التعليم وكان     
 ذاته الوقت يف تشكل كانت  اليت املعارف من وغ رها العقلية، والعلوم والصقه، واحلديث، والتصس ر،

  الا  املالكي، املاهب بتدريس تنبكت جامعة اشتهرت وقد. اإلسالمية لومللع األساسية الدعائم
 القاهرة أساتاة من الزائرين أو اإلفريقيني من سواء مادته، يف ضالعون علماء بتعليمه يقوم كان

 كل  من اجلامعة هاه على يصدون الاين الطالب على الدروس إللقاء يأتون كانوا  الاين وفاس،
 .(1)اجملاورة الغربية قياإفري مناطق من مكان

                                                                 

 ، التعليم اإلسالمي يف غرب إفريقيا، مرجع سابق.عبد هللا عيسى (1) 
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 )احلريف(: املهين عليملت  ا د.
 احلرفية املهن وبعض اخلياطة مهمة على واقتصاره التعليم من النوع هاا انتشار قلة رغم         
 متخصصون معلمون يتواله كان  النوع هاا يف التدريس فإنَّ  واحلراب؛ السيوف كصناعة  األخرى؛

ــبـ ع رفوا  وقد .املهنة شيوخ عمل مقر ويف بيوت يف يتم والعمل التدريس كان  حيث الرؤساء، الشيوخـ
 بيت ولكل اخلياطني، بيوت من بيتاً  26 وحدها تنبكتو مدينة يف يوجد أنه كعت  حممود املؤرخ ذكر
 تلميا. 100 إىل 75 بني ما تالمياهم بلغ وقد معلم، شيخ البيوت تلك من

 الشهادات: و العلمية اإلجازات ــ 3

 من لصن التام حتصيله بعد الطالب بأهلية األستاذ إقرار هي اإلجازة أو التخرج شهادة إن         
 الواقع يف ووجدت .املتخرج للطالب تدفع ورقة على حيرر أو اإلقرار بالك النطق ويقع الصنون،

 وشهادة .وحصظها العامل أقوال تتّبع الطالب أن وتعين السماع، شهادة :هي لإلجازة، درجات ثالث
 الكاملة، اإلجازة مث .شروحها ومعرفته النصوص استاكاره مع أستاذه على الطالب سرد أ  العرض،

 وذكر األول ملصدرها وإرجاعها األسانيد ذكر معها يستطيع اليت املرحلة إىل الطالب يصل أن وهي
 .الصنون من معني بصن اإلملام بعد الروايات يف الصوارق

 تعطى ال اإلجازة لكن مجيعًا، فيها أساتاته ويكثر الطالب يتقنها اليت واضيعامل تتعدد وقد        
 تامًا، إتقاناً  إتقاهنا من أو مادة من متمكن الطالب أن املدرس يتأكد عندما أ  نادرة، أحوال يف إال

 الطالب بلوغ إىل األستاذ يطمئن عندما وأيضاً  هبا، واهتمامه املادة تلك على مواظبته ويالحظ
 لتحصل أستاذه مبحضر درساً  يلقي أن اجملاز على يكون وقد واالجتهاد، واملناقشة التعليق رحلةم

 .هبا سيشهد اليت والشهادة سيصدره الا  باحلكم القناعة لديه

 يضم وقد مجاعية، شهادة تكن فلم واحد، شخص من ألكثر هبا ينطق أو اإلجازة ت عطى وال       
 يبقى مث متمايز، مستقل فن يف إجازة على منهم واحد كل  وحيصل الطلبة من جمموعة علمي جملس
 .فيها أستاذه حلقات بانتظام وحيضر أخرى، فنون أو فن يف عادياً  طالباً 

 مادة يف برع لكنه متعددة مواد عليه حضر بأنه املدرس من تصرحياً  املكتوبة ازةاإلج وتتضمن        
 من له حيوز وما تأليصه، من كتب  للمدرس كانت  إن له حيوز ما مجيع يف جييزه فهو ولالك خاصة،

 على وحرصهم األساتاة حتر  مدى على يدل ومما .آخر شخص وضع من الكتاب كان  إن غ ره
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 يد على إجازته تضمنته وما بغيغ، حممود بن حممد أستاذه عن بابا أمحد جازةإ يف جاء ما اإلنصاف
 املتصل السوداين بالسند كلها  رواها أن بعد الستة النبوية األحاديث مصنصات يف املقر  أمحد

 اآلخر ربيع 15 يف مبراكش اإلجازة تلك كتبت  وقد املصنصات، تلك واضعي بروايات
 .م1601 أكتوبر 13 /للهجر  1010 عام

 وبصصة علمائهما، بني االتصال بصضل واملغرب الغربية إفريقيا بني اإلجازات تشاهبت ولقد     
 تنبكتو علماء تراجم مراجعة من وميكن وطنهم، إىل املهجرين السودان علماء عودة بعد خاصة
 إجازات :جنياملتخر  لبعض أعطيت اليت اإلجازات من نوعني بني منيز أن السودانيني املالكية وفقهاء
 متباينة، وعلوماً  فنوناً  تشمل عامة وإجازات املوضوع، متحدة فنون عدة أو واحدا فناً  هتم خاصة

 النص قراءة يف االحتياط فيها يراعى وكان احلديثية، و القرآنية اإلجازات :األول النوع أمثلة ومن
 عدة ختم فتقتضي العامة اتاإلجاز  أما .حديث روايات واختالف السبع بالقراءات التامة واملعرفة

 ذلك يكن ومل لآلخرين، تبليغه على والقدرة عنه العلم لرواية اجملاز يؤهل الا  النحو على مواد
 .(1)الطالب حياة من كب راً   جانباً  تشمل قد طويلة لسنوات العلمية اجملالس لزم ملن إال متأتياً 

 إفريقيا: غر: يف الثقافية احلياة مظاهر ثالثا:

 املؤلفني: و التأليف حركة ــ 1

 غرب من علماء وراءها كان  واسعة تأليف حركة إفريقيا غرب يف الثقافية احلواضر شهدت        
 حركة مشلت لقد و غاو، و جين و كتنبكتو  الغريب السودان جامعات يف معظمهم تكوَّن إفريقيا

 يايت: كما  نصنصها خمتلصة ميادين التأليف

  التاريخ: .أ
، (2)م مبدينة متبكتو1468هـ/868القاضي)حممد بن حممود كعت(،الا  ولد عام  الشيخ       

هـ، وألف كتابه املشهور 925هـ و898وعاصر السلطان أسقيا احلاج حممد التور ، الا  عاش بني 
تاريخ الصتاش يف أخبار البلدان واجليوش وأكابر الناس، وذكر وقائع التكرور »  يف التاريخ واملعروف بـ

                                                                 

 ،  التعليم اإلسالمي يف غرب إفريقيا، مرجع سابقعبد هللا عيسى( 1)
 .255( بوعزيز ،املصدر السابق، ص 2) 
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م. 1519هـ/925والا  بدأ بتأليصه سنة  ،«وعظائم األمور وتصريق انساب العبيد من األحرار
وكان هاا الكتاب من أهم املصادر اخلاصة بتاريخ السودان الغريب يف عهد اإلسقيني، خاصة فيما 

مود  يتعلق بتمبكتو وأوضاعها، والغزو املغريب لسنغا ، وختريب متبكتو، وتدهور حالتها. وقد تويف حم
م. وأكمل أحصاده من بعده، أحداث السنوات الست املسجلة بعد 1593هـ/1001كعت عام 

  ومتيز كتابه بلغة سلسة، ومعلومات غزيرة. ،ذلك بالكتاب

 نيل أشهرها مؤلف، 400 من أكثر كتب  تنبكتو، يف الشه رة اقيت عائلة من التنبكيت بابا امحد *
 كتاب  وكاا املالكي، الصقه يف عامل مائة من ألكثر تراجم موسوعة هو و الديباج بتطريز االبتهاج

خمتصر كتابه األول حيث هابه وأضاف له  وهو  «كصاية احملتاج ملعرفة من ليس يف الديباج»
حواشي و أمساء أخرى كان قد أغصلها يف تطريز الديباج، و لديه كتاب معراج الصعود يف حكم 

 جملوب السود.

ومن املؤرخني الاين أدجبتهم بالد السودان، عبد الرمحان بن عبد هللا السعد ، الا  ولد       
م،  أ  بعد الغزو املغريب ململكة سنغا  الا  حدث عام 1596هـ/1004مبدينة متبكتو عام 

م، وعاش يف ظل احلكم السعد  لتمبكتو، حيث عينه الباشا حممد بن عثمان 1591هـ/ 999
م ناظرا خلارجيته، فسمح له ذلك املنصب بالتنقل يف أحناء اململكة، 1646حاكم متبكتو سنة 

م فكان هاا الكتاب 1655هـ/1063فألف كتابه املشهور ) تاريخ السودان(، الا  أمته عام 
 أفضل متمم لتاريخ الصتاش عن تاريخ السودان.

أمهها مؤلصات امحد بن كما عرفت مملكة كامن بورنو حركة تاليف مهمة جدا يف التاريخ لعل        
 ألوما إدريس مي تاريخ( كتابالا  ألف   كامن إمرباطورية يف البالط مؤرخفرتيوا الربنو  و هو 

 عمر مسصرمه الصقيه الشيخ من تأليف يراه ملا تبعاً  قوله حدّ  على التاريخ هاا كتب ( وقد وغزواته

 .اإلدجليزية ( إىلPalmerباملر) األملايناملؤرخ  ترمجه وقد .العادل امللك سلطانه يف عصر عثمان بن



41 

 

 

 

 

 هاا يضمّ  الاكر، السابق عثمان بن كامن( ملسصرمه عمر سالطني ديوان (كتاب ومنها        

 غزوات ومنها القدمية، اإلسالمية كامن برنو إمرباطورية يف السالطني وأمساء الوثائق، الديوان أهمّ 

 .(وغ رها  «برنو   فالت أصل أخبار» وكتاب كامن،

 يصدرها كان اليت املراسيم وهي ،«احملارم » اإلسالمية  الربنو يف التارخيية الوثائق أهمّ  ومن       

إىل  يرتمجها باملر األملاين جعل املؤرخ األمر الا  منها، املؤرخون استصاد وقد العلماء، حق احلكام يف
 من يس ر غ ر عدداً  ترجم كما ،(The Borno Sahara) برنو صحارى( كتابه يف اإلدجليزية

 سودانية  ماكرات »عنوان حتت الثاين كتابه القصائد يف وبعض واملعاهدات، الربنوية الرسائل العربية

« Sudanese Memoirs  أجزاء ثالثة يف يقع الا. 

 العربية اآلثار هاه تضاؤل وإن فيها، شكّ  ال العربية الربنوية اآلثار هاه يف التارخيية فالقيمة     

رج ال املعاصر؛ حّد مصهومها على التاريخ تدوين بشروط اإليصاء يف النثرية  من العلماء أولئك خي 

 املعلومات. من خلصوا مما االستصادة ألن كوهنم مؤرّخني؛

 يف األد::.:

تعترب اللغة بالنسبة أل  شعب، مبثابة الوعاء الا  حيمل ثقافته وإنتاجه األديب والصكر ،         
اللغة العربية متتاز باإلضافة إىل كل ذلك، بأهنا أداة للصناعة األدبية، والبالغة اليت ارتبطت  لكن

حبضارة العرب قبل اإلسالم، مث جاء القرآن ليجعل منها معجزة مجعت مجال الكلمة، وبالغة القول، 
ت بعد القرآن. ومحلت رسالة إنسانية عظيمة، فكان األدب العريب أول ما نقلته هاه اللغة أينما حل

فلم يكن لألفارقة يف السودان الغريب قبل جميء اإلسالم من اآلداب، سوى حكايات يتناقلها اخللف 
عن السلف شصهيا، وتتمثل أغلبها يف ذكر بطوالت األجداد، وأصول القبائل، وامللوك وأنساهبم، 

 . (1)باإلضافة إىل صراع اإلنسان مع الطبيعة

                                                                 

 .77( زبادية، املرجع السابق، ص 1) 
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فكان األدب السوداين إذن، أدبا غ ر مكتوب، ومعظم الرتاث األديب مت احلصاظ عليه عن       
طريق الروايات الشصهية، إىل غاية جميء اإلسالم، واحتكاك السودانيني بالتجار املغاربة والصقهاء، 

ء والتجار وخاصة يف املدن اهلامة مثل متبكتو، جاو، جين، والتة، وغ رها، حيث كان يلتقي العلما
. وقد سبق وأن ذكرنا (1) والقضاة، فتمكن أهل السودان من تشكيل  خنبة محلت آداب اللغة العربية

البالغة اليت ميزت األديب الكامني، أبا إسحاق إبراهيم بن يعقوب األسود، وشعره الا  قاله عند 
 مالقاة أيب يوسف املنصور املوحد .

 على والرجال العلماء بعض أن يعرف هاه البلد؛ يف وآداهبا العربية اللغة لتاريخ املتصصح  إن      

مثل  الكتابة، من كث رة أنواعاً  وتركوا إفريقيا، وتطويرها يف العربية ترقية يف أسهموا قد مّر عصورها
ومن  التارخيية، الوثائق وبعض احلكومة، رجال الرمسية بني والوثائق العلماء، بني الديوانية الرسائل
 فاألول وعلمّي، فينّ  إىل الديار هاه أنتجه علماء الا  النثر(( األديب الصن هاا تقسيم املمكن

 .تأليصهم يف والثاين رسائلهم، استعملوه يف

 الكامن فارس وبني الصود  أهل بني الرسائل املتبادلة ذلك على مثال فخ ر ،الصين النثر أما      

 فود ، بن عثمان الشيخ الصالين الزعيم رسالته إىل من نّصاً  هنا ونورد الكامني، األمني الشيخ حممد

 حممد بن األمني حممد الاليل العبد جبلباب العيوب، واملتدّثر الانوب، برتاب املتعّصر من» :قال فيها

 هاا لرسم فالباعث بعد، أما اهلدى، من اتّبع على السالم ورؤسائهم، الصالنيني العلماء الكامني إىل

ا أنه املزبور،
ّ
 موقودة، الوطن أهل وبني بينكم نار الصنت وجدت   ،اإلقليم هلاا املقادير ساقتين مل

 وثيقًة، لنا اجملاورين إلخوانكم األمر، فكتبت   يف وحت ّرنا سّنة، :وقيل بغي :فقيل عن السبب، فسألت  

 فضالً  عاقل، عن يصدر ال جبواب ركيك فأجابوين اجلواز، على والدليل السبب منهم بيان طلبت  

 ما منها نصهم مل لكن على بعضها، اطالع لنا كتب أمساء فيه وعّدوا جمّدد، فضاًل عن عامل، عن

 فهموه.

                                                                 

  ( نصسه.1) 
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 يف الربقوق الظاهر السلطان إىل برنو رسالة ملك كالك؛ الديوانية الرسائل أمثلة ومن        
على  هللا وصّلى الرحيم، الرمحن هللابسم » : يأيت ما فيها ورد واليت تقريبًا، جريةه 894 القاهرة سنة

 وترمجاناً  األباعد، بني تراسلً  جعل اخلط الا  هلل احلمد :تسليماً  وسلم وصحبه حممد وآله سيدنا

 ذلك ولوال اجلهال، وموحشًا بني العلماء، بني ومؤنساً  األحباب، بني األقارب، ومصافحة بني

 باهلل، األجّل املستنصر امللك تعاىل، هللا على املتوّكل ومن وفسدت احلاجات، الكلمات، لبطلت

 األجبد واألجمد النّقي، التّقي الزاهد العادل، امللك ودهر وزمان، وأوان، حني كلّ  يف املنصور

مصباح  الصدور، كهف الكرماء، ساللة قطب اجلاللة، اإلسالم، زين الدين، فخر الغشمشم،
 ذرية وأدام ضرحيه، هللا كرّم املرحوم، أم ر املؤمنني احلاج إدريس ابن امللك عثمان عمرو أيب الظالم،

 املسك من أعطر عليكم سالم أم الدنيا، املباركة، هللا أرض اجلليل، املصر ملك إىل هاا ملكه؛

 وفقهائكم جلسائكم والسالم على وسلطانكم، ملككم هللا زاد ..الغمام ماء وأعاب من األذفر،

 قد فإنّا ذلك؛ وبعد .أمجعني طاعتكم وأهل ومجاعتكم والعلوم، يدرسون القرآن الاين وعلمائكم،

 وملوكنا، اليت وجدناها اجلائحة أجل من حممد، بن إدريس وامسه وهو عّمي، رسولنا، إليكم أرسلنا

 الرجال، والصبيان وضعاف النساء من أحرارنا سبوا قد جااما وغ رهم، ي سّمون الاين األعراب فإن

 .«املسلمني من وقرابتنا

 يتضح برنو؛ كامن لعلماء العربية مثال لإلنتاج اهللمي باللغة من أوردناه ما على نظرة ألقينا وإذا     

 هاا مع شىّت، مواضيع فيه وتناولوا التأليف العريب، يف اإلمكان بقدر أسهموا قد العلماء أن هؤالء

 كامن لعلماء كان إذا أنه وهو املدّقق، على الدارس نصسه يطرح قد سؤال إىل ننتبه أن فمن األحسن

 .(1) عريب برنو. تراث

 العقلية: و الشرعية العلوم ج.

                                                                 

 نصس ااملرجع، الدين سراج أديبايو آدم ن( 1) 
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 بابا امحد ناكر م16 القرن خالل خاصة و اجملال هاا يف تأليصا إفريقيا غرب علماء أشهر من    
وألصت عدة كتب تزيد على  » بقوله: عنها عرب حيث كتاب،  40 حوايل لنا ترك الا  التنبكيت
تأليصا: كشرحي على خمتصر خليل من أول الزكاة إىل أثناء النكاح ممزوجا حمرراً، وحواشي أربعني 

على مواضع منه، واحلاشية املسماة منن الرب اجلليل يف مهمات حترير خليل يكون يف سصرين، 
 «.وفوائد النكاح على خمتصر كتاب الوشاح للسيوطي

الور  يف مسألة ختي ر املشرت ، طالق، والزند فتح الرزاق يف مسألة الشك يف ال كتاب  وله      
تنبيه الواقف على حترير نية احلالف ، كما كتب تعليقا على أوائل األلصية مساه النكت الوفية  أيضاو 

بشرح األلصية، ونيل األمل يف تصضيل النية على العمل، وغاية اإلجادة يف مساواة الصاعل للمبتدأ يف 
مساه "النكت املستجادة يف مساواهتما يف شرط اإلفادة، وما رواه  شرط اإلفادة يف كراسني، وآخر

الرواة يف جمانبة الوالة، باإلضافة إىل شرح الصغرى للسنوسي، وخمتصر ترمجة السنوسي، ونيل 
االبتهاج بتطريز الديباج، و "كصاية احملتاج ملعرفة من ليس يف الديباج" اختصر فيه "النيل"، ومخائل 

ن كيصيات الصالة على سيد البشر، والدرر النض ر يف ألصاظ الصالة على البش ر، الزهر فيما ورد م
وسؤال وجواب يف جواز الدعاء بالّلهم ، وشرح الصدر وتنوير القلب ببيان مغصرة ما نسب للجانب 
النبو  من ذنب، والكشف والبيان ألصناف جملوب السودان، املناقب الصاخرة يف أمساء سيد الدنيا 

واملنهج املبني يف شرح حديث أولياء هللا الصاحلني، والبدور املسصرة يف شرح حديث  واآلخرة،
الصطرة، وفتح الصمد الصرد يف معىن حمبة هللا تعاىل للعبد، نزول الرمحة يف التحديث بالنعمة، ودرر 

على الوشاح يف فوائد النكاح وهو خمتصر لكتاب الوشاح للسيوطي، ونيل املرام ببيان حكم األقدام 
الدعاء ملا فيه من إيهام وهو مأخوذ من مسودة تأليصه فتح القدير للعاجز الصق ر يف الكالم على 
دعاء حممد بن مح ر، وحتصة الصضالء ببعض فضائل العلماء وخمتصره مرآة التعريف يف فضل العلم 

 ئلة يفة األسئلة املصرية، وله أسالشريف، ودرر السلوك باكر أفاضل اخللصاء امللوك، وأجوب
 .املشكالت
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م ألف الشيخ عثمان دان فوديو يف بالد اهلوسا أكثر من مائة كتاب يف 19و خالل القرن       
السنة » و كتاب « إحياء السنة و إمخاد الصتنة » العلوم الشرعية و اجلهاد و السياسة أشهرها كتاب 

الة و الا  تطرق فيه إىل عدة مسائل تتعلق بالشرع  و أركان اإلسالم من ص« و إمخاد البدعة 
وثيقة اإلخوان »صيام و حج و زكاة، و آداب الطعام و م راث نكاح  و بيوع . و كتاب عنونه بـ 

، كما كتب أخوه عبد هللا يف األدب و الصقه أشهرها  « لتبيني داللة وجوب إتباع السنة و اإلمجاع 
 كتابه ضياء السياسات و فقه النوازل.

  الثالث بحثامل                                     
 يف السودان الغريب اإلسالميةانتقال املذاهب                     

ل هاا ثّ رغم أن التاريخ اإلسالمي للسودان الغريب قد ارتبط باملاهب السين املالكي، حيث م        
إلفريقي بعد إمتام فتح املغرب، املاهب املسلك اإلسالمي الا  رافق انتشار اإلسالم يف الغرب ا

قامت عليه كل احلركات اإلسالمية اإلصالحية يف العصور احلديثة واملعاصرة، مثل حركة الشيخ و 
، إال  عثمان دان فوديو، و احلاج عمر تال يف بالد التكرور، وحركة سامور  تور   يف بالد املندينغ

قافة العربية أنه مل يكن هو املاهب الوحيد الا  عرفه السودانيون، فكما انتقل اإلسالم و معه الث
اإلسالمية إىل ما وراء الصحراء، انتقلت إليه التيارات املاهبية السائدة يف املشرق اإلسالمي بعد أن 

 أصبح السودان الغريب جزء من العامل اإلسالمي.

احلديثة املختصة بتاريخ هاه املنطقة ال  لكن املصادر التارخيية و حىت الدراسات األكادميية     
مااهب أخرى يف بالد السودان الغريب غ ر املاهب السين املالكي، رغم دورها الديين تشعرنا بوجود 

و العلمي و االقتصاد  الا  ال ميكن جتاوزه. هلاا حاولت يف هاه الدراسة أن أبنّي دور تواجد 
املااهب اإلسالمية يف السودان الغريب، لكن دون أن اخصي دور املاهب السين املالكي و أحلل 

 عوامل تصوقه و انتشاره على املااهب األخرى. أسباب و

 اخلوارج يف السودان الغريب: أوال:
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رغم أن املاهب اخلارجي كان مشرقي النشأة والظهور إال أن اخلوارج مل حيققوا انتشارا وال       
أين  انتصارا إال خارج بيئتهم املشرقية، إذ أن دورهم األبرز يف التاريخ كان ببالد املغرب اإلسالمي،

االجتماعية منا القرن الثاين إىل غاية القرن الرابع للهجرة/من أحواله السياسية و االقتصادية و  أّثروا يف
القرن الثامن إىل العاشر للميالد. حيث استطاع الصصرية منا بداية القرن الثاين للهجرة أن يلهبوا 

ية ستكلل بقيام دول مستقلة عن املغرب ضد الوالة األمويني يف ثورة كانت بداية النتصارات خارج
 السلطة املركزية يف الشام. 

قد استقطبت هاه احلركات اخلارجية العنصر السوداين اإلفريقي منا الوهلة األوىل لظهورها و        
عن طريق أيب القاسم مسكو بن واسول الا  نقل تعاليم الصصرية إىل مجاعات السودان القاطنني 

تواجده بتافاللت)أو سجلماسة( اليت تعد حمطة للقوافل العابرة للصحراء، جنويب الصحراء مستغال 
ة فوجد فيهم أتباعا خملصني فاعتنقوا ماهبه، حىت كان أول أئمة دولته الصصرية بسجلماسة سن

رجال من السودان و هو عيسى بن يزيد األسود الا  واله أمرهم قبل أن ينكروا  م،757هـ/140
 عليه.

لسودان قد وجدوا يف أفكار اخلوارج و مبادئهم متنصسا هلم من النظرة العنصرية اليت  و يبدو أن ا     
كانت تالحقهم، و خاصة مبادئ املساواة و الدميقراطية اليت ال جتعل اإلمامة واحلكم حكرا على 
العنصر األبيض من القرشيني كما كان على عهد بين أمية،  لالك كان إقبال العنصر األسود كب را 

 اعتناق املاهبني االباضي و الصصر .  على

هجرية، والرستمية بتيهرت سنة 140و كان لقيام دوليت بين مدرار الصصرية يف سجلماسة سنة   
دورا كب را يف احتكاك السودان أكثر هباا املاهب بسبب املوقع اجلغرايف لكل   م779هجرية /162

عاصمة الرستميني، و الا  جعل منهما من سجلماسة عاصمة املدراريني )بنو واسول(، و تيهرت 
حمطتني هامتني لطرق القوافل التجارية الرابطة بني مشال الصحراء الكربى وجنوهبا. حبيث نشطت 
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التعاليم املتصلة قد محلت معها اإلسالم و  جتارهتما مع السودان الغريب، و كانت هاه التجارة
 اخلارجية إىل ما وراء الصحراء.

التجارية يقومون بالدعوة إيل اإلسالم ،  القادمني من تيهرت إىل جانب أعماهلمفكان التجار        
إفريقيا حيث أصبح من العس ر معها وضع حد  وقد ارتبطت التجارة مع انتشار اإلسالم يف غرب

التجار من جهة وبني دور العلماء ودعاة اإلسالم من جهة أخرى ،  فاصل بني الدور الا  قام به
ميارسون التجارة على نطاق واسع  تبع س ر اإلباضية الاين كانوا ميارسون التجارةويتضح ذلك من ت

 مع غرب إفريقيا منا  القرن الثاين للهجرة.

دامس اإلباضية على أطراف الصحراء يف واحات فزان وجبل نصوسه وغ و قد أدى استقرار      
 بتجارة الصحراء ، وعزز ذلك االرتباطالقرن الثاين للهجرة إيل ارتباطهم القو   واحات اجلزائر مناو 

عرب  اعتناق جمموعات من قبيليت هوارة وزناتة للماهب االباضي، وختصص كث ر منهم بالتجارة
، حيث تاكر املصادر التارخيية أن خملد بن كيداد أو أبا بزيد  الصحراء فوصلوا إىل بالد كوكو)جاو(

الصاطميني، كان أبوه يرتدد على التجارة إىل )امللقب بصاحب احلمار(  زعيم الثورة اخلاجية ضد 
بالد السودان، إذ اشرتى أمة)جارية( من مدينة تادمكة تسمي سبيكة، و ملا محلت منه و لدت له 
أبا يزيد الا  كان أعرجا و يف لسانه شامة، فأخاه أبوه إىل مدينة كوكو)جاو(، و قدمه إىل أحد 

األخ ر بأعلى املراتب و امللك. و هو ما يبني بأنه حىت  زعمائها الدينيني)عرّافا( حيث تنبأ له هاا
اخلوارج الصصرية كانت هلم جالية هناك، مث توسعت جتارة الصحراء بقيام الدولة الرستمية اإلباضية 

الصحراوية ما بني سجلماسة )جنوب  هـ، فقد أشرفت هاه الدولة على املنطقة163بتيهرت عام 
 لت ضمن دائرة نصوذها.                                                          املغرب األقصى ( وزويلة اليت دخ

و خالل منتصف القرن الثالث للهجرة/التاسع للميالد قامت هناك مدينة مهمة يف جنوب     
الصحراء مشال شرق منحىن هنر النيجر، و اليت عرفت حركة جتارية نشيطة بينها و بني تيهرت 

مدينة تادمكة اليت أصبح يؤمها التجار من مشال إفريقيا، و حتولت فيما بعد إىل حمطة وورقلة، و هي 
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، خاصة و أن معظم املدن اليت هامة ألصحاب املااهب خالل جهودهم الدعوية يف السودان الغريب
تشرف على املداخل الصحراوية إىل بالد السودان سيطرت عليها اجلماعات اخلارجية. فقد كانت 

وس يد اخلوارج الصصرية، وكان أهل زويلة كلهم إباضية حسب اليعقويب. كما وجد بالسُّ درعة يف 
 درعة بعض الشراة اخلوارج.و 

وكان شيوخ االباضية الرستميني يتوافدون على بالد السودان يف جتارة متصلة حسبما تصيدنا به     
ى السصر إىل جاو بغرض مصادرهم، فياكر ابن الصغ ر بأن اإلمام أفلح ملا كان صغ را عزم عل

                                                           التجارة لكن أباه منعه من ذلك كعقاب له على فشله يف اإلجابة على سؤال فقهي يتعلق بالربا.
ذكر الشماخي يف كتاب الس ر أن أحد شيوخ و علماء االباضية يدعى أبا صاحل كان يسافر إىل و 

 بغرض التجارة، وأن شيخا آخر يدعى أبا موسى هارون بن  أيب عمران استقر يف مدينة غياروغانة 

 املشهورة بالاهب إىل غاية وفاته.

و قد ساهم هاا التوافد املبكر و النوعي جلماعات اخلوارج االباضية بالسودان الغريب يف اعتناق      
ر ابن  بطوطة إمرباطورية مايل خالل فرتة حكم فلما زا الكث ر من مسلمي السودان األوائل ملاهبهم،

، و يسكن  منسا سليمان وجد هبا قرية صغ رة يسكنها  جتار السودان يسمون ودجراتة )أو الونغارا(
. ورمبا انتقل )من اخلوارج، و يسمون صغنغو معهم مجاعة من البيضان  يتماهبون مباهب االباضية

ان الغريب و خاصة إىل منطقة الغابات أين كان التجار هاا املاهب إىل املناطق اجلنوبية للسود
الونغارا السوننكي والديوال املالنكي ينشرون اإلسالم وسط سكان الغابات إىل جانب جتارة نواة 

 الكوال.

يظهر إذن بأن تأث ر التجار االباضيني كان واضحا يف اعتناق أهل السودان املاهب        
االباضي، لكننا نرى بان تأث رهم كان مقتصرا على الصرتات األوىل لدخول اإلسالم إىل املنطقة، و  
كان حكرا على عدد حمدود من السودان، و هم طبقة التجار بالدرجة األوىل حبكم احتكاكهم 

هبم، بينما مل يبق يف عهد ابن بطوطة)القرن الثامن للهجرة( إال بعض البيضان)ذوو البشرة الدائم 



49 

 

 

 

 

البيضاء( الاين يكونوا من أحصاد أولئك التجار االباضيون الاين استوطنوا بالد السودان خالل 
 القرنني األول و الثاين للهجرة. 

ت املتأخرة من تاريخ السودان الغريب، و مل تشر املصادر إىل وجود املاهب اخلارجي خالل الصرتا    
خاصة بعد ظهور مملكة مايل اليت عمل ملوكها من عائلة كيتا على رفع راية املاهب املالكي السين 
عاليا يف مساء السودان الغريب، و اندثرت أمامهم بقية املااهب األخرى، باستثناء ما شهدته 

علي )أو بر علي(، من قتل للعلماء و الصاحلني و إمرباطورية سنغا  من أعمال قام هبا ملكها سين 
سصك لدماء املسلمني و استباحة دماهم و سيب نسائهم، و الا  وصصه عبد الرمحان السعد  

و لكننا ال نعلم إن كان السعد  يقصد بكالمه اعتناق  امللك سين علي للماهب . باخلارجي
  تطرفني كاألزارقة و النجدات و غ رها.اخلارجي فعال، أم أنه جمرد تشبيه بتصرفات اخلوارج امل

وبالرغم من ذلك يبقى دور اخلوارج و خاصة االباضية منهم مهما جدا يف التاريخ االقتصاد                 
و الديين ملمالك السودان الغريب، فبصضلهم عرف أهل السودان اإلسالم،  وعن طريقهم كانت 

ودان، فقد أورد لنا البكر  قصة ملك ملل)مايل( و هو موجة اعتناق اإلسالم األوىل يف صصوف الس
املسلماين الا  أسلم على يد أحد الصقهاء املقيمني عنده، و الا  نرجح أن يكون من املشايخ 
االباضية، ألننا دجد يف املصادر اإلباضية رواية مشاهبة لرواية البكر  لكنهم ينسبون أحداثها ألحد 

و  أهنم يقولون بأهنا حدثت مع ملك غانة و ليس مع ملك مايل.أئمتهم و هو علي بن خيلف، إال 
هاا يعود رمبا إىل كون مايل كانت مملكة صغ رة تابعة خالل الصرتة اليت جرت فيها األحداث إىل 
إمرباطورية غانة، و مل تكن قد تأسست اإلمرباطورية بعد. كما أن مملكة غانة كانت مشهورة لديهم 

و الدبلوماسية اليت كانت تربطها هبم. فابن الصغ ر ياكر بأن اإلمام حبكم العالقات التجارية 
الرستمي أفلح بن عبد الوهاب أوفد سص را  إىل ملك السودان  يدعى حممد بن عرفة حامال معه 

 . (1)هدية

                                                                 

      .81( أخبار األئمة الرستميني، ص1)



50 

 

 

 

 

و رغم أن ابن الصغ ر مل ياكر اسم امللك السوداين لكن فرتة حكم اإلمام أفلح بن عبد         
ميالدية( توافق فرتة وجود إمرباطورية غانة كأعظم  844 و 796هجرية/220و180)الوهاب 

دولة يف السودان الغريب بينما مل تكن قد ظهرت بعد مملكة مايل، و هو ما جيعلنا منيل إىل القول 
بأن امللك الا  زاره اإلمام الرستمي علي بن خيلف هو ملك مايل وليس ملك غانة كما تاهب إليه 

 االباضية. املصادر 

ولقد برز فقهاء االباضية يف ميدان الدعوة بصضل سلوكهم احلضار  الا  أدهش التجار       
السودانيني و ملوكهم، فقد كانت أخالقهم الطيبة و حسن معاشرهتم و صدقهم وأمانتهم، متثل 
أفضل دعاية لإلسالم و للماهب االباضي الا  ميثلونه، و هو رمبا السبب الا  جعل هاا 
املاهب يبقى مقتصرا على مناطق تواجد التجار االباضية دون سواها. وكان تأث رهم يشمل جوانب 
العبادات من شهادتني و صالة و زكاة و حج، دون اجلوانب املاهبية اليت ختص رأيهم يف اإلمامة، 

ن أو نظرهتم ملن هم على غ ر ملتهم من املسلمني، وهاا بسبب عدم معرفة السودان باإلسالم م
جهة، حبيث مل يكونوا قد استوعبوا بعمق األركان اخلمسة لإلسالم وال حيسنون اللغة العربية كتابة 
وقراءة، فما بالك باستيعاب األنساق املاهبية املعقدة كتلك اليت يعتنقها اخلوارج، و من جهة أخرى 

ل على األموال طبيعة نشاط أولئك الدعاة الاين كانوا يف األصل جتارا كان مههم األول احلصو 
و بالتايل مل تكن ، الشيعة الكافية عن طريق التجارة ملواصلة احلرب ضد خصومهم وخصوصا

 للمسائل املاهبية أولوية يف دعوهتم.

ومن العوامل اليت تبدو أهنا سامهت أيضا يف عدم انتشار املاهب اخلارجي على نطاق واسع يف    
بالد السودان و اندثاره فيما بعد، هو جلوء دعاهتم إىل اعتماد أسلوب التقية  والكتمان يف عملهم 

يد خملد بن  بسبب اهنزامهم أمام حركة أبو عبيد هللا الداعي الصاطمي مث فشل ثورات كل من أيب يز 
 هـ.358هـ، و أيب خزر يعلى بن زلتاف سنة 336كيداد )صاحب احلمار( سنة 
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وباإلضافة إىل دورهم الديين يف نشر اإلسالم، فقد ساهم اخلوارج جبانب كب را يف اجلانب    
االقتصاد  حبكم ممارستهم للتجارة الصحراوية الرابطة بني مدن املغرب اإلسالمي و بالد السودان، 

بعدما حتالف اخلوارج االباضية بتيهرت و الصصرية بسجلماسة على احتكار التجارة مع  خاصة
. كما وجد عدد كب ر (1)السودان إىل درجة أصبح فيها من الصعب التصرقة بني االباضية و الصصرية

من جتار جبل نصوسة اخلوارج يف املراكز التجارية السودانية كأودغست رغم معارضتهم لعبد الرمحان 
 بن رستم و ابنه عبد الوهاب من بعده.   

فلقد متيزت تيهرت منا تأسيسها يف أواخر القرن الثاين للهجرة بتجارهتا مع بالد السودان، كما     
ازدهارا كب را حىت أصبحت تسمى  اليت عرفت جلب الرستميون جتار مصر و افريقية إىل عاصمتهم،

يت عاصرهتا و اليت كان أئمتها من بين مدرار يوسعون بالبصرة الصغ رة، باإلضافة إىل سجلماسة  ال
نصوذهم حىت بلغوا السوس األقصى تلعب نصس الدور التجار ، و بالتايل  شكلت الدولتان 
اخلارجيتان )اليت مجعت بينهما صالت عائلية( إمرباطورية جتارية تسيطر على مجيع الطرق التجارية 

 القادمة من اجلنوب. 

و استمرت سيطرة اخلوارج على التجارة الصحراوية إىل غاية القرن الثالث للهجرة أين بلغت     
م( بدأت 909هـ/296أوجها، لكن بعد ظهور الدولة الصاطمية يف أواخر القرن الثالث للهجرة)

ار  خاصة بعدما حتول أهل تيهرت مرحلة االهنيار للخوارج، و بالتايل فقدت دورها التج
 إىل املاهب السين. سجلماسةو 

بعد اهنيار دول اخلوارج يف املغرب اإلسالمي و أطراف الصحراء حتت ضربات أيب عبيد هللا      
الشيعي، و تصرق أهل تاهارت و سجلماسة يف واحات الصحراء، مث انتهاج الزيريني نصس البطش 

خملد بن كيداد، و أيب  ضد اخلوارج يف املغرب األوسط، قامت هناك ثورتان خارجيتان بقيادة كل من
لالك جلأ ، خزر بن زلتاف خالل القرن الرابع للهجرة/العاشر للميالد لكنهما منيتا بالصشل

                                                                 

  .56، ص، مرجع سابقدراسات إسالمية غرب افريقية، عز الدين عمرو موسى( 1)
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االباضيون يف الواحات الصحراوية إىل العمل السر ، أو ما يعرف بدور الكتمان الا  استعملوا فيه 
 التقية كأسلوب لعملهم. 

مشال الصحراء قد انعكس سلبا على  اخلارجي يف و يبدو أن النكسة اليت أصابت املاهب    
نشاطه يف بالد السودان، حيث مل يعد دور التجار وال الدعاة اخلوارج مسموعا خالل القرن 

م، باإلضافة إىل نشاط حركة املرابطني السنية اليت سيطرت على الصحراء و 11اخلامس للهجرة/
خلارجية املتمركزة يف املراكز التجارية الكربى مل حىت منطقة هنر  السنغال و النيجر، فإن اجلاليات ا

 تعد متلك ذلك الدعم الا  كانت تتلقاه من حكومات تيهرت و سجلماسة قبل ذلك.

لكننا إذا أردنا أن نكون أكثر واقعية فإنه ال جيب علينا أن ننكر وجود بقايا اجلاليات االباضية       
للميالد، حيث ياكر الرحالة املغريب ابن بطوطة 14للهجرة/يف السودان الغريب إىل غاية القرن الثامن 

مبملكة مايل يف قرية زاغز  اليت كان يسكنها التجار السوننكي من الونغارا، مجاعة من  بأنه وجد
 البيضان)أ  من اجلالية الرببرية( يتماهبون باملاهب اإلباضي و يعرفون بصغنغو. 

م عن وجود املاهب االباضي يف مملكة مايل و رغم أننا مل نصادف أ  مصدر آخر تكل    
باستثناء  ابن بطوطة، إال أن املؤرخ املغريب عبد الرمحان السعد  ذكر بأن ملك سنغا  و سن 

 هو . وهجرية كان خرجي املاهب 869علي)أو بر علي( الا  اعتلى عرش مملكة سنغا  سنة 
حىت أثناء فرتة الكتمان لكنه كان حمدودا ما يؤكد بأن تأث ر اخلوارج يف بالد السودان بقي متواصال 

 جدا.

 :)الواصلية( املعتزلةثانيا:  

إن الشيء األكيد هو أن الطريق الا  سلكته املعتقدات االباضية و اخلارجية سلكته معتقدات     
الطريق املؤدية إىل السودان الغريب منا وقت  قد عرفت( 1)ومااهب أخرى، حيث تكون الواصلية

                                                                 

( ينتسب الواصلية أو املعتزلة إىل أيب حايصة واصل بن عطاء الغزال، وهو تلميا للحسن البصر ، وأهم ما جاء به هو نصي 1)
بعض الصصات عن هللا مثل العلم و القدرة و اإلرادة و احلياة، كما اشتهر بقضية املنزلة بني منزلتني أ  أن صاحب الكب رة ال 
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ظهرت الواصلية جببل نصوسة على أيد  بعض بربر زناته يف فرتة حكم اإلمام الرستمي مبكر، حيث 
بعد وفاة عبد الرمحان بن (1)عبد الوهاب بن عبد الرمحان بن رستم و استغلوا فرصة افرتاق االباضية

رستم و ثاروا ضد تيهرت و أنكروا إمامة عبد الوهاب هم أيضا، فبعث إليهم من يناظرهم مث 
م بأنه يوجد يف كث ر من الربانس 10كما ذكر ابن حوقل خالل القرن الرابع للهجرة/  حارهبم.

املقيمني يف السوس و أغمات و فاس و إىل غاية سجلماسة أناسا متدينني ورأى يف بعضهم بالعلم 
 و االعتزال، حيث لقي بنواحي زناته  نصرا من أصحاب واصل  بن عطاء.

قول بأنه يف وسط التجار االباضية والسنة الاين كانوا جيوبون الصحراء أن نبالك ميكن        
بغرض التجارة و الدعوة وجد بينهم دعاة و علماء من الواصلية، خاصة بعدما حتالف معهم 
االباضية و الصصرية يف التجارة الصحراوية املؤدية إىل بالد السودان و ذلك من أجل التصد  

 للتجار السنيني. 

ون شك يكون التجار املعتزلة قد محلوا معهم بعض معتقدات االعتزال إىل بالد السودان، بدف     
 لكن يبدو أهنم مل يتمكنوا من نشر ماهبهم يف أوساط السودانيني و ذلك لعدة اعتبارات هي:

هي ، و اكز التجارية املؤدية للسودانإن الصرتة اليت تواجد فيها املعتزلة يف أطراف الصحراء و يف املر     
بني القرنني الثاين و الرابع للهجرة مل يكن اإلسالم قد انتشر بعد يف بالد السودان الغريب، إذ أن أول 

)املسلماين( كان خالل القرن اخلامس للهجرة، و ملك  ملك من ملوك مايل أسلم و هو برمندانة
 .(2)م1040هـ/432التكرور وارديايب مل يسلم إال يف سنة يف

                                                                                                                                                                                                        

ميق:حممد سيد  1982هـ/1402لقا. )الشهرستاين) أبو الصتح حممد بن عبد الكرمي(: املل، هو مؤمن مطلقا و ال هو كافر مط=
 .48م، اجلزء األول، ص1982هـ/1402كيالين، دار املعرفة، ب روت، لبنان،

( بعد وفاة عبد الرمحان بن رستم اختلف الناس من بعده حول من خيلصه يف اإلمامة، فانقسم االباضية  إىل قسمني، قسم 1)
تبع عبد الوهاب بن عبد الرمحان و يدعو إىل مبايعته خلصا ألبيه ، و  قسم أنكر بيعة =عبد الوهاب، و يقودهم عيسى بن ي

فندين و لقبوا بالنكارية إلنكارهم بيعة عبد الوهاب، و دخل الصريقان يف صراع عرف يف تاريخ االباضية باالفرتاق االباضي 
                                               األول.                            

.172املصدر السابق، ص ،  البكري ( 2( 
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رة املرابطني على الصحراء الكربى و جتارهتا خالل القرن اخلامس للهجرة تزامن مع كما أن سيط      
سيطرهتا السياسية على املنطقة عن طريق ثورهتم املالكية السنية اليت مل ترتك اجملال أل  دعوة أخرى 

ك تنافسها، فاحلركة املرابطية انطلقت من الصحراء و أغلب نشاطها كانت الصحراء ميدانا له، لال
 مل يكن ممكن لدعاة املعتزلة أن ينافسوا هاا السيل اجلارف.

 الشيعة يف السودان الغريب: ثالثا:

لقد حكم الصاطميون )وهم شيعة إمساعيلية( املغرب مدة نصف قرن، حيث استطاعوا  أثناء      
فرتة حكمهم املغربية أن يربطوا عالقات جتارية و غ رها مع بالد السودان الغريب وملوكها، حيث 

ت جباية استصاد الصاطميون كث را من جتارة السودان اليت سامهت  قوافلها يف إثراء خزينتها  إذ بلغ
 الضرائب على جتارة القوافل اآلتية من السودان خالل القرن الرابع للهجرة أربعمائة دينار سنويا.

كما أن املعز  لدين هللا الصاطمي ملا عزم على توجيه محلته إىل مصر  رصد أمواال كان جمموعها  
دت يف بعض املصادر حوايل أربعة و عشرين مليون دينار كان قد جلبها من بالد السودان. كما ور 

 1064هـ/460و  457السودانية أن أحد ملوك الكامن بالسودان األوسط يسمى حوا )حكم بني 
م( قد تلقى رسالة مباركة من طرف اخلليصة الصاطمي بالقاهرة و الا  قد يكون 1067و 

  املستنصر.

ما وراء الصحراء، وهو فالصاطميون إذن كانت هلم اتصاالت و عالقات قوية مع بالد السودان في      
ذكر البكر )كتب مؤلصه خالل القرن  ما جيدر به أن يرتك أثرا ماهبيا يف تلك األراضي، وقد

يف بالد السودان وجدت قرية على ضصاف هنر السنغال تسمى بوغرات  للهجرة( بأنهاخلامس 
ى يف بوغرات هاه يسكنها قبيلة من بربر صنهاجة ، و قد أخربه الصقيه أبو حممد عبد امللك أنه رأ

طائرا يشبه اخلطاف يصهم من صوته كل سامع إفهاما ال يشوبه لبس كلمة )قتل احلسني( يكرر هاه 
 . (1)الكلمة تكرارا مث يقول )بكربالء( مرة واحدة

                                                                 

.181ص املصدر السابق،، البكري ( 1( 
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فهاه الرواية اليت نقلها املؤرخ األندلسي عن أهل بوغرات و فقهائها إمنا تدل على وجود التأث ر      
الشيعي يف بالد السودان خالل القرن اخلامس للهجرة، لكن ذلك كان بعد رحيل الصاطميني إىل 

املصادر مصر، و باستثناء هاه اإلشارة اليت زودنا هبا صاحب كتاب املغرب، فإننا مل دجد يف 
األخرى املعاصرة له أو اليت جاءت بعده ما يش ر إىل املد الشيعي يف بالد السودان إىل غاية العصور 

 احلديثة، و ذلك على يد مجاعة من الباكستانيني واهلنود الاين يعتربون اجلالية الشيعية الوحيدة فيها.

دان الغريب يف املعارضة اليت وميكن أن حنصر سبب فشل انتشار املاهب الشيعي يف بالد السو     
شكلها اخلوارج يف املغرب اإلسالمي ضد الشيعة و اليت مثلت حركة خملد بن كيداد، والاين مل 
يكتصوا مبقاومة املاهب الشيعي هناك فقط بل حالت دون انتشاره باجتاه اجلنوب، حيث ملا أجرب 

ني  اختاوا غدامس و فزان  وسدراته اخلوارج الصصرية على الصرار حنو الصحراء بصعل ضربات الصاطمي
مالجئ آمنة  هلم و مستقلة عن نصوذ الصاطميني مما مكنهم من ربط عالقات وثيقة مع دول جنوب 
الصحراء، و شكلوا معاقل خارجية امتدت على طول احلواف الشمالية للصحراء ،أصبحت مبثابة 

 سدا منيعا  يف وجه املد الشيعي حنو السودان الغريب.

بالتايل يكون اخلوارج قد عوضوا هزميتهم على أيد  الصاطميني باملغرب اإلسالمي خالل القرن و     
الرابع للهجرة حبضورهم املكثف و القو  يف الصحراء الغربية و السودان الغريب إىل حني انتشار 

   املاهب السين املالكي منا القرن اخلامس. 

  دان الغريب:املذهب املالكي و عوامل تفوقه بالسو  رابعا:

، و رغم أن دعاهتم هم  رغم أن اخلوارج كانوا أول من عرف أهل السودان الغريب باإلسالم        
من رفعوا راية اإلسالم األوىل بني طبقة التجار و احلكام يف ممالك إفريقيا الغربية، إال أن املاهب 

بقوله: )) وأما مالك رمحه  أكد ابن خلدون هاا األمر السين هو الا  ساد يف آخر املطاف، فقد
إاّل أهنم مل يقلدوا غ ره إاّل يف  هللا فاختص مباهبه أهل املغرب واألندلس وإن كان يوجد يف غ رهم،

 القليل((.
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و يبدو أن انتشار املاهب املالكي و تصوقه على بقية املااهب األخرى يف السودان الغريب قد      
م. ذلك أن عبد هللا بن 11رت خالل القرن اخلامس للهجرة/تأثر كث را باحلركة املرابطية اليت ظه

ياسني الا  نشر الدعوة املرابطية يف الصحراء الغربية و بالد السودان الغريب كان سنيا مالكيا، فهو 
تلميا الشيخ وجاج بن زللو اللمطي الصنهاجي الا  خترج من جامعة الق روان عاصمة املاهب 

 المي. السين املالكي يف املغرب اإلس
وقد متيز عبد هللا بن ياسني بالتشدد يف الدين و عدم التسامح مع املخالصني أو املتهاونني مع      

، وقد استندت أحكام ماهبه إىل الشريعة اإلسالمية املأخوذة عن اإلمام مالك بن (فروض الشريعة
 .(نسأ

يقيا الغربية فهو رحالت احلج أما العامل اآلخر الا  ساهم يف انتشار املاهب املالكي يف إفر      
اليت كان يقوم هبا مسلمو السودان إىل ارض احلجاز، ذلك ألن اجملتمع السوداين خاصتهم وعامتهم 

صلى هللا عليه وسلم، من أمور دينية وفقهية هو احلق  يعتربون أن كل ما جاء من مدينة الرسول
لاا تعلقوا باملاهب املالكي وتشبثوا به ومل بني يديه وال من خلصه، و  املطلق الا  ال يأتيه الباطل من

بدياًل. لالك وجدنا إقبال ملوك مايل ممن حجوا إىل مكة على جلب معهم كتب الصقه  يبغوا عنه
املالكي، فلقد جلب ملك مايل الشه ر منسا موسى عند عودته من احلج الصقهاء و الكتب على 

 ماهب اإلمام مالك. 
م، قرر استغالل فرصة 1351هـ/  751لك منسا سليمان سنةوملا حج أخوه من بعده امل     

تواجده مبصر لشراء عدد من الكتب لتدعيم مكتبات اإلمرباطورية، و خاصة تلك املوجودة مبدينة 
خالل هجومهم عليها، فكانت الكتب اليت جلبها  متبكتو و ذلك لتعويض ما خربه و حرقه املوسي

 تضم كتب املاهب املالكي.
م التبادل الثقايف الا  حدث بني بلدان دول السودان الغريب و دول املشرق اإلسالمي وقد ساه    

دورا مهما يف نشر املالكية فيما وراء الصحراء، حيث حرص ملوك مايل و سنغا  على نقل 
اإلسالم الصحيح إىل بالدهم و نشره بني شعوهبم و ذلك من خالل إرسال الطلبة األفارقة إىل 

لقاهرة، فاس و تلمسان من أجل تعميق معارفهم الدينية و ميكن أن ناكر منهم جامعات احلجاز،ا
الشيخ العامل أبو حممد يوسف بن عبد هللا التكرور  الا  درس يف األزهر مبصر و بقي يلقن ما 
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 التعليم ببناء قبة قرب تعلمه إىل غاية وفاته، هلاا قام املصريون مبكافأته على جمهوداته يف
و ميكن أن ناكر أيضا الشيخ ابن صبيح بن عبد هللا  مسي مبسجد التكرور .مسجد و  ضرحيه

وبدون شك  ،التكرور  الكلوتايت، رشيد عبد هللا التكرور ، عبد امللك بن علي الكامني، وغ رهم
فإن هؤالء العلماء يكون قد تلقوا علمهم الشرعي وفق املاهب املالكي مبا أن تلك اجلامعات تعد 

 ية، وشيوخها الاين هنلوا منهم العلوم الشرعية كانوا سنيني و مالكيي املاهب.مراكز علمية سن

وعموما فإن املاهب السين املالكي أصبح هو املاهب الرمسي للدولة املالية ، ومعتنقيه         
يدعون "تور " بلغة املالنكي، فخالل وصول منسا موسى إىل القاهرة أثناء رحلته إىل احلج سنة 

م، أرسل السلطان امللك الناصر حممد بن قالوون املهمندار يف طلبه، وطلب منه 1324هـ/724
أنا مالكي  »السجود و تقبيل األرض رفض منسا موسى ذلك وقال للرتمجان الا  كان يكلمه:

 . « املاهب، وال اسجد لغ ر هللا

ه بعلمائها مصر، والعالقات اليت كانت تربط ونش ر إىل أنه رغم تردد منسا موسى على      
ان ماهب املماليك مبصر، وهو ما يصسر مبدى  وملوكها، إال أنه مل يتأثر باملاهب الشافعي الا  ك

تأث ر العلماء والصقهاء املغاربة يف الثقافة الدينية ملايل، ومدى متسك ملوك مايل باملاهب املالكي، 
صادر عن أ  أثر للماهب باإلضافة إىل حماولة إظهار استقالهلم عن مصر، بينما مل تتكلم امل

 الشيعي يف مملكة مايل.

ولقد كان تأث ر املاهب املالكي واضحا يف احلياة اليومية لسكان السودان الغريب، فقد كان     
شيوخ و قضاة مملكة مايل أمثال القاضي احلاج جد القاضي عبد الرمحان بن أيب بكر بن احلاج 

الصقيه حممد الكابر ، والقاضي عمر  مايل، والقاضي تو يف أواخر مملكةالا  توىل القضاء بتنبك
وكاا القاضي أبو عبد هللا أند غمحمد   الا  كان قاضيا بتنبكتو أيام احلاج أسقيا ملك سنغا ،

بن الصقيه املختار النحو  بن أند غمحمد إمام مسجد سنكر ، وغ رهم كلهم على ماهب اإلمام 
املالكي يف عبادات أهل السودان الغريب يف الصالة،  كما ظهر التأث ر  مالك و حيكمون بصقهه.

 كاإلسبال بعد تكب رة اإلحرام، والنوافل مثل حتية املسجد وغ رها.
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وعموما فإنه رغم انتصار املاهب السين املالكي يف السودان الغريب، فإن تواجد املااهب       
 االرتباط العميق بني بالد اإلسالمية األخرى يف هاه املنطقة كان يف وقت مبكر، وهو ما يبني

السودان الغريب و بقية العامل اإلسالمي الا  أصبح جزء منه، فكانت احلياة املاهبية يف املشرق و 
املغرب اإلسالميني تلقي بظالهلا على بالد ما وراء الصحراء، فكانت املااهب اإلسالمية  جتوب 

غرب أسواق تنبكتو، جاو، أودغست، الصحراء مع التجار والصقهاء كما جابت سلع املشرق وامل
تادمكة، جين وغ رها من أسواق السودان مثلما انتقل التصوف واللغة العربية وغ رها من مظاهر 

 احلياة الدينية والثقافية والعلمية اإلسالمية. 

 رابعال ثحبامل                                     
            فريقيا جنو: الصحراءإيف سالم دور علما انجزائر يف نشر اإل          

تعد منطقة الساحل االفريقي أو ما يعرف بالشاطئ اجلنويب للصحراء الكربى منطقة متاس        
بني شعوب الصحراء و مشاهلا مع شعوب الغابات االفريقية مما جعلها تستقطب خمتلف التيارات 

القادمة من الشمال، و معها ثقافاهتم و لغاهتم و عاداهتم و تقاليدهم و حىت نظمهم  البشرية
 السياسية، فامتزج النم احلضار  السوداين االصيل باملؤثرات الشمالية.

و لقد كانت شعوب مشال افريقيا اكثر الشعوب احتكاكا بشعوب منطقة الساحل بصعل      
التواصل احلضار  بني هاه الشعوب مثمرا من الناحية االقتصادية  العوامل اجلغرافية و التارخيية فكان

و الثقافية و احلضارية عموما. و لقد كانت اجلزائر حاضرة يف هاه احلركية بشكل مكثف منا القرن 
الثاين للهجرة/الثامن للميالد بصعل اهتمامات االئمة الرستميني بالتجارة الصحراوية، مث استمر هاا 

التجار ا بصضل حركة الدعاة و العلماء و صر احلديث ليأخا شكال اكثر نضجا و تأث ر التواصل يف الع
م اكثر عمقا يف جمتمعات الساحل و املتصوفة اجلزائريني الاين كان دورهم متعدد اجلوانب، و أثره

 ما جاورهم.و 
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هلاا سنحاول من خالل هاه الدراسة الكشف عن دور علماء اجلزائر يف منطقة الساحل      
 االفريقي وحتليل أثرهم يف املنطقة و كاا املعوقات اليت صادفت هاا الدور بعد ذلك.

 نشر االسالم و ثقافته منطقة الساحل: أوال: جمهودات علماء انجزائر يف

خالفا لصرتة العصور الوسطى فإن مراكز االشعاع احلضار  و النشاط االقتصاد  يف اجلزائر    
انتقلت من تيهرت و جباية يف الوسط املناطق الغربية و اجلنوبية الغربية بسبب ظهور خطر قبائل بين 

لكة سنغا  يف هالل و تغ ر جغرافية املسالك حنو الغرب، باإلضافة اىل بروز امهية ممالك اهلوسا و مم
عهد االسقيني اليت جعلت من اقليم توات و تادمكة و اآلير نقاط عبور ضرورية أل  حركة بشرية، 
وحول تلك املراكز الغربية نقاط اشعاع علمي انطلقت منه مؤثرات علماء اجلزائر حنو حواضر 

 الساحل كتنبكتو و جاو. 

 توات يف منطقة الساحل: دور علماءثانيا: 

نطقة توات من املدن اجلنوبية الغربية للصحراء اجلزائرية، و هي تابعة اليوم لوالية ادرار تعد م     
اجلزائرية. و لقد كان لنخبة هاه املدينة دور كب ر يف احلركة العلمية يف منطقة الساحل، و ذلك حبكم 

واضر املوقع اجلغرايف، والعامل التارخيي، حيث جعل منطقة توات على اتصال مستمر بأهم احل
العلمية يف بالد الساحل كتنبكتو، و جاو، و اودغست، إذ كانت توات تشكل منطقة عبور رئيسية 

.  1لقوافل التجارة واحلج القادمة من بالد السودان، و املتجهة حنو دول املغرب االسالمي او املشرق
االسالم و التصوف كما سامهت اهلجرات املتدفقة من اقليم توات حنو بالد الساحل دور يف نقل 

والزوايا و ما ترتب عنها من حركة التعليم و نشر العلوم الدينية، دون اغصال دور جتار توات يف مد 
 مناطق صحراء إفريقيا باألفكار والتعاليم اإلسالمية.

                                                                 

 .192مرجع سابق، صدور عائلة كيتا يف مملكة مايل االسالمية نور الدين شعباين، (1) 
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هجر ، عن وجود حوايل 11هلاا فلقد حتدث السعد  خالل القرن السابع عشر للميالد/      
. حيث (1)اهل توات الصاحلني كانوا مدفونني يف تلك الصرتة مبدينة تنبكتو ( رجال من50مخسني)

اخربنا بان هناك عدد كب ر من العلماء والصاحلني التوتيني الا  كانوا يف مدينة والتة اليت ازدهرت 
اسقيا . ومن اشهر قبل مدينة تنبكتو مث انتقلوا اىل تنبكتو بعدما ازدهرت هاه االخ ر يف عهد األ

ء العلماء والصاحلني القادمني من توات، و الاين كان هلم اثر بالغ يف احلياة العلمية يف حاضرة هؤال
هجرية، 877تنبكتو ناكر الصقيه العالمة ايب زكريا حيي بن يدير بن عتيق التادلسي )تويف سنة 

د بن عبد قاضي توات، و الا  اخا العلم عن االمام ابن زاغو و غ ره، كما تتلما عليه االمام حمم
، و العامل احلاج امحد بلحاج االمني امللقب هم ايضا العامل سيد  موال  زيدانومن، الكرمي املغيلي

 باحلاج الغالو  الا  كان يشرف على ركب احلجيج يف بالد التكرور.

التعليم يف تو و جين من اجل النشر االسالم و و لقد كان التواتيون يتوافدون علىتنبك      
ما قرهبم سالطني هاه احلواضر من اجل االفتاء فاغدقوا عليهم بالرواتب و العطايا، مساجدهم، ك

فرتكوا اثارا عظيمة من خمطوطات و رسائل و تصانيف. كما عكف علماء توات على نشر اللغة 
حىت  يف منطقة الساحل كتنبكتو و جاو و العربية اليت اصبحت بصضل التجار التواتيون لغة التخاطب 

 العاصمة القدمية ململكة غانة االسالمية، و اصبحت ايضا لغة التدوين ايضا. كوميب صاحل

و لقد بلغت مسعة علماء توات اىل غاية السودان االوسط أو ما يعرف بالسودان التشاد ،       
من  م(1447ـــ  1440حيث تتحدث بعض املصادر عن طلب أحد ملوك بورنو  و هو كاد )

خاصة بعدما سيطر اليهود على التجارة يف توات  ،بورنو بعثات علمية تواتيةعلماء توات ل رسلوا اىل 
و مل تعد تقصد قوافلهم مملكة بورنو، حبيث بعث امللك البورين املاكور رسالته اىل علماء توات على 

 كل شكوى ليحاول استلطافهم. 

                                                                 

 .128، صمصدر سابق، عبد الرمحان السعدي (1)
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اسم التواتيإمام جامع كما عرفت تنبكتو وجود عدد من أئمة املساجد التواتيني منهم ايب الق      
م، 1611ه/102تنبكتو الا  يعد اول من ابتدأ قراءة اخلتمة يف املصحف بعد صالة اجلمعة سنة 

سقيا احلاج حممد تور  يصلي وكان اال وقد ابتىن حمضرة يف قبالة املسجد يعلم فيها القرآن لألطصال،
بتنبكتو مسجدا  للتواتيني.كما كان م1516وراءه ويطلب دعاءه، وحينما تويف يف تنبكتو عام 

ه، و هناك من يقول قبل ذلك،و لقد بناه الشيخ حممد علي 1190م/1776هبم بين سنة  خاصا
التوايت القادم من بلدة توامتع مجاعة من قومه ، حيث تاكر الروايات سبب بنائه وقوع خالفات 

 دينية بينه وبني بعض اهايل تنبكتو.

لماء قبائل توات اجلزائرية يف منطقة الساحل و باخلصوص يف لكن الدور الكب ر الا  مارسه ع    
تنبكتو، يبقى بدون منازع من طرف شيوخ الصوفية، و على راسهم شيوخ الطريقة القادرية البكائية، 
اليت انشاها الشيخ سيد  امحد البكا  الكونيت من قبيلة كونته الصحراوية الا  عاش خالل القرن 

راية االسالم ونشره يف صصوف القبائل السودانية يف منطقة الساحل،  م، و محل15التاسع للهجرة/
 و بعده متسكت قبيلة كونته هباا الدور خاصة يف عهد ابنه الشيخ عمر.

و يؤكد املؤرخ الصرنسي بول ماريت بأن الرسالة اليت ارسلها ملك بورنو امللقب بـ )كاد ( او      
ت موجهة اىل الشيخ عمر الكونيت يدعوه فيها و يدعو )كانديي( سابق الاكر اىل علماء توات كان

مجيع احصاد الشيخ امحد البكا  الكونيت املقيمني يف توات اىل عدم التخلي عن تقاليدهم يف 
التواصل مع مملكة بورنو، ويتساءل عن سبب حدوث تلك القطيعة، و لقد منحهم ملك بورنو 

ص حيمل رسالة من طرف الشيخ عمر امتيازات بعدم فرض ا  اتاوة او ضريبة على ا  شخ
. كما عملت االسر التواتية بدورها على نشر الطريقة البكائية يف السنغال و منطقة فوتا (1)الكونيت

 .(جالون و اسسوا مراكز للطريقة يف كنكان،و متبو، و يف بالد املندينغ، و وصلت اىل غاية غينيا

                                                                 

(1)Paul Marty, Op.Cit,p23. 
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و مل يكتف الكونتيون هباا الدور الديين بل اهنم مارسوا دورا سياسيا ايضا يف منطقة الساحل،      
حيث قام الشيخ أمحد البكا   الا  خلصه اباه الشيخ املختار الكونيت بالتصاوض بشان عقد اتصاق 

ون جتارا  م. حيث كان التواتيون الكونتي1844مع حاكم تنبكتو و ام ر الصالتة احلاج عمر تال سنة 
كبار، اىل أن اصبحوا  يراقبون و حيرسون مجيع الطرق الصحراوية اليت تؤد  اىل تنبكتو، و كان 
الكونتيون يتمتعون بسلطة دينية كب رة يف مجيع احناء املنطقة منا ان أدخل الشيخ سيد  خمتار 

تة الاين كانوا حيكمون الكونيت الطريقة القادرية البكائية اىل منطقة الساحل ،هلاا فلما استوىل الصال
و كادوا أن يقضوا على جتارهتا قضاء هنائيا من خالل ابتزازهم  1826مسينا  على تنبكتو سنة 

السكان الوثنيني و املسلمني دون استثناء ومشلت عمليات النهب جتار توات و غدامس، مما دفع 
( باعتباره زعيم االزواد م1830ــ  1729هؤالء التجار اىل االستنجاد بالشيخ املختار الكونيت)

وشيخ البكائيني الكونتيني، و له نصوذ كب ر لدى بربر الصحراء، هلاا فلقد هب الشيخ املختار 
الكونيت لنجدة جتار تنبكتو و سياسيها، و رغم فشله يف حترير املدينة من ايد  الصالتة ملكنه استغل 

 حول مص ر سكان تنبكتو. م ليعقد اتصاق مع خليصته 1845فرصة وفاة أمحدو شيخو سنة 

الا  اشرف عليه الشيخ املختار الكونيت على ان تكون تنبكتو  تصاقو لقد نص هاا اإل      
حممية من طرف دولة احلاج عمر تال مباسينا و لكنها تتمتع باستقالل داخلي و يدير شؤوهنا قاض 

 ريبة للحاج عمر.من اهل تنبكتو، و ال ينقطع هاا العقد اال اذا رفضت تنبكتو دفع الض

و رغم ان السلطة االمسية يف تنبكتو كانت بيد أمحدو لبو الثاين)زعيم مملكة محد هللا( الا      
اعاد سلطة ماسينا على تنبكتو ، األ أن السلطة الصعلية بقيت يف يد قبيلة كونته و زعيمها سيد  

، هلاا حاول ربط حتالصات امحد البكا  الكونيت الا  كانت هيمنته متتد على كافة حوض النيجر
مع البمبارا أعداء احلاج عمر تال و عرض عليهم تأييده املعنو ، كما حتالف مع امحدو لبو الثاين 
يف محد هللا ، بينما كان هو يعرض السلم على احلاج عمر تال. و هباا متكن الشيخ امحد البكا  

م 1863باحلاج عمر تال الصويت بني الكونيت من جتميع حتالف ثالثي متكن من احلاق هزائم قاسية 
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. لكن ابن م1864، انتهى بصرار احلاج عمر اىل كهف ديغمب رةحيث تويف هناك سنة م1864و
اخيه التيجاين متكن من امداده جبيش و احلق هزائم باالئتالف خاصة بعد وفاة سيد  امحد البكا  

فأعاد التيجاين سيطرته  م، حيث كان يشكل عماد ذلك التحالف1865الكونيت يف شهر فيصر  
 على ماسينا و تنبكتو.

ملاين هنر  بارث عندما زار تنبكتو سنة محد البكا  بضمان امن الرحالة األأكما متكن       
، 1قامة طيلة مكوثه باملدينة و املقدرة بثمانية اشهر كاملةم ووفر له حسن االستقبال و اإل1853

االوساط السياسية و االجتماعية ملنطقة الساحل و حوض وهو ما يؤكد املكانة اليت كان يتمتع هبا 
 النيجر.

 دور علماء تلمسان يف بالد السودان:ثالثا: 

عاصمة الزيانيني تربطها عالقة صداقة و مودة مبلوك السودان الغريب، وذلك  كانت تلمسان        
منا عهد ملك مايل املشهور منسا موسى، و كانت الدولتان املالية و الزيانية ترتبطان بعالقات 
ثقافية، ملا كانت متثله تلمسان من مكانة ثقافية كمركز إشعاع علمي، حيث كان للنخبة التلمسانية 

يف نشر االسالم و التعليم العريب االسالمي يف مملكة مايل و خاصة يف عاصمتها نياين، دور كب ر 
حيث ذكر لنا ابن بطوطة أن رجال من خنبة تلمسان يعرف بـ)ابن الشيخ اللنب(، يكون قد درس 
ملك مايل منسا موسى يف نياين ملا كان صغ را، و احسن هاا العامل التلمساين يف صغره بسبعة 

ثلث، للملك منسا موسى و هو يومئا صيب غ ر معترب، كان يتعلم القرآن و علوم الدين  مثاقيل و
عند هاا الشيخ مبايل. وملا كرب منسا موسى و أصبح ملكا، جاءه الشيخ التلمساين يف خصومة 
فعرفه وقربه منه، و أعطاه عن ذلك سبعمائة مثقال ذهب و كسوة، و عبيدا و خدما و أمره أن ال 

 .(2)ينقطع عنه

                                                                 

(1)Paul Marty, Op.Cit,p86. 

 .          690، ص، مصدر سابقالرحلة، بن بطوطة ا (2)
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و يف أواخر الدولة الزيانية، ملا كانت الدولة تعيش ظروفا صعبة بعد سقط غرناطة وبداية        
التحرشات االسبانية على السواحل املتوسطية ظهر العامل الصقيه الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي 

امتة احملققني االمام هو خ»...الا  كان ميثل اشهر النخب التلمسانية حسبما وصصه ابن مرمي بقوله:
العامل احملقق الصهامة القدوة الصاحل السين احلرب احد اذكياء العامل وافراد العلماء الصاين أوتوا بسطة 

، و كان املغيلي يعيش نصس القلق الا  كانت تشعر هبا «يف العلم و التقدم و النسبة يف الدين
خبصوص الظروف اليت آلت اليها حالة النخبة التلمسانية خصوصا و العربية االسالمية عموما 

م، وكاا احتالل الربتغال لسبتة و مليلية املغربيتني سنة 1492املسلمني بعد سقوط االندلس سنة 
يف ظل حالة الضعف اليت استشرت يف صصوف اجملتمع التلمساين و . و م قبل ضمها إلسبانيا1415

لاات، وجد املغيلي نصسه امام مسؤولية حىت االمراء و امللوك الاين انغمسوا يف الصراعات و امل
تارخيية، و هي ان يهاجر بعلمه اىل افريقيا اليت كانت تشهد هنضة حضارية و حباجة اىل النخبة 

 االسالمية حىت ترسم هلا طريق االصالح الصحيح و تعرفها بدينها.

ين يف هاه املنطقة و يف طريقه اىل بالد السودان مر مبنطقة توات حيث وجد ان اليهود املتمركز     
قد سيطروا على جتارة القوافل الصحراوية و بلغوا من النصوذ االقتصاد  و السياسي ما مكنهم من 
شراء ذمم احلكام و القضاة هناك، كما انتشرت بيعهم و تعالت على مساجد املسلمني و هو ما 

عبد هللا العصنوين اعتربه املغيلي خروجا عما هو مسموح به ألهل الامة، لكن قاضي توات أبو 
ام مع أتباعه هبدم تلك البيعة، عارضه، فكاتب املغيلي فقهاء اآلفاق، وملا بلغه موافقة بعضهم  ق

ألزم اليهود حدهم، وممن عارض موقف املغيلي فقهاء فاس، فحمل متاعه وارحتل إليهم يناظرهم، و 
 توات توجه إىل السودان.بعدها عاد اىل توات اين خاض معركة متنطيط ضد يهود توات مث من 

ملا وصل املغيلي اىل بالد السودان الغريب كانت شهرته قد سبقته كعامل جليل، حيث عرب      
مبنطقة اآلير يف ارض الطوارق و منها اىل بالد اهلوصا بنيج ريا حيث استقر مبنطقة تيقيدا اليت كانت 

ة فاشتغل بالتدريس والوعظ و االرشاد حمطة جتارية و نقطة التقاء القوافل و ارض العلم و الثقاف
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هناك، بعدها انتقل اىل كانو اين التقى مبلكها املصلح حممد رمصة فطلب منه طريقة احلكم 
االسالمي فكتب له رسالة حول ما جيب على االم ر من حسن النية لالمارة و منها اىل كاتسينا اين 

ر عاصمتها جاو اين التقى بالسلطان تزوج و ادجب االوالد، منها انتقل اىل ارض سنغا  و زا
 االسقيا حممد تور  فأجابه على عدد من االسئلة املتعلقة باحلكم االسالمي.

و عموما فلقد كانت رحلة املغيلي اىل السودان الغريب مبثابة منوذج للثورة االصالحية اليت قام هبا      
كانت قبل رحلته تعيش وضعا دينيا واحد من النخبة التلمسانية يف هاه املمالك و الشعوب اليت  

تتخلله التقاليد الوثنية و ممارسات االسالم السطحي حىت جاء املغيلي فصحح االسالم و سطر 
مللوك السودان خريطة طريق لتقومي احلياة الدينية و السياسية واالجتماعية على اسس اسالمية شرعية 

كاكه باجملتمع السوداين العميق احت صحيحة وفق املاهب السين املايل، كما استطاع من خالل
ممارسته للتدريس من تكوين جيل من الطلبة الا  اخاوا منهجه و علمه، و سامهوا هم بدورهم يف و 

نشره افكاره االصالحية و كانت سببا يف ظهور حركات اصالحية عديدة يف بالد اهلوسا و ماسينا 
 نا و حركة الشيخ عمر تال يف ماسينا.من بعده. منها حركة الشيخ عثمان دان فوديو يف كاتسي

 مظاهر تأثري علماء انجزائر يف منطقة الساحل االفريقي::رابعا

مل تقتصر على التواجد  جلزائر يف منطقة الساحل االفريقيعلماء االا  كان لدور ال إن      
 املصاهراتالعالقات القبلية و ، فالك كان حتصيل حاصل للهجرات و واالقتصاد  التجار  السياسية

وللعوامل اليت تصرضها قرابة اجلوار، لكن مسامهتهم يف احلياة الثقافية و االجتماعية للسودان الغريب 
 كانت واضحة بشكل ال ميكن أل  دراسة ان تتجاهله.

 ليف:أيف ميدان الت.1

 فمن مؤلصات علماء اجلزار اليت القت رواجا و انتشرت يف منطقة الساحل و السودان الغريب    
دجد عقائد السنوسي اليت القت قبوال واهتماما كب رينحىت اصبحت تاكر يف معظم املقدمات 

كان يعد   و، الكالمية لعلم الكالم، حيث كان الشيخ حيظى مبكانة عظيمة لدى علماء الساحل
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مؤسساملدرسة األشعرية ااشتهرت باالجتهاد فيبتلمسان، هلاا عكف علماء وطالب بالد السودان 
ة مصنصات السنوسي فنالت اهتمامهم و حازت على إقبال كب ر عندمهصكانت كتبه على دراس

تعتمد يف احللقات العلمية يف الساحل وبالد السودان، فحصظوها و فهموها و نسخوها، و لعل 
" اليت زودوها بشروح وخمتصرات الرباهني أماكثر كتبه انتشارا عندمههي العقيدة الصغرى املساة بــ "

وقد تردد ومن اشهر من درسها يف تنبكتو الصقيه حممد بن حممود بن أيب بكر وتعليقات، 
وختمت عليه...صغرى » الونكرياملعروف بامسبغيغ  وأخاها عنه تلمياه أمحد بابا حيث قال: 

، ومن  «وحضرت عليه الكربى وشرحها» ، وقرا عليه "الكربى" وشرحها يف قوله: «السنوسي 
شرحا أمحد بن أمحد بن عمر بن حممد أقيت حتت عنوان "شرح  العلماء الاين وضعوا عليها

 .»شرح الصغرى للسنوسي  «السنوسية الصغرى"،وأمحد بابا التنبكيت بعنوان 

كما انتشرت يف بالد الساحل و السودان الغريب مصنف حممد بن عبد الكرمي املغيلي التلمساين      
،الا  كان « منح الوهاب يف رد الصكر إىل الصواب»يف علم املنطق و خاصة مصنصه املسمى: 

،و اليت عرفت عند علماء تنبكتو مبنظومة  يدرس للطلبة السواحليني يف حلقات التدريس بتنبكتو
أو رجز املغلي يف املنطق، حيث كان يدرسها الصقيه حممد بن حممود بن أيب بكر  (1)املغيلي يف املنطق

وقرأت عليه رجز املغلي يف »الونكر  ودرسها أمحد بابا التنبكيت على يد شيخه حيث يقول:  
 .(2) «املنطق

كما ترك كتابا غاية يف االمهية و هو كتاب ما جيب على امللوك و السالطني والا  يعد مرجعية       
سياسية مللوك السودان كان قد قدمه لسلطان كانو حممد رمصة، و تضم مثان ابواب وهي جمموعة 
من التوصيات و املبادئ اليت البد ان يتبعها ا  حاكم حيكم بالشريعة االسالمية، حيث كتبه 

طلب من سلطان مملكة كانو يف بالد اهلوسا الا  زاره املغيلي و قربه اليه عني كمستشار خاص ب

                                                                 

 .142: نيل االبتهاج، مصدر سابق، صأمحد بابا التنبكيت (1)

 .602صسه، ن( 2)
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للملك، و طلب منه السلطان حممد رمصا جمموعة من النصائح اليت جتيز للحاكم ردع الناس عن 
 احلرام، فكتب اليه رسالة تضم جمموعة من النصائح اليت تضم تنظيم شؤون االمارة و احلكم. 

و غرب افريقيا لدى  ه الرسالة يف كامل بالد الساحلو لقد انتشرت هاه الوصايا و ها     
 احلركات االسالمية اليت ظهرت خالل العصر احلديث و اختاها زعماء هاه احلركات دستورا هلم.

 م(1508/ه914يسي التلمساين )املتوىف سنة يب العباس حيي الونشر أكما لقي كتاب          
رواجا يف منطقة « فريقية واألندلس واملغربإاملعيار املعربواجلامع املغرب عن فتاو  أهل »املعروف بــ 

 ابواب.محد بابا التنبكيت برتتيبه حسب املواضيع و األأالساحل و باخلصوص تنبكتو، حيث قام 

 :يف ميدان التعليم.2

يضا على مزاولة مهنة أىل جانب انشغال علماء اجلزائر بالتأليف يف بالد الساحل عكصوا إ       
التعليم، فلقد طلب ملك بورنو من علماء توات ارسال بعثات من العلماء التواتيني لالضطالع هباه 

ىل جانب تأليصه لعدة إاملهمة، فكان من بني هؤالء العلماء الشيخ حممد الطاهر الصاليت التوايت 
يب أىل جانب الشيخ إيف بورنو، مؤلصات يف ميدان الصقه و علم الكالم و الشعر، مارس التعليم 

 القاسم التوايت سابق الاكر الا  كان ميارس مهنة التعليم يف جامع سنكر  يف تنبكتو.

و ملا زار الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي منطقة اآليراهتم بالتعليم و انشا مدرسة قرآنية      
لعربية، و لقد تتلما على يديه العديد للصغار واخرى للكبار كان يعلم فيهما علوم الدين و اللغة ا

سالمية يف املنطقة منهم الشيخ من طلبة الساحل، و الاين اسهموا بدورهم يف نشر الثقافة العربية اإل
 العاقب االغداسي، ومنهم الشيخ مشس الدين النجيب التجداو .

أصول اه "هباه الرسالة فألف كتابا مس م(1817-ه1232وقد تأثر عثمان دان فوديو)ت      
" اقتدى فيه اقتداءا تاما بكتاب املغيلي ألم ر كانو حممد بن العدل لوالة األمور وأهل الفضل

م ايناتصل بالسلطان أسكيا 1502 مث انتقل إىل مملكة سنغا  سنة ،يعقوب بل مل يزد عنه شيئا 
واالجتماعية اليت  احلاج حممد تورحييث قربه إليه، ووجه له أسئلة تتضمن املشاكل السياسية والدينية
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" كما مر علينا من قبل أسئلة أسكيا وأجوبة املغيليتواجه مملكته، فأجابه املغيلي يف رسالة بعنوان "
 صبحت مرجعا لكل حكام منطقة الساحل وافريقيا جنوب الصحراء فيما بعد.أاليت و 

 ـ التصوف: 3

هم اآلثار اليت نقلها اجلزائريون اىل منطقة الساحل خالل تواصلهم قضية التصوف، حيث أمن      
انتقل شيوخ الطريقة القادرية و التيجانية و السنوسية من املدن اجلزائرية حنو منطقة الساحل اليت 

الطرق  عرفت حواضرها أول الطرق الصوفية املنتقلة  اىل افريقيا. و لقد كانت الطريقة القادرية أول
    ث ر الديين للجزائر يف دول الساحل.أيت جسدت التال
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 املبحث الرابع
 فريقياإغر: سالم يف اإل وفية و دورها يف نشرالص   ق  ر  الط  

رغم أن اإلسالم ثبيت أقدامه كدين رمسي لعديد من املمالك االسالمبية يف السودان الغريب،      
وازدهرت العديد من املدن السودانية كحواضر للثقافة العربية اإلسالمية، مثل تنبكتو و جاو و جين 

ة نتيجة متركز والتة، إال أن املناطق الريصية و األدغال بقيت تعاين من ضعف يف الدعوة اإلسالمي
النشاط العلمي و الدعو  يف احلواضر دون غ رها من املناطق، وهاا ما نتج عنه احنراف يف الدين 
واختالط العقائد االسالمية باملعتقدات الوثنية التقليدية، يف ظل انتشار اجلهل بأمور الدين فاصبح 

 ال.اإلسالم يقتصر عندهم على الشهادتني و أداء الصالة يف أحسن األحو 
وقعت على عاتق الطرق الصوفية اليت كان هلا الدور فقد إن مهمة إصالح الدين وتعليم الناس       

الشيخ الا  احهم، و تقومي سلوكهم و ربطهم حول رو أفراد و هتايب األعظم يف تنظيم سلوك األ
ينتهي عند  اويةمن خالل عمل قاعد  متدرج يبدأ من الز  فريقي املسلمأعاد اللحمة للمجتمع اإل
 مشروع الدولة االسالمية.

 أوال:دور الطريقة القادرية:   
كانت املدينة   ، وفريقياإوكانت الطريقة القادرية هي أول طريقة صوفية وصلت إىل الغرب       

 ، وذلك مروراحراء اجلزائريةالبوابة اليت انطلقت منها الطريقة القادرية حنو الص اجلزائرية تلمسان
)ت  نصار  األندلسياال شعيب مدين الشيخ ايببواسطة العامل املراكشي  املغربية راكشمب

عبد القادر اجليالين الا  ت نَسب  الطريقة القادرية إليه خالل بعد مقابلته للشيخ  م(1197ه/594
،  حيث أخا عنه التصوُّف و ألبسه اخِلْرَقةيف لقائهما رحلته إىل احلج، بالد وملا رجع إىل يف احلجِّ

املغرب استقر ببجاية يف النصف الثاين من القرن الثاين عشر للميالد، ونشر هبا العلم وتعاليم 
الطريقة. وهكاا أخات هاه األخ رة يف االنتشار يف كامل بالد املغرب، وذلك وغ ره، لتنتقل إىل 

احات، ومن والو وغ ره لتنتقل إىل الصحراء  الصحراء  بواسطة عدة شيوخ، كعبد السالم بن مشيش
لعامل اجلليل الشيخ حممد بن عبد ا حيث مت ذلك بصضلتوات يف أقصى جنوب غرب اجلزائر؛ 

الا  نشر الطريقة أوال مبنطقة توات خالل القرن التاسع  م(1503ه/909 وىف عام)تالكرمي املغيلي
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ة ذلك بتأسيس زاويته هناك بغرض نشر اإلسالم وتدريس تعاليم الطريق أإذ بد م،15اهلجر /
 .القادرية

و قد انتقلت بعدها إىل ما وراء الصحراء الكربى حيث واصل املغيلي نشاطه الدعو  للطريقة      
ل من نشرها يف بالد أو  ...  »هناك ايضا، و ذلك بشهادة الشيخ آدم األلوريالا  قال فيه:

القادرية مبنطقة توات الا  نشر الطريقة   ،« السودان حممد بن عبد الكرمي املغيلي التلمساين
يف هلا إشعاع   كب ر ، إذ كان م15لقرن التاسع اهلجر /ا وأسس هبا زاوية بقصر بوعلي يف أواخر

 .منطقة توات وغرب إفريقيا
 ومر يف طريقهالسودان الغريب،  إىل بالدبرحلة حممد بن عبد الكرمي املغيلي التلمساين ام الشيخ ق    

كانو، وكاتسينا، وكاغاو،   بني املدن اليت زارها كانتللحكام، ومن  ظااعِ و وَ  داعيا للناس م د نِ  ةِ دَّ عِ بِ 
او عاصمة مملكة سنغا  جب مرَّ بالد التكرور، وبعد ذلك  باالضافة إىل ر، وبالد اهلوسا يو تيقدا، وآ

الا  محل له بعض النصائح و الصتاو  م ،1493 سنة حممد الكب راحلاج األسقيا سلطاهنا والتقى ب
و بالك كان  احلكم ، و نقل إىل سنغا  مبادئ الطريقة القادرية السنية املالكية، اصة بشؤوناخل
 .القادرية بالسودان الغريب ل من نشر الطريقةأوَّ 

جديدة  اأفكار  فريقيا جنوب الصحراءإ يفدخلت على االطريقة القادرية م 1553ويف سنة      
الشيخ زروق والا  يعترب من أهم رجال  أفكار منهامن مصر وتركيا عرب شرق إفريقيا، قادمة 

البكا   وآراؤه إىل الشيخ املختار أغاديس، ومن هاه املدينة انتقلت أفكاره نطقة مبالقادرية الطريقة 
      نيت.الك الكب ر

يف  اسم الطريقة البكائية، وذلكاملغيلي ظهر فرغ آخر للقادرية عرفت ب الشيخ بعد وفاةف     
م( وامتدت إىل ساحل صحراء إفريقيا اليت تصرعت عن 16-ه10ئرية يف القرن )الصحراء اجلزا

م( الا  التقى 552ه/960الطريقة القادرية ،حيث أسسهاالشيخ  أمحد بكا  الكنيت )تويف سنة
املغيلي بتوات واخا عنهأوراد الطريقة، وأصبح رئيسا هلا يف الصحراء الكربى، لكن الطريقة البكاية 

الا  أحيا الطريقة بعد  (م1811جر /ه1226الشيخ املختار الكنيت )تويف سنة ازدهرت يف عهد 
، إذ عمل على توطيد العالقات الثقافية بني ضصيت ول و مجود، وأعاد بعثها من جديد فرتة مخ
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الصحراء وتنقل بني توات ووالته وتنبكتو يف حني استقر أحصاده يف األزواد مشال مايل وانشئوا فروعا 
مل يقتصر دورها على اجلانب الروحي  لصحراء اإلفريقية، واملالحظ انهيف حواضر الزاويتهم 

واالجتماعي بل تعدامها إىل اجلانب السياسي إذ ظهرت دويالت استندت على دعوهتا مثل دولة 
 م( يف ماسينا.1844-ه1260عثمان دان فوديو يف نيج ريا وأمحدو لوبو )

إذ تعد  توات حنو بالد الساحل االفريقي و السودان الغريب، كما انتقلت القادرية من حاضرة        
درار اجلزائرية. أمنطقة توات من املدن اجلنوبية الغربية للصحراء اجلزائرية، و هي تابعة اليوم لوالية 

يف منطقة الساحل، و ذلك حبكم  نشر اإلسالم و علومههاه املدينة دور كب ر يف يف  لشيوخ الطريقة
، والعامل التارخيي، حيث جعل منطقة توات على اتصال مستمر بأهم احلواضر املوقع اجلغرايف

ودغست، إذ كانت توات تشكل منطقة عبور رئيسية أالعلمية يف بالد الساحل كتنبكتو، و جاو، و 
  .(1)و املشرقألقوافل التجارة واحلج القادمة من بالد السودان، واملتجهة حنو دول املغرب االسالمي 

قليم توات حنو بالد الساحل دور يف نقل االسالم والتصوف إكما سامهت اهلجرات املتدفقة من 
والزوايا و ما ترتب عنها من حركة التعليم و نشر العلوم الدينية، دون اغصال دور جتار توات يف مد 

 .على النهج الصويف القادر  مناطق صحراء إفريقيا باألفكار والتعاليم اإلسالمية

لكن الدور الكب ر الا  مارسه علماء قبائل توات اجلزائرية يف منطقة الساحل وباخلصوص يف       
سهم شيوخ الطريقة أ، و على ر القادرية الصوفيةالطريقة تنبكتو، يبقى بدون منازع من طرف شيوخ 

ة الا  محد البكا  الكونيت من قبيلة كونته الصحراويأنشاها الشيخ سيد  أالقادرية البكائية، اليت 
م، و محل راية االسالم ونشره يف صصوف القبائل السودانية يف 15عاش خالل القرن التاسع للهجرة/

 منطقة الساحل، و بعده متسكت قبيلة كونته هباا الدور خاصة يف عهد ابنه الشيخ عمر.

مللقب رسلها ملك بورنو اأبأن الرسالة اليت  (Paul Marty)و يؤكد املؤرخ الصرنسي بول ماريت    
توات كانت موجهة اىل الشيخ ب و سشيخى القادرية ىل علماءإو )كانديي( سابق الاكر أ)كاد ( بـ

ىل إمحد البكا  الكونيت املقيمني يف توات أحصاد الشيخ أعمر الكونيت يدعوه فيها و يدعو مجيع 

                                                                 

 .180، ص مرجع سابقدور عائلة كيتا  نور الدين شعباين، (1)
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عدم التخلي عن تقاليدهم يف التواصل مع مملكة بورنو، ويتساءل عن سبب حدوث تلك القطيعة، 
  شخص حيمل رسالة من أو ضريبة على أتاوة إ  أو لقد منحهم ملك بورنو امتيازات بعدم فرض 

 طرف الشيخ عمر الكونيت. 

يف السنغال و منطقة فوتا ة التواتية بدورها على نشر الطريقة البكائي الصوفية سركما عملت األ     
 سسوا مراكز للطريقة يف كنكان،ومتبو، و يف بالد املندينغ، و وصلت اىل غاية غينيا.أجالون و 

م ظهرت فروع أخرى من الطريقة القادرية يف إفريقيا محلت مناذج جديدة 19وخالل القرن        
وريدية اليت أسسها الشيخ أمحدو مببا تعد الطريقة املللتصوف اإسالمي منها الطريقة املوريدية، حيث 

يف السنغال خالل القرن التاسع عشر أهم منوذج لإلسالم اإلفريقي أو اإلسالم األسود، إذ بصضل 
هاه الطريقة و جمهودات شيخها و حركة التعليم اليت انتهجها حتول اإلسالم إىل ديانة اجلماه ر 

ب الولوف. أ  أن املوريدية محلت قراءة جديدة السودانية يف إفريقيا الغربية وخاصة السنغال وشع
لإلسالم يف إفريقيا السوداء، هلاا تعرضت الطريقة إىل عدة انتقادات واهتامات باحنرافها عن الدين 

أن نربز دور  الصحيح الا  جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم حاولنا من خالل هاه الدراسة
املوريدية يف نشر اإلسالم يف السنغال والتجديدات الا  قدمت اإلسالم إىل الولوف بطريقة مغايرة 
وجعلتها تقف على نصس املسافة بني الشعب والسلطة احلاكمة دون أن ختسر أ  منهما، ودون أن 

 .حترف النصوص التشريعية أو تتجاوزها

عقيدة وماهب صاحبها امحدو مببا وهي عقيدة أهل السنة  كانت الطريقة املوريدية تتبع        
واجلماعة فلقد كان الشيخ مببا سنيا مالكيا مثل اغلب مسلمي السودان الغريب، فحركة امحدو مببا  

م، فاملريدية هي يف 11كانت استمرارا حلركة املرابطني اليت ظهرت خالل القرن اخلامس للهجرة/
ريقة القادرية، لالك كان الشيخ امحدو حيث أتباعه على إعطاء األصل حركة صوفية انبثقت من الط

أمهية بالغة للرتبية، وترتيل القرآن، ودراسة الشريعة اإلسالمية باإلضافة إىل الرياضيات و اللغات 
  األجنبية.
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مل يكتف أمحدو مببا برتديد السنة اليت تركها الرسول صلى هللا عليه وسلم، و إمنا اجتهد يف      
ول إىل البعد اإلنساين لإلسالم وخاصة اإلفريقي وذلك حىت يتوغل به إىل الشعوب السنغالية الوص

وغ رها من الشعوب السوداء يف إفريقيا، فلقد عمل على إعادة قراءة اإلسالم ليسهل فهمه من 
 طرف من يدعوهم إليه.

يف كتابات الشيخ امحدو  قامت الطريقة املريدية على جمموعة من املبادئ والتعاليم اليت وردت     
مببا ونصائحه، حيث ركز على تصحيح عقائد أتباعه وعباداهتم وأخالقهم عن طريق التوحيد والصقه 
والتصوف، كما كانت تقوم على تزكية النصوس وتطه ر القلوب عن طريق اجلهاد واخلدمة والعمل مع 

ىل الصراط املستقيم و يبني له مراعاة اآلداب، وكل ذلك يتم حتت إشراف شيخ مرشد يهد  املريد إ
 موطن الثغرات فلقد خلص ذلك بقوله :

 بيلالسَّ  نِ ن عَ و باطِ  رِ يل        يف ظاهِ ال ميَ  ايعَ طِ م   مَ زِ الَ ي   نْ أَ بِ                       
ــــود  ق  يَـ                        ــَـــــ والعِ  مِ لْ بالعِ  ه  ــ ــ ــا يـــــ           ةِ ادبــ ــتَـــ ــيه بِـــــ بِّ رَ كمــ ــعَ  كِ رْ ـ ــ ــادَ الـ ــ ــ ــ  ةِ ـ

ومنه يتبني لنا بأن أهم مبادئ املريدية هي العلم، العمل، تزكية النصس، اخلدمة ومراعاة     
كما تقوم الطريقة املريدية على التعلق بالنيب صلى هللا عليه وسلم من خالل مبايعته  .(1)اآلداب.

 .(واجتناب نواهيهعلى االمتثال ألوامره 

 بني فيها اليت كتاباته يف إليها ويدعو واجلماعة السنة أهل بعقيدة يؤمن بامبا أمحد الشيخ كان        

 يف وصويف يف الصقه، مالكي العقيدة، يف أشعر  فهو ،واألخالق العبادة يف وماهبه اعتقاده بوضوح
 .السلوك

 الطريقة التيجانية ثانيا:

العباس أمحد بن حممد بن املختار التيجاين اجلزائر   الا  ولد بعني  أيب اتنتسب إىل مؤسسه      
ماضي بوالية األغواط، وانتشرت يف إفريقيا جنوب الصحراء عرب الصحراء اجلزائرية انطالقا من 

                                                                 

سؤال و جواب عن الطريقة املريدية يف موقع  ل،العريب  مدينة تياس بالسنغاعليم سام بوسو عبد الرمحان مصتش الت مدونة( 1)
 م.2010ــــ  05ــــ  09اطلع عليه يوم    http://samebousso.blogspot.comالكرتوين: 

http://samebousso.blogspot.com/


74 

 

 

 

 

تأثر الشيخ التيجاين بالنزاعات الصوفية يف وقت مبكر من وقد  .بومسغون، عني ماضي متاسني، قمار
يكن قد جاوز واحدا وعشرين من عمره ، وذلك عندما سافر علي مدينة فاس املغربية  حياته ، ومل

م حبثا عن مشائخ للطرق الصوفية بعد حصوله علي بعض العلوم يف قرية أبيه ) عني 1758يف عام 
ي ( مبا فيها حصظ القرآن ودراسة الصقه املالكي من كتب خمتصر اخلليل واألخضر  ، ورسالة ضما

 فية ببالد اإلسالم للشيخ ايب القاسم القش ر . مجاعة الصو 
يف تصحيح املعتقد الديين ونشر اإلسالم بني الوثنيني ونشر العلم وبناء  الطريقة ومتثل دور      

انطلقت من املغرب لتشمل موريتانيا بواسطة شيخ  بالد املغرب مناملدارس والتصد  لالستعمار، 
وهباا . يدعي ) حممد احلافظ ( الا  كان أحد مريد  الشيخ أمحد التجاين يف مدينة فاس املغربية

أصبحت الطريقة التيجانية الطريقة الصوفية األويل يف مشال إفريقيا ، أ  أوسع انتشارا، وأكثر متثال 
 . يف املناسبات الرمسية

لا  يقول بالصويت )نسبة اىل فوتا تورو( ا امللقب وائل الاين نشروها يف إفريقيا احلاج عمرتالومن األ
 .«وأعظم من نشر هذه الطريقة يف غر: إفريقيا هو احلاج عمر الفويت »عنه الشيخ آدم األلور :

ولعبت دورا حيويا ودينيا  1864 -1794اإلسالمية يف الصرتة من  ة احلاج عمر تالعاشت دول   
وثقافيا يف تاريخ املنطقة ، ونظرا للطابع التعصيب الا  اتسم به أهل الطريقة التجانية ، وموقف 
الرفض يف اآلخر ، فإن دولة عمر الصويت ، مل تستمر بعد وفاته وسرعان ما مخدت ن راهنا يف عام 

عات اليت نشبت بني أوالده ، فضعصوا بعده، مث مل يكونوا علي نصس القدر م ، نتيجة النزا1864
من احلنكة السياسية والاكاء والتأهيل العلمي ، ويف عاصمتها ) بنيقرا ( واليت تقارب يف املعين سر 
من رأ  سام راء تعين " يعجب الرائي وإن كان عدوا " وهاا يعين أهنا" أ  مدينة ) بنيغرا ( كانت 

 .سيقو عمرانيا ، وأهم مدن هاا الشيخ نيورو و حاضرة ، ومتطورةمدينة 

 – 1860محد بيللي سال ) أوقد كان يف مدينة ) نيورو ( شيخ يدعي حممد املختار بن     
وتوغو ، الغابون وغانا  مثل إفريقياداخل  الطريقة التجانية إىل نقل( فهو الا  لعب دورا يف م1930

هي لكوهنا  بعيدة يف وسط إفريقيا ، ال الغابون وكان سبب نانتقاهلا اىل، وكوت ديصوار ، وس راليون
لشيوخ الطرق وزعماء املقاومة األفارقة ، فكانوا يستغلون وجودهم يف الغابون لنشر  ىكانت منص
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بالد جاذبة هي ، وما كساحل العاج وغانا وس راليونالبالد الساحلية عم كما أن،   التيجانية الطريقة
 .طق الصحراوية احلارة ، فهم يشكلون العمالة ، واملغرتبني يف هاه املناطقلسكان املنا

كما كان احلاج عمر الصويت هو من نشر الطريقةالتيجانية يف السنغال و حىت يف بالد اهلوسا       
بنيج ريا ملا مرَّ هبا ملا كان عائدا من رحلته إىل احلج، أين نزل على الشيخ عثمان دان فوديو لكنه 

، لكنه متكن من إقناع (1)يف اقناعه باعتناق الطريقة التيجانية مبا أن الشيخ عثمان كان قادريا فشل
أم ر كانو عبد هللا ب رو باتباعه طريقته بعدما دعاه إىل زيارته، و قد وزَع نسخا من كتابه كشف 

األتباع،كما زار اإللباس على علماء كانوا وأجاب على أسئلتهم فالتف حول طريقته الكث رون من 
 السنغال، داخل كان  الدعوة يف الشيخ لكن أكرب جهد باله الشيخ،انيا و كوناكر  الغانيةتموري

 ،التوحيد رسالة لتبليغ طاقته كل رخّ سف اإلسالمية الدعوة يف ميدان والده مبس رة ذالك يف مقتديا
 اليت القوى كل أمام الوقوف من مكنته اليت الوسائل واألساليب، من جمموعة على ذلك يف معتمدا

 .دجمه فربز املسلمني لصتنة سعت
اشتهر يف مجيع مناطق غرب إفريقيا، ووسطها، وذاع صيته يف أمصار العامل اإلسالمي،  كما      
تركة ألحصاده وأوالده من بعده، من كتب ودور علم وزوايا، وأتباع يف كل مكان، حيت أوروبا،   وترك

يف بوركينافاسو عرب شيخني جليلني مها: الشيخ أيضا انتشرت الطريقة التجانية و  وأمريكا، وغ رمها.
وسط من بوركينافاسو، وقد أبوبكر ميغا، شيخ مدينة " رمحة هللا " يف حمافظة ياتنقا " يف الشمال األ

معقل احلمويةوعلي يده أسلم أغلب سكان هاه املنطقة، وقد انتشر  خاها علي مشاخيه من ينزوأ
لشيخ عبدهللا باإلضافة إىل ا الاين أسسوا زوايا عدة يف مجيع املدن والقر  ببوركينافاسو.اتباعه 
الاين مت استبعادهم وسجنهم، نظرا آلثارهم الدعوية يف منطقة الشمال بني كان من   الا  دوكور 

قليم )سوم( وانتشرت طريقته يف إببوركينا فاسو، حيث انطلقت دعوته يف مدينة )جيبو( عاصمة 
 ،الشيخان لوسط الصوالين، ووسط )املوسي( وله تأث ر خارج حدود بوركينافاسو. ويف النيجر اشتهرا

شيخ كييوتا أبوبكر هاشم أمحد يف منطقة )دوسو( يف أواسط غرب النيجر، وهو من أشهر شيوخ 
وكان التيجانية يف املنطقة، وإليه يهاجر أتباع التيجانية يف مناسبات عيد املويل النبو  الشريف 

                                                                 

 .29، ص، مرجع سابقيجانيةالطريقة الت أبيكن السالم عبد موسى( 1) 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2068766834_mwsy_bd_alslam_abykn
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تلمياا للشيخ إبراهيم نياس الكوخلي والـشيخ علي جايت " شيخ حارة " كاراجي " يف مدينة نيامي، 
 .وهو تلميا الشيخ عبدهللا دوكور 

 :الطريقة السنوسيةثالثا: 

العريب  بن السنوسي الطريقة السنوسية إىل مؤسسها وشيخها حممد بن عليتنتسب  
ولد بضاحية مايثا الواقعة بضصة واد  (م1859-1787/ه  1275 -1201اإلدريسي اجلزائر  )

ج من مستغامن إىل مدينة مازونة م خر 1807ه/1221الشلف مبستغامن باجلزائر، يف أوائل سنة
منها إىل تلمسان حيث تتلما على كبار شيوخها، وقد شغله منا وقت مبكر تدهور حالة و 

ن ر االستعمار  تياع البلدان اإلسالمية حتاملسلمني يف العامل آنااك و فقدانه للقادة الراشدة و ض
عن طريق األخبار اليت كانت حتملها القوافل املارة مبستغامن وانتشار االفكار املنحرفة، االوريب، 

فأدرك أمهية العلم يف اسرتجاع أجماد األمة اإلسالمية، فقرَّر السصر من أجل طلب العلم، فكانت 
كث فيها حنو سبع سنوات، وهناك بصاس درس على أقطاب رحلته إىل فاس املغربية أوَّال أين م

 التصوف من شاذلية و درقاوية و نال املشيخة الكربى هبا.

وبسبب الصتنة اليت عرفتها مدينة فاس اضطر إىل مغادرهتا، فقّرر العودة إىل مستغامن و منها        
اإللتقاء بكبار العلماء  من أجل أدا مناسك احلج و الرحلة إىل املشرق و خاصة مكة املكرَّمة

والتعرُّف على الشعوب اإلسالمية عن قرب، فكانت رحلته مرورا بتونس و طرابلس الغرب و مصر 
و احلجاز، فوقف على أسباب ختلف املسلمني من تعصب و احنراف يف العقيدة و تعطُّل اجلهاد، 

الاين تتلما عليهم يف مكة ، و كان أفضل شيوخه فتتلما على خنبة من العلماء املسلمني يف احلجاز
لكن وفاة شيخه أمحد بن  وهناك قام بتأسيس أول زاوية لطريقته، و تأثر هبم، هو أمحد بن إدريس،

 .(إدريس جعله يغادر احلجاز ويعود مرة أخرى إىل املغرب

م، و نزل ضيصا على عائلة 1841سنة  عاد السنوسي إىل طرابلس مع جمموعة من اإلخوان     
لكن عميد عائلة املنتصر متكن  ختَوف من السنوسي علي عشقر املنتصر لكن وايل طرابلس العثماين
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من إقناع الوايل بإخالص السنوسي للدولة العثماين، و عرّفه بالسنوسي، فأ عجب الوايل العثماين 
رهم بأمور دينهم،  بورع السنوسي و علمه فمكث يف طرابلس مدة من الزمن يعلِّم  الناس و يبصِّ

فتعلق الناس به و ساروا إليه من كل حدب وصوب، وحىت الوايل علي عشقر اتبع طريقة السنوسي 
الصوفية و صار من مريديه، كما حرص الوايل على االستصادة من نصوذ السنوسي يف ليبيا لتوحيد  

 كلمة الشعب و تقوية األمن وإمخاد الصنت.

عيان أبه  بَ حَّ ل السنوسي طريق إىل برقة برفقة اعيان اسرة املنتصر و أعيان مصراتة، و رَ واص     
و اجلبل األخضر، و مدينة بنغاز  ورافقوه يف رحلته، إىل أن وصل إىل مكان يسمى  وشيوخ برقة

دنقلة اين وجد أتباعه السنوسيون قد شرعوا بأمر منه يف بناء الزاوية البيضاء بالقرب من ضرح 
خارج احلجاز،  كانت أول زاوية يقيمها السنوسي  الصحايب اجلليل رويصع بن ثابت األنصار  و

، (1)كما أسس عدة زوايا يف برقة و اجلبل األخضر بلغت حوايل عشرين زاوية  أم الزوايا، اهليوأطلق ع
القبائل م نقل مركز حركته إىل واحة اجلغبوب، فكانت نقطة انطالق حركته حنو 1856و يف سنة 

 الوثنية يف الصريقا جنوب الصحراء.

بعد وفاة الشيخ السنوسي خلصه اخوه حممد الشريف املهد  الا  كان مشرفا على مركز      
م، زاره اعيان برقة و رؤسا القبائل 1896ا، و يف سنةعمطلاجلغبوب، و كان رجال ذكيا مثقصا و 

يهتم خا اإلمام املهد  أة و الدولية و احمللية، فليقدموا له العزاء، و يدرسوا معه األحداث اإلقليمي
يف زوايا هاه الطريقة ن اء صغارا من بالد السودان ويربو األرق  يشرت بافريقيا جنوب الصحراء، فأخا 

ويقومون بتعليمهم ومىت أكملوا حتصيل العلم اعتقوهم وسرحوهم إىل أطراف السودان مبشرين من 
ني ببناء الزوايا يف هاه نغامبية غربا، وكالك اهتم السنوسيسواحل الصومال شرقا إىل سواحل الس

كما أخا يرسل بعثات استكشافية يف الصحراء و حصر اآلبار ويتصقَّد الطرق املؤدية إىل بالد .املناطق
 السودان الغريب و االستعداد ملقاومة االستعمار الصرنسي. 

                                                                 

 .47، مرجع سابق، ص، تاريخ احلركة السنوسية يف افريقياعلي حممد الصاليب( 1)
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 نصوذهم بسط من السنوسيون ومتكن كما أسست الطريقة السنوسية عدة زوايا يف غرب افريقيا       

من  جاورها وما تشاد ومرورا ببح رة ، الكربى الصحراء أقصى إىل دعوهتم حيث وصلت ، هناك
 منو الصرتة هو هاه يف البالد تلك به متيزت ومما وثنية، زدجية أو إسالمية كانت سواء إمارات

 الغريب، السودان ناحية برقو يف قرو زوية ا عينيه نصب وضع كما  .عليها االستعمارية األطماع

 من بني ومن ،القبائل أعيان بعض و الزوايا شيوخ و السنوسية املشايخ كبار  معه فاصطحب

 حيث السنوسي الشريف أخيه ابن الغريب بالسودان النواحي تلك إىل وصوله أثناء معه إصطحبهم

  .)السنوسية على بعده من له كخليصة بتعيينه قام املنطقة إىل وصوله عند

 وانظموا سكاهنا به رحب وقد ، هناك دعوته ينشر أخا حىت املقصودة املنطقة تلك إىل وصل إنا م

 قاله ما حسب لطريقته االنظمام هلى جيربهم ومل ، إكراه أ  عليهم ميارس أن دون طريقته لواء حتت

  .املؤرخون
 يدعى السنوسية الطريقة إىل ينتمي طمراب ظهر م، 1892 عام حدود يف أنه املصادر وتاكر      

 وضع يةزاو ا وأنشأ هناك، اجملاورة النواحي يف نصارهأ وجند ماغارمي غوردا ادامر  إقليم يف السين حممد

 تسع هلا كان كاوار إقليم يف السنوسية فإن ذلك على وزيادة ، هناك آنر الق لتعليم معلما عليها

 هناك للسنوسية الروحي بالزعيم أهلها لقبه الا  و زندر يف السنوسية أتباع مشاه ر ومن ، مدارس

 ب رين. منطقة يف حااءا يعمل كان أنه املصادر تاكر الا  ، بلسيطراال دوما الكرمي عبد

 الطرق الصوفية و اإلسالم يف نيجرييا: رابعا: 
من بربرو فالتة و برنو و ماندينغ، لكن أغلبية الشعب النيج ر  عدة شعوب  يسكن نيج ريا       

، و يتكلم اهلوسا لغة تشبه  زون يف اجلزء الشمايل من البالدو الاين يتمرك ينتمي اىل شعب اهلوسا
 فريقيا.إكث را اللغة العربية يف حروفها،و قواعدها. كما تشبه اللغة السواحلية يف جنوب و شرق 

ىل غرب افريقيا أ  من خالل إلقد دخل االسالم اىل نيج ريا بنصس الطريقة اليت وصل هبا       
. اء و شيوخ الصوفيةالتجارة و نشاط طبقة الونغارا و الديوال، و هو ما جسده وجود عدد من العلم

                                                                 

  احلالية خاصة يف مقاطعات سوكوتو، كانو، زاريا، باوتشي، و لقد قامت يف املنطقة سبع  نيج ريامشال  ينتشر شعب اهلوسا
 امارات هي: كاتسينا،كانو، زاريا، دورا، غوب ر، زنصرا و رانو.
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ار ة اليت انتشرت فيها حركة جتم و هي الصرت 8حيث عرفت بالد اهلوسا منا القرن الثاين للهجرة /
 رض السودان.أىل إفقهاء االباضية بصورة كثيصة و 

 نيجرييا:يف سالم اإل.دور العلماء و املتصوفة يف 1
و عرفت نيج ريا عدة علماء مسلمني منهم الشيخ حيي بن عبد هللا احلسن املعروف بلقب )طن     

 مدينة جاندوتوهو عامل فقيه قام بتاسيس   يف لغة اهلوسا صاحب املدينة، ومدينة( اليت تعين
(Jandouto) وكان االسالم يف البداية دين بعض التجار و املثقصني، لكنه مع هجرة الداعية .

م، حتول اىل موّجه للدولة بصضل 12موسى جوكلو اىل بالد اهلوسا خالل القرن السادس للهجرة/
 املكانة اليت كان يتمتع هبا هاا الرجل يف الدولة ورجاهلا.

. هيمن و الدين الرمسي يف نيج رم صار االسالم هو الدين امل15التاسع للهجرة/و خالل القرن      
و يف عهد السلطان حممد رنصا الا  استقبل الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي يف مدينة كانو و 
زوده مبجموعة من النصائح و اصبح يدرس يف جامع املدينة ، و أرشده اىل تعاليم االسالم يف 

 احلكم.
و لقد استصادت ارض اهلوسا و القبائل املتحالصة معها من توسطها لعدة دول اسالمية كب رة و      

هي مايل، سنغا ، تكرور، و بورنو، باإلضافة اىل رحالت احلج اليت كانت متر بأرضها، لكن دور 
لصويف  املتصوفة يبقى مميزا يف اسالم نيج ريا و اهلوسا، حيث كان الشيخ فتح هللا بوراس بن حممد ا

م ، مث  زيارة حممد بن عبد الكرمي 15و14الا  زار بالد اهلوسا يف القرن الثامن و التاسع للهجرة/
املعيلي القادر  الا  استقر يف كانو، و بقيت ذريته اىل اليوم اختات من حارة شريصي مقرا 

 لسكناهم.
( حيث قدم من Mai Karghiكما زارها الشيخ حممد زهرة الصويف املشهور ب)ما  كرغي       

تونس وحتديدا من قرية فيقيق ، و كان الشيخ حممد زهرة ضالعا يف علم احلديث يف عصره. و قد 
عاصر هاا العامل الصويف سلطان كامن حممد قيسوكي، و قد تويف بكانو و ما يزال قربه اىل اليوم يف 

م و قام فيما بعد 15حيث عاش خالل القرن التاسع اهلجر / (Goronduts)حارة كوروندوتس
 الشيخ عثمان جبمع اسانيده كلها.
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كما عرفت امارة كانو الشيخ حممد الصاليت التورنكي الكشناو  و هو من املتصوفة الاين       
. باإلضافة اىل الشيخ عبد هللا ثقة، و هو من أصول م، تويف مبصر17ه/11ا خالل القرن عاشو 

و ام ر كانوا ( Kwa Kwana)ني  أمثال أم ر كوا كاوكوانامالية أخا عنه الكث ر من العلماء النيج ري
 .(Janhazo)اخنر حممد جانازو

فقد احتضنت أرض نيج ريا عدة علماء متصوفة اىل درجة أنه يف إحدى املناسبات  و عموما   
م شارك فيه 1788سنة  (Magami)اخلاصة باحتصاالت عيد االضحى انعقد مؤمترا مبدينة مغامي

سالم شريعتها و مكوجهها، مل ، و هو ما شجع هؤالء على اقامة دولة يكون االاكثر من الف عا
 قد جتسدت هاه الدولة على ايد  الشيخ عثمان دان فوديو الصاليت.و 

م حيث كانوا يستقرون يف التكرور 13فلقد عرفت البالد هجرات الصالتة منا القرن السابع اهلجر /
ليني الصالتة يف املدن الكربى و اختلطوا بالسكان احملوالسنغال. و قد استقر هؤالء املهاجرين 

 صليني سيطرهتم السياسية و الدينية.ألسالم و فرضوا على السكان اتزوجوا معهم و اعتنقوا اإلو 

 .حركة الشيخ عثمان بن فودي القادري:2
عين هو الشيخ املصلح عثمان بن حممد بن صاحل بن هارون بن حممد امللقب بالصود  و اليت ت    

بوالية سوكوتو يف نيج ريا احلالية. و ذلك يوم االحد آخر يوم من تفلالصقيه بلغة اهلوسا ، ولد بقرية 
 م.1754ديسمرب عام  15ه املوافق ل 1168صصر،

و تنحدر عائلة الشيخ عثمان دان فوديو من قبائل الصالتة الاين هاجروا اىل نيج ريا قادمني من 
م، و نشأ الشيخ عثمان بن فود  يف 15من فوتا تورو خالل القرن اعايل هنر السنغال و بالتحديد

و هو ما اتاح له تعلم مبادئ العربية و اصول الصقه و حصظ  با عن جد،أبيئة علمية توارثت العلم 
القرآن الكرمي على يد  ابيه، مث بعد ذلك أخا العلم عن علماء آخرين منهم الشيخ جربيل بن 

علماء السودان، باالضافة اىل خاله الشيخ عثمان بن االمني امللقب عمر الا  كان يعد من اكرب 
افر اىل مكة ألداء مث س، (( الا  الزمه سنتني و تاثر باخالقه و طبائعهBidduriب)بيدور  

يف مكة التقى مبجموعة من العلماء فزادت ثقافته و رغبته يف إصالح أوضاع منطقته. فريضة احلج، و 
ىل ترك البدع و العادات السيئة واخلرافات، إفرجع اىل نيج ريا و بدأ بالدعوة اىل تصحيح الدين و 

 .)(فبدأ الناس يلتصون حول دعوته
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ر تالمياته ينطلقون منها صاو لقد اختا الشيخ عثمان سوكوتو مقرا النطالق حركته،و        
رشاد،كما اهتم بتعليم النساء ليتكمنن من نشر الدعوة يف اوساط النساء، و مسح اإلللوعظ و 

تنبيه االخوان على جواز اختاذ جملس ألجل للنساء حبظور جمالس العلم، حيث كتب رسالة مساها )
طا، فعمل على تعليم بناته ( خاصة بعدما رفض بعض العلماء ذلك و اعتربوه اختالتعليم النسوان

 . )و زوجاته، و استطاعت ابنته أمساء ان تؤلف عدة كتب بالعربية و الصالنية و اهلوسية

من حركة عثمان دان فوديو فحاول التقرب منه من خالل  باوالقد تضايق أم ر غوب ر  االم ر 
استدعائه هو و عدد من العلماء مبناسبة عيد االضحى و اعطاه مخسمائة مثقال من الاهب كهدية 

 و تقرب منه فرفض الشيخ عثمان اهلدية  و طلب منه أن حيقق له املطالب التالية:

 ــ حق التجول يف االمارة من اجل الدعوة. 1
 دم منع أ  فرد من االستجابة للدعوة و االرشاد.ــ ع 2
 ــ احرتامك العلماء الاين يلبسون العمامة. 3
 ــ اطالق سراح املساجني السياسيني. 4
 ــ التخصيف من الضرائب الباهضة املصروضة على الرعية. 5

 ( شروط الشيخ نظرا لسمعته و كثرة اتباعه و انصاره.باوافقبل االمي) 
تويف االم ر باوا و خلصه االم ر  نافتا الا  ناصب العداء للشيخ عثمان  م1794و يف سنه 

 واملسلمني عموما و اصدر مرسوما ينص على ما يلي:
 ــ ال جيوز ألحد اعتناق االسالم ما مل يكن قد ورثه عن والديه. 1
  البالد.ــ باستثناء الشيخ عثمان فإنه ال جيوز ال  أحد غ ره القيام بالدعوة اىل االسالم يف 2
 ــ منع وضع العمامة و اخلمار إطالقا يف البالد. 3

كما قام حبركة اضطهاد للمسلمني يف امارته، حيث شن محلة عسكرية تناديبية على جمموعة      
و الا  نتج عنه قتل عدد من    مجاعة عبد السالمتابعة جلماعة الشيخ عثمان تسمى هاه 

                                                                 

 عبد السالم هو احد حواريي الشيخ عثمان دان فوديو، كان يرابط يف منطقة غمباناGilmbana 
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هنبوا ممتلكات هاه اجلماعة  و اسروا اوالدهم ، و جعلوا الصقهاء و القراء يف هنار رمضان، و 
إئتونا بنا كنتم تعدوننا ان كنتم يصرشون الكتب و املصاحف و حيرقون االلواح و اخاوا يقولون )

 (. وهاا ما دفع بالشيخ عثمان إلعالن حركة اجلهاد اليت تعد االوىل يف ارض السودان.صادقني

على تنصيبه أم را للمؤمنني معلنني بالك قيام اول دولة اسالمية  و اتصقت مجاعة الشيخ عثمان     
م، أو ما يعرف خبالفة سوكوتو، و حّث الناس على محل 1804يف بالد اهلوسا و ذلك يف عام 

السالح و مقاتلة الوثنيني وكان يقول هلم:)إن محل السالح سنة( و نصح اتتباعهخ بلبس الز  
ساء، وهو ما جعل ملوك وأمراء املنطقة حملاربته فدعا اتباعه اىل العريب و لبس العمائم و سرت الن

 م.1804، فسمي ذلك اليوم بيوم اهلجرة يف افريل guduاهلجرة اىل مكان يسمى غودو

بعد هجرته بدأ مبراسلة حكام بالد اهلوسا طالبا منهم الدخول يف دعوته و نظامه اجلديد لكنهم     
 م.1809و1804اختا سوكوتو عاصمة دولته اجلديدة بني سنيت رفضوا، وجلؤوا اىل حماربته. كما

م حىت استطاع ان يؤسس امرباطورية الصالن الكربى اليت ضمت اراضي 1810و مل تصل سنة 
مشال نيج ريا و اغلب اراضي النيجر و جزء من مايل احلالية. و قد قسمك الشيخ عثمان دولته اىل 

 قسمني مها:
 ه ابنه بللو.ـ القسم الشرقي و نصب علي 1
 ـ القسم الغريب و نصب عليه اخاه عبد هللا. 2

بينما اكتصى عثمان بالزعامة الروحية ، متخاا من مدينة سوكوتو عاصمة للدعوة اإلسالمية، كما 
 الف العديد من الكتب منها:

 ـ هداية الطالب. 1
 ـ توقيظ املسلمني على ماهب اجملتهدين. 2
 ـ عماد العلماء. 3
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عدة رسائل منها: رسالة يف اصول الوالية، رسالة يف احياء السنة و بيان ىالبدع، رسالة كما ترك      
اهلجرة، رسالة يف علم املعاملة يف االجتهاد،رسالة نور االلباب، رسالة يف نصائح االمة، رسالة يف 

 غ رها.و 
رغم ما شيع حوله من انه املهد  املنتظر فقد كان يرفض هاا االدعاء بشدة ، و صرح عدة       

مرات بطالن هاا االدعاء، كما تركت لنا حركته اجلهادية تراثا اسالميا يف نيج ريا و افريقيا الغربية 
تزال املكتبات  عموما سواء من الناحية السياسية او الصكرية او االدبية او اللغوية او الشرعية، و ال

العامة و اخلاصة يف غرب افريقيا تزخر بنصائس املخطوطات اليت الصها الشيخ عثمان بن فود  و 
 . (1)سنة 63م عن عمره يناهز 1817أبنائه و إخوته و حىت بناته و طلبته. وتويف رمحه هللا يف عام 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 .116(  القشاط، مرجع سابق، ص 1)
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 اينل الث  ص  الف  
 اإلسالم يف منطقة الغابات اإلفريقية                   

 

 مقدمة:    

على خالف عدة مناطق من العامل فإن حركة انتشار اإلسالم يف إفريقيا جنوب الصحراء         
اكتست طابعا سلميا وهادئا و متدرجا، بينما بقيت منطقة الغابات االستوائية يف أدغال إفريقيا 

و اسرتاتيجية، باإلضافة إىل ذلك احلاجز الطبيعي  بسبب عوامل جغرافية، عليهممستعصية 
واحلضار  و حىت طبيعة شعوهبا العدائي للعنصر األجنيب، الا  جعل هاه املناطق تبقى بعيدة عن 

أن القرن اخلامس عشر وظل سكاهنا بعيدين عن أ  تأث ر إسالمي إىل غاية  مرمى الدعاة املسلمني
تلك الشعوب، عن طريق محالت قام هبا االسقيا حممد بدأت اول االحتكاكات بني املسلمني و 

عزول املعامل الغابات  ماقتح التور  على مملكة املوشي ف ر هنر الصولتا، ضد ممالك ملوشي، حيث
، تلك الغابات الكثيصة غزاهم،  لكن تلك احلمالت مل تتمكن من تثبيت أركان اإلسالمو  املوحش

ىل غاية القرن السادس عشر عندما بدأت الطائصة من التجار لتبقى منطقة الغابات وفية لوثنيتها إ
، بصضل نشر تاريخ ومص ر تلك الشعوب احلضار  حمدثني ثورة حقيقية يف املند  يتسربون اليهم 

 عقيدة التوحيد إىل أواسط إفريقيا.

 الديوال و دورهم يف نشر اإلسالم يف منطقة الغابات اإلفريقية :املبحث األول

 ريف بطائفة الديوال:التعأو ال: 

الديوال هي طائصة مهنية تنتمي إىل جمموعة شعب املاندينغ، وهم جتار متنقلون عرفوا       
( أو " Dioulaينحدر"الديوال )باحتكارهم لتجارة  الاهب و الكوال، داخل الغابات االفريقية. و 
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ولكنهم انصصلوا عنهم قبل  (1) اجليوال"، من ساللة السوننكي الاين يعتربون فرعا من شعب املاندينغ
وهو ما جعلهم حيتصظون  أن خيتلطوا مع شعوب الساحل من ساميني وبربر مورسكيني )الطوارق(،

بنمطهم املند  األصيل، فلغتهم ختتلف عن املالنكي وعن كث ر من لغات ج راهنم املند . و يؤكد 
بينما . عين  عمق الساللة املنديةالديوال أنصسهم هاه األصالة من خالل قوهلم بأن كلمة "ديوال" ت

يؤكد الرحالة بنغر بأن كلمة الديوال تطلق على املند  املوجودين يف منطقة كونغ يف كوت ديصوار 
 سواء أكانوا جتارا أم ال.

إن الشيء الا  الحظته عند دراسيت هلاا الشعب هو ذلك اخللط الا  وقع فيه كث ر من      
الديوال، فمنهم من يقول بأهنما شعبا واحدا و خيتلصان يف االسم املؤرخني بالنسبة للمالنكي و 

 فقط، ومنهم من جيعلهما شعبني خمتلصني حبيث يتصرعان من ماندينغ الوسط. 

لكن يبدو يل أن ديوال أو"جوال" هم عبارة عن جمموعة من العشائر اجملتمعة يف شكل قرى،       
ركزوا على شكل جاليات صغ رة يف املراكز التجارية واليت تنتمي إىل شعب املالنكي، كما أهنم  مت

اهلامة و نقاط عبور القوافل التجارية اليت خترج من مايل باجتاه مناجم الاهب يف "بامبوك" و"غاالم" 
ذلك ألن ديوال ميتهنون التجارة  املتجولة، حيث أن كلمة ديوال يف لغة أو باجتاه الغابات االستوائية، 

 (2).املانكي تعين تاجرا

                                                                 

و يطلق عليهم أيضا اسم "مند "، و "ماندينكا"، ويشكل املاندينغ  القسم األساسي لشعوب اجملرى األعلى  ( املاندينغ :1) 
لثالثة أكرب األهنار يف إفريقيا الغربية و هي السنغال، غمبيا و النيجر. كما أهنم ينتشرون يف كل منطقة السودان الغريب، و يف 

ن سواحل احمليط األطلسي إىل غاية مجهورية نيجريا احلالية. حول شعب جنوب السنغال، و يف النيجر األعلى انطالقا م
 املامندينغ أنظر: 

 Sik(André), Histoire de l’Afrique noire. Budapest, Hongrie, 1962, 2eme édition, tome1, 
p48 Niane (Temsir djibril) .Mise en place des populations de  la  la haute guinée. In Revue 

éthiopique, N°02, Avril, 1960, p40haute guinée. In Revue éthiopique, N°02, Avril, 1960, 

p40.                                                                                                         
، صادر عن منظمة اليونسكو، تاريخ إفريقيا العامغ. ضمن كتاب: مايل والتوسع الثاين للماندين ،( جربيل)متسري نياين(2) 

 .129م، اجمللد الرابع، ص1988املطبعة الكاثوليكية، ب روت، لبنان، 
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بكوهنم طبقة من التجار يف مملكة  وبسبب نشاطهم التجار  هاا فقد عرفهم بعض املؤرخني      
مايل اإلسالمية وذلك ألهنم كانوا يتجهون بتجارهتم إىل ما وراء احلدود السياسية إلمرباطورية مايل، 

ثا عن مصادر حيث كانوا خيرتقون الغابات البعيدة يف جنوب هنر  النيجر و غمبيا العلويني حب
جديدة للاهب و العاج و نبات الكوال الا  يعد سلعة مطلوبة جدا بالنسبة لكل سكان السودان 

  الغريب بسبب فوائدها الصحية باعتبارها مادة منشطة.

وعندما بلغت اإلمرباطورية . اعتنق الديوال اإلسالم يف وقت مبكر، واختاوا نظاما عشائريا وقد     
م، اختاوا منها قاعدة جتارية مسحت هلم بالتعامل 13خالل القرن السادس للهجرة/ املالية أوج قوهتا

مع العامل العريب اإلسالمي، كما كسبوا مودة امللوك األفارقة وأقاموا معهم عالقات جيدة مسحت هلم 
  ـ مبمارسة نشاطهم كمصاوضني جتاريني

حتديد الوقت أو  من الصعبأنه  Maurice delafosse)( )سيش ر "موريس دوالفو و         
الظروف اليت ظهر فيها املند  ألول مرة يف األرض اليت يقطنوهنا اآلن حتت اسم ديوال، كما ياكر 

" أو  guiambala" و"غيامباال Guimini"، "غميين Kongبأن خمتلف األهايل يف مناطق "كونغ 
اه املناطق، فضال عن أن " قد أخربوه بأهنم جيهلون تاريخ استقرارهم يف هDyamala"دياماال 

الرواية الشصوية األكثر شهرة يف املنطقة تقول بأهنم قدموا من الغرب، و ياكر الرحالة بنغر بان 
م أ  يف السنة اليت فر فيها سن على من مايل 1335الديوال ظهروا على مسرح األحداث منا سنة 

ة مايل اإلسالمية.و يقول الديوال عن وأسس مملكة السنغا  الثالثة، واحتالله ملعظم أراضي إمرباطوري
أنصسهم بأهنم يف األصل كانوا يتشكلون من مخس عائالت فقط وهي داوو، ك رو، بارو، تور  و 
واتارا، و أهنم ينتسبون كلهم إىل اإلمرباطور املايل الشه ر منسا سليمان كيتا. لكننا ميكن أن دجد مع 

اخو، مببا، دياكييت،و تلراور ، الاين ارتبطوا هبم عن الديوال عائالت أخرى مثل ديارا، كوليبايل، س
 طريق املصاهرة. 
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وتعترب مدينة جين مهد الديوال، حيث أهنم كانوا يأتون منها إىل منطقة كونغ منا عدة قرون من      
أجل ممارسة التجارة، وشيئا فشيئا وجدوا البلد مناسبا هلم فاستقرت بعض العائالت منهم، و 

ه نشرت من حوهلا تقاليدها و منط لبسها وديانتها اليت كانت الديانة اإلسالمية. و قد منت ها
املستوطنات اجلديدة بصضل وصول مستوطنات مندية أخرى جديدة، وخاصة عندما تزوجوا مع 

" وخاصة "السينوفو Agni"، أكين Kparhala"،" كبارهاال boboنساء القبائل احمللية مثل"بوبو 
Senoufo.و من خالل زواج هؤالء املند  مع نسوة من عناصر عرقية خمتلصة ظهرت قبيلة ديوال ،" 

هي إذن ال متثل العنصر احمللي اخلالص كما يدعيه الديوال أنصسهم، بل ميكن أن نقول أيضا ف    
بأن الديوال اخلالصني )األقحاح( عددهم قليل جدا مقارنة بشعوب البالد اليت يسكنوها، لكنهم 
 يتميزون باكاء أكرب عموما من السكان األصليني، كما يتميزون بعقلية متصتحة أكثر وأكثر ثقافة

      خاصة بعد اعتناقهم اإلسالم.

كما أن الديوال األصليني ال يضعون الوشم على أجسادهم عكس أولئك الاين ولدوا من زواج     
حيث يضعون ومشا على  " Soronguiخمتلط بني ديوال و سينوفو و الاين يدعون بـ"سورونغي

العليا وغينيا العليا، ويعتربون من  و يف فولتا  (1) خدودهم. و يقطن الديوال مراكز هامة شرق"باين
كبار الرحالة التجار، حيث يصوقون يف ذلك ج راهنم الونغارا إىل درجة أصبح فيها اسم ديوال يعين 

و يتمركز الديوال يف املدن اهلامة ضمن جاليات جمتمعة وسط السكان احملليني من املزارعني .تاجرا
ا بينهم وإقامة جمتمعات قائمة على أساس ديين الوثنيني، وهو ما مكنهم من التضامن أكثر فيم

  وجتار ، وهاا ما زاد يف قوهتم ودرجة تأث رهم على السكان الاين يعيشون بينهم.

ولقد كانت مجاعات الديوال جتوب السودان الغريب، وتسيطر على جتارة الاهب بصضل متيزهم        
ت الكوال الا  كان يعد نباتا مقدسا ال جيوز بالصدق واألمانة والثقة، وسيطروا أيضا على جتارة نبا

لغ رهم جتارته. وكان هاا االمتياز قد حتصلوا عليه من ملوك مايل نظرا لعالقتهم الوطيدة هبم، 

                                                                 

  )1( تقع على ضصة ثنية النيجر جنوب مدينة جين.
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ويف املقابل كانوا حيصلون على النسيج واملصنوعات الزجاجية باإلضافة إىل أخالقهم وأمانتهم. 
نشاطهم التجار  كانوا يشكلون دعاة ماهرين لإلسالم يف  واجللود املدبوغة وامللح. و باملوازاة مع

 ـ   )املناطق اليت يدخلوهنا، و خاصة املناطق الغابية اجلنوبية

كان املالنكي خالل العصور الوسطى شعبا حماربا كما أهنم كانوا ميثلون أيضا ميثلون شعبا      
منسجما، و يعد جزء من شعب املاندينغ الا  يضم ثالث فروع هي البامبارا الديوال، واملالنكي من 

فة إىل أهم الشعوب التجار يف إفريقيا الغربية، حيث مارسوا اجلارة مع اهلوسا والسراكويل، باإلضا
جتارهتم باجتاه املناطق الغابية الوثنية جنوبا أو باجتاه الصحراء مشاال، فقد كانوا جيوبون إفريقيا كلها يف  
كل االجتاهات من الشمال إىل اجلنوب ومن الشرق إىل الغرب. و محلوا الاهب اجمللوب من مايل 

ية، فلقد كانوا يبيعون هاه السلع إىل كل من غاو و متبكتو كما جلبوا نواة الكوال من املناطق الغاب
إىل التجار الرببر والعرب. وباملقابل كانوا يشرتون قطع القماش واملصنوعات الزجاجية وامللح القادم 
من املالحات الصحراوية.  وبصضل هاا النشاط التجار  الواسع متكن الديوال من نشر ثقافتهم يف 

توغلوا يف أدغال الغابات و أسسوا مستوطنات مناطق بعيدة عن مواطنهم و خارج حدود  دوهلم ف
كونغ، بوندوكو   ( bobodioulasso)و مقاطعات جتارية داخل الدول الوثنية مثل بوبوديوالسو 

(bondoukou) .و غ رها 

 ثانيا: الديوال و دورهم يف منطقة سنغمبيا:

نطقة الكازامانس يبدو من خالل الشواهد األثرية يف سنغمبيا وخاصة يف مضارب الولوف مب      
أن املنطقة كانت مأهولة بالسكان منا األلف األوىل قبل امليالد، و أن عملية استيطان املنطقة قد 
استمرت  إىل غاية القرن الثالث للميالد، حيث اقتصرت احلياة إىل غاية هاا التاريخ على وجود 

 خميمات صغ رة منصوبة على كثبان رملية.

و ابتداء من املائة الثالثة بعد امليالد عرفت منطقة سنغمبيا هجرات أخرى عندما وصلت        
إليها شعوبا قادمة من الشرق حاملني معهم تقنيات جديدة يف صناعة األواين الصخارية وادخلوا على 
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اجلنوب تلك اليت قدمت إليها من املنطقة زراعة األرز يف املياه املغمورة، لكن اهلجرة األهم تبقى 
واحتلوا   اليت قام هبا أسالف الديوال الاين طردوا السكان الاين يقلون عنهم عددا وحلوا حملهمو 

مجيع األودية الواقعة بني دلتا هنر الكازامانس و هنر السندروغو، كما احتلوا منطقة مصب هنر 
وا اجملارف اليدوية اء و استخدمالسنغال بالقرب من سان لو ، و نشروا زراعة األرز املغمور يف امل

عشت احلياة احلضرية يف املنطقة برعوا يف صناعة الصخار، و اعتنوا برتبية املاشية، و بالك انتو 
 تطورت عما كانت عليه.و 

و كان الديوال يصضلون السصر على شكل مجاعات حيث حيرصون دائما على محل أسلحتهم        
ل مستوطنات خاصة هبم حول أطراف الغابات اخلاصة و خدمهم معهم. و كانوا مييلون إىل تشكي

جعلوا منها خمازن لسلعهم التجارية، و مع مرور الوقت كّونوا أسرا خاصة هبم بعدما اختاوا من 
النساء احملليات زوجات هلم و ادجبوا منهم أطصاال يف تلك الغابات عكصوا على تعليمهم وتلقينهم 

 سلمني. العلوم الدينية عن طريق العلماء والصقهاء امل

كما انه ابتداء من القرن السادس عشر امليالد  ظهر عامل جديد يف خليج غينيا أال و هو        
يف  هما لتوغل الديوال باجتاه اجلنوبجتارة الرقيق و األسلحة النارية، و كان هاا احلدث عامال م

تسوق فيها السلع   منطقة السافانا سواء كتجار أو كجنود  أو كدعاة لإلسالم، حيث كانت املنطقة
 غرار مركز بيغو من إنشاء مراكز جتارية كب رة علىاليت يكثر عليها الطلب وبالتايل متكن الديوال 

(Bégou). 

و هباه الطريقة متكنوا من تأسيس مدن إسالمية وسط تلك الشعوب الوثنية والبدائية، فلقد      
غينيا احلديثة، و مدينة بوبو دياالسو تأسست هباه الطريقة كل من مدينة كانكان يف مجهورية 

جبمهورية كوت ديصوار احلالية، باإلضافة إىل مدينة بيغو جبمهورية غانا احلديث. كما متكن التجار 
بعد الوصول إىل مناجم ويب يف بوركينا فاسو احلديثة، و يف غابة  ة الاهبالديوال من فتح جتار 

منطقة كانو بشمال نيج ريا أين استطاعوا حتويل اآلكان يف غانا احلديثة، بل وصلوا إىل غاية 
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حكامها إىل اإلسالم، و بالتايل يكون دور الديوال يف نقل اإلسالم إىل نيج ريا حىت قبل درب 
 القوافل التجارية السالكة للطريق الشرقي املمتد من غاو اىل أغديس.

 (2)و كوجنا (1)اإلسالم يف منطقي سنسان مونغو ثالثا:

( فإن انتشار اإلسالم يف هاه املناطق املتواجدة يف أدغال Bingerحسب ما ذكره الرحالة بنغر)    
قام  1730م حيث ياكر بأنه يف حوايل عام 18السافانا اإلفريقية  بدأ يف النصف األول من القرن

 مبحاولة إخضاع  منطقة نال ريغو (Nay yiri)الا  يدعى نا  ير   (3)زعيم مامربوسي
(Nalerigu)(4) ودعا)بونو( أ  زعماء كل من منطقة بوندوكو (bondoukou )كرومانيا 
(Groumania)  وكاا زعيم هنر كومو  وهو ملك مملكة كودجا ليقدموا له الدعم العسكر  يف

حربه  ضد منطقة نال ريغو، وقد كافأ مند  منطقة غرومانيا مبنحهم األرض اليت مسيت بسانسان 
وهناك خمطوطات  .)5((Toura-Mangoمانغو على اسم موطنهم األصلي وهو مانغو تورا )

كتبها بعض األئمة ونقلت من طرف بعض الباحثني األملان ترو  بأن   تارخيية خاصة هبجرات الديوال
 Bema)الطريق من مانغو تورا إىل سانسان مانغو تبني بأن انطالقة امللك بيما بونصافو

Bonsafo))6(   من الشهر و وصل إىل املنطقة اليت يسكنها شعب 12من مانغو تورا كانت يوم مجعة
                                                                 

(1)Sansanne-Mango):  مدينة يف مجهورية الكونغو احلالية من منطقة السافانا و هي مركز دائرة(أويتoté و مير عليها )
  هنر الكونغو الشه ر.

(2)  Gonja  : هي مملكة تقع يف مشال مجهورية غانة احلالية كما تطلق على الشعب الا  يسكن هاه اململكة، ولقد ـاثر
  الكودجا بشعيب االكان و شعب املند .

األبيض و حيتو  على مدينتني مركزيتني مها يف الضصة اليسرى لنهر الصولتا  (Mampursi( تقع مامربوسو أو مامبورسي)3)
( عبارة عن دولة صغ رة حبدها من الشمال املوسي، و حماطة من 19كانت يف عهد بنغر )أواخر القرن وايل( و )كامباخا(-)وال

جهة الشمال الشرقي بشعب الغورمانشي)و هم فرع من املوسي أيضا( من الشرق حيدها البوسنكسي و من الغرب حيدها شعب 
 .Binger,du Niger au golf du Guinéen : Op. Cit, Pp37,38 .)الغورونتسي

مدينة صغ رة تصع شرق مامربوسي مشال مجهورية غانة احلالية.                                                )4(  
)5(Binger,du Niger au golf du Guinéen : Op. Cit, p912. 

م و تقول الروايات احمللية بأنه خاض حربا ضد مملكة  1898مونغو و مؤسس عائلة سوما الطوغولية ( هو أول ملك ململكة 6)
  otéم و انتصر عليهم و أسس أول مملكة يف منطقة اويت)1751سنة (gourmaكودجا  يف منطقة غورما)
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انتصر يف اليوم التاسع و العشرين من نصس ذلك الشهر، حيث  البادارا بعد أسبوع من ذلك، وقد
شهرا، و بعد قتله لزعيم نغورما جلس  13غزا نغورومي)او غورما( وقتل زعيمها و بقي فيها ملدة 

( من العبيد ليطلب 73و أرسل ابنه إىل اإلمام مع ثالثة و سبعني) (jabo)إليهم ملك مملكة جابو
بعدها قاموا بقتل زعيم إمارة كنديا مث استقروا هبا ملدة  (Kandia)منهم القدوم إىل جملسه يف كانديا

فقد أرسل رسالة إىل ملك  (Mampurugu)ملك مامبوروغو  (Meanwhile)شهرا. أما مانويل 13
مث أرسل  الا  أرسل ابنه إدريسا إىل ملك جابو (Kusawgu)قة كوسواغو جابو عن طريق إمام منط

بعد ذلك ابنه برميا و إمام شنسينا إىل كنديا و أخربهم بالرسالة اليت أرسلها ملك مامربوغو و قدم 
  .هلم ابنه على أساس مرشد و موجه هلم

منطقة الغابات و تتقرب من  وعن طريق هؤالء األئمة الديوال بدأت طائصة الديوال تتوغل داخل     
و كان هؤالء األئمة ينتمون  ملوك إماراهتا وخاصة مع ملوك كودجا الاين ارتبطوا هبم ارتباطا وثيقا.

اليت يعود أصل سكاهنا من جهة األب إىل أخوين مها كازاما  (Kambayaمنطقة كمبايا) إىل
(Gazama) و أمادو بنداويو(Amadu Bandawiu)   ومها أبنا رجل يدعى يوسف كان قد استقر يف

 كوت ديصوار وهو ينتمي إىل عش رة كب رة من الديوال اليت احتلت منطقة كونغ.

يف  (Champ de Gombos)و كانت أول عائلة مندية من التجار الديوال استقرت يف حقل غومبو
و اليت أصبح أفرادها زعماء  (Karamaté)هي عائلة كارامايت  (1)بالكنغو (ieghoB)منطقة بيغو

 اليت ميثل الديوال فيها ثالثة أرباع السكان فيها. القبيلة

أن األنو أو باملند ، كما  (N’gan)املنغو أو املانو فيمثلون طبقة املولدين من تزاوج النغان أما     
حتت جاؤوا إىل منغو عن طريق غزوات متتالية إىل أن أصبحت البالد ( Anonofoué)االنوفو 

و بالتايل فقد كان هؤالء املند   ،(Dyan ouattara)سيطرة زعيم مند  من الديوال هو ديان واتارا
الديوال الاين ميثلون الزعماء السياسيني هلاه البالد هم كلهم من آل واتارا و قد قدموا سواء من 

                                                                 

.(يعد نبات الغومبو و هو فاكهة الباميا من اشهر الصواكه اليت تستهلك بكثرة يف الكونغو 1( 
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وكانوا   نغو،( أو داغومبا ومنهم اختات البالد اسم مAnnoسانسان مانغو بالطوغو أو من أنو)
 كلهم وثنيني قبل اعتناقهم اإلسالم.

  كوت ديفوار:يف   : دور الديوال يف منطقة فوهوبيليرابعا

 (؟:Fohobélé.من هم الفوبيلي)1

الصوهوبيلي هم سكان ما يعرف اليوم جبمهورية كوت ديصوار و الاين يسكن معظمهم اليوم       
(، ويعد اسم فوهوبيلي غ ر معروف اليوم katiola( يف مقاطعة كاتيوال)fronanدائرة فرونان)

بالنسبة لسكان املنطقة و ج راهنم و حىت بالنسبة للمؤرخني، حبيث ال يستعمل إال من طرف 
 الصوهوبيلي أنصسهم، ولكنهم يعرفون بكوهنم سونوفو باعتبارهم ينتمون إىل هاا الصرع املند . 

( bélé( وتعين لزج أو تزحلق و بيلي)froا فرو)و لقد اشتقت كلمة فوهوبيلي من كلمتني مه     
تعين الاين، و بالتايل فإن تركيب الكلمتني يعين )الاين يتزحلقون(. و هناك من يقول بأن الكلمة و 

 تعين أولئك الاين جيعلون غ رهم يتزحلقون أو يسقطون. أ  يطيحون بغ رهم.

روايات منها من ياهب إىل أن سم عليهم فهناك عدة و فيما خيص سبب إطالق هاا اإل      
الصوهوبيلي هم الشعب الا  يتميز مبوهبة و قدرة على جعل حمدثيه من غ ر الصوبيلي على النطق 

وهناك فريق  بكالم عكس ما يريد قوله و بالتايل يتحول حمدثهم إىل إنسان مغاير ملا يريد أن يكون.
يعتقدون بأهنم على خطأ حىت وإن   آخر ياهب إىل أن الصوبيلي هم شعب قادر على جعل حمدثيهم

أما اجملموعة الثالثة فهي تقول بأن الصوبيلي هم شعب  كانوا على حق، فهم شهب ذكي و ماكر.
اما اجملموعة الرابعة  حيكمون على الناس بأقواهلم و اعماهلم الن االقوال وحدها قد ختدع أصحاهبا.

 لصدق.فتقول بان هاا االسم اعطي هلم الهنم يقولون دائما ا

 صل الفوبيلي:أ.  2
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هناك روايات تقول بأنه كانت هناك عائلة مكونة من ستة أفراد لديهم آم واحدة كانت تسكن      
مكانا ضيصا و يف إحدى األيام أرادت االنتقال إىل مكان أوسع و قد كلصت األم أبناءها الستة 

 رف اليوم بتاغبانابالبحث عن مكان أوسع، و أن العائالت الستة هي اليت كونت ما يع

(Tagbana أ  الصوهوبيلي، و تاهب روايات أخرى إىل أن الصوهوبيلي قدموا من منطقة كوتياال )
الواقعة يف بالد املنينكا مبايل، ولقد دفعت احلروب و نقص األراضي اخلصبة والصقر هبؤالء الصوهوبيلي 

( يف بالد Toumodi( و تومود )Teibéssouإىل اهلجرة باجتاه اجلنوب ووصلوا إىل غاية تيبيسو )
 كانت أول قرية أسسها الصوهوبيلي هي كانانغونونو  الية اليت وجدوها غ ر مسكونة.الباويل احل

(Kanangonon) . 

 . وصول الديوال اىل منطقة الفوهوبيلي: 3

ال يوجد تاريخ حمدد لوصول الديوال إىل منطقة جنوب منعطف النيجر، لكن املعروف أن       
 18و 16 ،14،  11،13عدة موجات كب رة من اهلجرة إىل املنطقة حدثت خالل القرون هناك 

امليالدية جلبت معها هجرات فردية من التجار املدفوعني حبب املغامرة التجارية، وكانت جمموعات 
من التجار الديوال قد توغلت يف املناطق الغابية و يف بالد السينوفو وارض الصوبيلي قبل اهنيار 

وبعض هؤالء الديوال  م.17و16اطورية مايل لكنها ازدهرت بعد سقوطها خاصة خالل القرنني إمرب 
ــ كاناغونون. و  ــ ــ تاف ر  ـ ــ ــ وانغولو دوغوـ ــ بنصورا ــ ــ ــ بوبوــ ــ سلكوا طريق القوافل الا  يربط سيكاسو ــ

ثلني جتاريني هلم على طول رغم أهنم مل يؤسسوا قرى أو أحياء خاصة هبم يف طريقهم لكنهم تركوا مم
 الطريق لا  سلكوه.

و لقد تأثر الصوبيلي بالتجار الديوال حيث اخاوا عنهم النظام األسبوعي املكون من سبعة أيام      
عوض النظام املكون من ستة أيام الا  كان الصوبيلي يتبعونه، كما دفع الديوال السكان األصليني 

أمساء أعيان الديوال، حيث حتولت أمساء زعماء الصوبيلي مثل هي، من الصوبيلي إىل تغي ر أمسائهم ب
ثيو، هورو هيلي، هاال وغ رها إىل أمساء عائالت الديوال املسلمني مثل واتارا، توريت، كوليبايل،  
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كوين، تراور  و كامارا. كما دفعت تأث رات الديوال بالصوبيلي إىل تغي ر األلقاب اليت كانوا يضيصوهنا 
 . )( اليت كان يتخاها الصوبيليKahaعوض كاها)  (Dougou)مثل لقب دوغوألمسائهم 

  . املنغورو و دورهم:4

كما قدم من بالد املند )مايل( و خاصة من كنغابا إىل منطقة الصوبيلي فرع من الديوال        
(، و كان املنغورو كبقية الديوال قد اعتنقوا اإلسالم قبل هجرهتم إيل Mangoroيعرفون باملانغورو )

 و منكونو (Odiennéومنها اىل اوديين) (Siguiri)اجلنوب، بعدها هاجروا إىل منطقة سيغ ر  

(Mankono )حيث أسسوا قرى مثل تنكاسو (Tankaso) نياكايل (Niakali )اونانكار 

(Nankara)، وهنا ظهرت منهم ثالث فروع كربى وهي عائلة كوين(les koné)  عائلة واتارا أو ،
 .Coulibaly) باإلضافة إىل عائلة كوليبايل  (Sakpé) عائلة ساكيب

اليت كانت تربتها شديدة  (katiola)م قرروا اهلجرة إىل منطقة كاتيوال18و مع بداية القرن    
اخلصوبة، و منها بدأ  املانغورو ينتشرون يف املنطقة يف حني أن احد فروع واتارا اجته حنو الشرق 

( بشرق البالد، Djamala( وجاماال )iDjimin) وتوغلوا يف منطقيت جيميين  (Nzi)فعربوا هنر نز 
واستقرت يف منطقة كما أن بعض العناصر من عائلة كوليبايل اجتهت حنو الشمال 

مث شيئا فشيئا توغلوا يف باقي بالد  الصوهوبيلي يف قلب (Daracolondougouداراكولوندوغو)
األلبسة، كما اهتموا بالزراعة  الصوبيلي. بعد استقرارهم يف املنطقة شرعوا يف صناعة النسيج و

ية هاه الصناعة حيتكرون سر تقن الصيد، اما نساؤهم فقد اهتموا بصناعة الصخار حيث كانواو 
أبقوها سرية. حيث كانوا يصنعون بالطني البط و املزهريات و عدة إشكال أخرى من األواين و 

 املنزلية ذات جودة عالية و يبيعوهنا يف أسواق القرى اجملاورة.

و لقد تسبب استقرار الديوال من املانغورو يف منطقة الصوبيلي يف بعض املشاكل، حيث أهنم      
ن إقامة أ  عالقة مصاهرة مع الصوبيلي أو العناصر األخرى وهاا خمافة أن ينتقل سر كانوا يرفضو 

صناعة الصخار و تقنيات الزراعة و غ رها من العلوم و الصنون اليت حيتكروهنا إىل غ رهم، كما أهنم  
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ل كانوا ميلكون أراضي ال ميلكها الصوبيلي. لالك كان لزاما على الطرفني إجياد منط اجتماعي يكص
االنسجام و التناغم بينهما، حيث مت تقسيم املهام و احلرف على حسب الطوائف، فاحتصظ 
املانغورو بصناعة الصخار يف حني أصبحت الزراعة من اختصاص الصوبيلي وغ رهم من سكان 

 .املنطقة

 خامسا: ثورة الديوال يف كونغ:

ة لكنها مل تكن سوى جمرد مكان قبل وصول الديوال إىل منطقة كونغ كانت هاه األخ رة موجود    
بدون أمهية، فالديوال مل يكن يسمح هلم باالستقرار يف هاه املنطقة من طرف األهايل لاا سكنوا 

باإلضافة إىل قرية صغ رة اندثرت اآلن) تبعد   (Ténenguéra) مناطق جماورة لكونغ مثل تيننغ را
 .((Limbalaليمباال)باثنني أو ثالثة كيلومرتات عن كونغ( كانت تسمى 

خمتلصني، فبينما قدمت عائالت واتارا، داو، بارو،  و لقد جاء الديوال إىل كونغ من إجتاهني     
را، وتورييكونوا من منطقيت سيغو و جين املاليتني، تكون عائالت كل من سيسي، ساخا، كاما

 نكوخو -ن منطقة تنغريالقد قدمت م واتارا تراور  و فرع من عائلة دانيوخو، كوروبار ، تيمييت،
(Tengréla- Ngokho)  بكوت ديصوار، كما ان هاه  اليت كانت تعد أنااك أكرب مركز جتار

اهلجرات مل تكن هجرات مجاعية و إمنا كانت هجرات متقطعة وعلى مراحل، و بصضل تصوقهم عن 
من كسب السكان االهايل من حيث الاكاء و النشاط، و بصضل إسالمهم فقد متكن الديوال 

 مكانة مميزة يف هاه البالد ومن التاث ر يف سكاهنا.

حالة من االضطرابات أثرت على  18ولقد عرف مشال شرق كوت ديصوار مع بداية القرن       
احلياة االقتصادية ملدة طويلةـ حيث حدث ما يشبه االرستقراطية احلربية سيطرت على البالد، 

 السيطرة على مشكل اهلجرة املتزايدة والنمو الكب ر باإلضافة إىل فشل  السلطة يف كونغ يف
للسكان، فاستغل هاا الوضع الشباب الديوال ذو  الرتبية و ثقافة إسالميتني واملتامرين من انتشار 
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( لالك بدأوا ينادون (lasiri gbombelé التقاليد الوثنية السائدة يف ظل حكم الزير  غبومبيلي
 بتغي ر تلك األوضاع. 

انت إذن مرحلة االنتقال من حضارة ريصية قائمة على خدمة األرض، الصيد، واحلرف إىل فك     
حضارة مدنية صاعدة وقائمة على التجارة و الثقافة اإلسالمية. هلاا بدأت ثورة الديوال بالتعرض 

ر  بدأوا للجنود و أتباع النظام احلاكم يف املدن الرئيسية كما أن احملاربني الديوال التابعني آلل تراو 
 يشنون هجمات على القوافل العابرة للبالد.

تصاقمت األزمة عندما قام أحد الديوال وهو الشيخ عمر عبد القادر  1705ويف سنة      
و)املشهور باسم الشيخ أو الشريف( بتزعم ثورة أخرى، و كان الشيخ عمر هاا قد كون ثروة طائلة 

ضربات متقطعة ضد التجار هبدف شل احلركة  من التجارة، فكانت مقاومته تقوم على توجيهه
( Patoni) ( منحه اسم باتوين(Gorowi التجارية ململكة كونغ، مث قرر بناء رباط يف جبل غروو 

و كان رباط باتوين هاا متمركز فوق قمة جبل غورو  و حمصن من جهاته الثالث عن طريق حصن 
بينما   .(العدو يف حالة حماولة تسلق احلصن( ولديه ثالث فتحات تسمح بتصويب Dyasaدياسا) أو

( ببناء معسكر آخر يف الرباط Didi karamokoقام صاحبه املعروف بالشيخ ديد  كراموكو )
( واليت تعين woj woj) (. و كان أهل الرباط يلقبون بــــووج ووجDaga) سم داغاإالا  اختا 

د يف سبيل هللا، وبالك بدأ التحض ر اجلد  الشهادة وال شيء غ ر الشهادة أ  أهنم قرروا االستشها
 للجهاد ضد نظام) الزير  غبومبيلي.

وحسب الروايات الشصوية اخلاصة بالقصر امللكي ململكة كونغ فإن الديوال املرابطني حبصن     
( كاب  Bassamباتوين كانوا يتلقون األسلحة النارية عن طريق موانئ خليج غينيا مثل باسام)

( و غ رها، و كانوا حيصلون على اخليول لصرساهنم من Mina( املينا)Cap Coast) كوست
دافينغن. كما استصاد الشيخ ديد  كاراموكو من خدمات أحد املغامرين يدعى البارو بشارو 

(asharuB-Albaru) .و هو حمارب من فالته منطقة مسينا  
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و تتصق كل الروايات على أن البارو هاا يعترب شخصية فاة و عبقرية عسكرية و فقيه على    
( ليكّون جيشا نظاميا منسجما 1709اىل 1705املاهب املالكي، فلقد استغرق أربع سنوات من)

 1000فارس جمهزين بالبنادق باإلضافة إىل كتيبة من املشاة تتكون من  700اىل500يضم من 
و كان معظم جنوده ليسوا من الديوال  ند  متخصصني يف الرمي بالرماح و السهام.ج 1500اىل 

املتعودون على حرب  (Tyéfoو كاا التييصو) ( Zazéré) و من الزازير ( Nobéبل من النويب)
العصابات و النهب و السطو على القوافل الاين يستويل عليهم جنود البارو. و كان يستصيد أيضا 

ليت تأيت من مسلمي كونغ الاين كانوا يزودون القوار بالسالح و اخليول واملؤونة، من املساعدات ا
فارس، و   120الا  جهز مباله اخلاص (Baro baniko)فياكر بأن هناك رجل يدعى بارو بانيكو

 جند  من ماله اخلاص.380الا  سلح  (Badiako Traoréكاا بادياكو تراور  )

م جهز الشيخ عمر قواته ضد ملك كونغ، وكان جيشه يضم ثالث   1705ويف بدايات سنة      
كتائب نظامية أوكل قيادة الكتيبة األوىل إىل أخيه فاماغان، بينما قاد الثانية البارو، أما الثالثة فقد 
قادها هو بنصسه، كما انضم إليه ملوك املقاطعات من الوثنيني. و لقد بدأت املعارك على بعد 

ات من مدينة كونغ تصّوق فيها جيش الشيخ عمر ودخل كونغ منتصرا أين حوايل عشر كيلومرت 
استقبل هبتافات كانت تناديه بشيخ اإلسالم أو شيخ واتارا واليت تعين )الشيخ املنتصر( أو)وريث 

 الشيخ(. 

و هباا بدأ الشيخ عمر يتصرف كزعيم وحيد ململكة كونغ دون أن يستش ر بقية أمراء      
و مجيع  وثنيني، كما قام بتقطيع جثمان امللك الس ر  و نكل جبثامني أبنائهاملقاطعات من ال

معاونيه، و قام بدفن رأس امللك الس ر  جنوب الساحة الكربى للسوق و أقام عند مدخل حي  
و هو حي زعماء كونغ بابا كب را وذلك حىت يضطر التجار املتجولون يف كونغ إىل  (Keréu)ك ريو

الا  دفن فيه ملك كونغ الوثين. لكن هاا الوضع باإلضافة إىل اعتدائه على التجمهر فوق املكان 
الزعماء الوثنيني وتدم ره ملعابدهم ورموزهم الدينية تسبب يف ثورة الوثنيني وبعض ملوك املقاطعات 
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عليه، حيث رفضوا انصراده بالقرار و قرروا محل السالح من اجل اإلطاحة به و إخراجه من مدينة  
 كونغ.

و هكاا اندلعت حرب أخرى لكن هاه املرة بني أنصار الشيخ عمر و املاسايا) أ  امللوك       
احملليني( الاين كانوا يف البداية حلصاء له خالل ثورته ضد امللك الس ر . وقد عرفت هاه احلرب 

من  ( و تعين الثورة بلغتهم، ودامت هاه الثورة إىلPalaka( أو باالكا)Ban-kéléباسم بان كيلي)
م و تسببت يف مقتل اآلالف من األشخاص وقتل فيها 1710شهر مارس إىل شهر نوفمرب من 

 (Séko Wattaraمجيع قادة املاسايا، و بالتايل ختلص الشيخ عمر الا  حتول امسه إىل سيكو واتارا)
( وهم حلصاء امللك السابق الس ر  غبومبيلي، وكان ملكهم Komonoمث توجه حملاربة الكومونو) 

قد حصن حدوده مع كونغ   (Bungo( أو)Bango)الا  ينتمي إىل أصول مندية ويدعى بونغو 
 جيدا، لكن سيكو واتارا انتصر عليه وأاحلق مملكة الكومونو مبملكة كونغ.

 ظهور سيكو واتارا و دوره: .1
ولد الشيخ إن تاريخ سيكو واتارا وصل إلينا بصضل ما نقلته لنا الروايات الشصوية احمللية، و لقد     

م، و يكون قد توىل احلكم يف سن األربعني عمره حسب 1670سنة  عمر حسب هاه الروايات
هاه الروايات. كما تاكر املخطوطات اليت ما تزال حتتصظ هبا مدينة كونغ بأن الشيخ عمر ولد قبل 

ث أخيه فاماغان خبمس سنوات، و أطلق على سيكو واتارا لقب الشيخ لعلمه ونسبه الشريف، حي
ترو  بعض روايات )البوبوــ ديوالسو( انتسابه من حيث األم إىل إىل الصحايب اجلليل و فاتح مصر 
عمرو بن العاص،كما أهنا تضيف بأن إحدى حصيدات الشيخ عمر تزوجت من احد األشراف من 

 لكننا ال جيب أن نعّول كث را على هاا االدعاء ألنه جرت العادة عائلة تنتسب إىل نسل الرسول.
بالنسبة جلميع املمالك اإلفريقية وعشائرها الكربى ادعاء االنتساب إىل نسل الرسول صلى هللا عليه 
وسلم أو اىل أشراف مكة أو قريش من بين أمية و بين العباس أو إىل الصحابة، وهاا من أجل 

 إضصاء الشرعية حلكمهم. 
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ا برجلني وأثرا يف حياته واحد يدعى وتش ر نصس هاه الروايات إىل أن الشيخ عمر قد تأثر كث ر       
، األول رباه مثل ابنه (Karamogo Dibi) واآلخر يدعى كراموكو دييب (Dau Dabila)دو دابيال

حيث علمه زراعة األرض والنسيج الا  برع فيه الشيخ، و الثاين علمه فنون القتال حىت أصبح 
األعداء بأنه كان يعرف كيف  قائدا عسكريا حمنكا و خمطط اسرتاتيجي ماهر حيث اعرتف له

جيربهم على القتال يف ظروف ليست يف صاحلهم.كما كان رجال مقداما و صادقا مما اكسبه حب 
 الناس الاين يقاتلون اىل جنبه.

و بعد انقالب عسكر  فاشل  1700و لقد كانت فرتة وجوده باجليش قص رة، فصي هناية سنة     
اهلروب إىل الغابة هو أتباعه، لكن هاا االنقالب الصاشل ضد امللك غبومبيلي الس ر  اضطر إىل 

التابعة مللك كونغ و الا   (Ténégéra)( ملك إمارة تنيج راMaghan wattaraأحرج ماغان واتارا )
عبد. بعدها بدأ الشيخ مبمارسة مهنة 600تكصل حبمايته، فقرر هاا األخ ر معاقبة الشيخ بدفع 

خ اىل استدعاء رفقائه يف اجليش كاا خماطرها اجلمة فاجته الشيالتجارة اليت اكتشف صعوباهتا و  
من حاملي  600كون منهم مليشية مسلحة مكونة من العشرات من الصرسان املزودين بالبنادق وو 

جتارته و جتارة متبنيه الاخ رة وكلصهم حبماية قوافله التجارية من االعتداءات.و هباه الطريقة ازدهرت 
 . )القماشما تقوم على بيع الزرايب، ألواح امللح، نواة الكوال، الاهب، العبيد و ت جتارهتكاندابيال، و 

، (Wordugu) أصبحت قوافل سيكو واتارا تؤم أسواق ورودوغو 1710و 1700بني سنيت      
 (،Lobiلويب) ،(Bendugu)بندوغو (Bittugu)بيتوغو و (Annoآنو) (،Mangoمانغو)

( بعدما م نع عنهم سوق Salagaوخاصة سوق ساالغا) ( Conjaو كودجا) (Dagombaداغومبا)
مدينة كونغ بطلب من ملكها، واستطاع سيكو واتارا قبيل تنظيمه لإلنقالب الثاين مجع ثروة طائلة 
جعلت مسعته تتجاوز احلدود الشمالية لكوت ديصوار، وكان باإلضافة إىل غناه رجال عاملا تقيا ورعا، 

لدا خلصه منهم كوميب واتارا الا  تصصه الروايات الشصوية باألم ر وترك بعد وفاته اثنتا عشرة و 
النشيط و احليو  املقدام والشجاع والصارم، و لقد توصل هاا األم ر إىل أن قوة مملكة كونغ 
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بالك وهي التجار، اجليش و اإلسالم، و  اإلسالمية الناشئة ال بد أن تقوم على ثالث عوامل رئيسية
 و تعين امللك عند الديوال مث بدأ إصالحاته اليت بدأها باجليش.( Famaاختا لقب فاما)

كان ملكا مسلما لكن اجليش الا  أسسه ضم   )وهو ملك الديوال اجلديد (إن الصاما اجلديدا      
عدد كب ر من الوثنيني لالك فلم يكن مسموح له بإغضاهبم، هلاا كان حياول اجياد التوازن وحصظ 
مصاحل التجار املسلمني و الوثنيني على حد سواء.كما حاول احلصاظ على وحدة الوطن الا  

، (Falafala)مثل عائالت فاالفاال أرهقته احلروب، فكان عليه كسب ود العائالت الكب رة 
(. فعمل على تنظيمهم و جعلهم يف خدمة Wattara)و واتارا (Gben)، غنب (Myoro)ميورو

التجارة، الزراعة واإلسالم. كما أمهل املصطلحات الوثنية وعوضها باملصطلحات اإلسالمية، و منع 
الوثنيني، و اصدر عقوبات  استعمال الكلمات املشينة اليت كانت تطلق من طرف املسلمني على

 مالية و السجن و اجللد  لكل من يصف الواتارا بالوثنيني.

كما اعتىن الشيخ باجليش الا  اعتربه عمود الدولة، فأسس جيش مكون من جنود شباب        
 (، كما انشأ قاعدة عسكرية مساهاConjaوأقوياء مسلحني جيدا و مؤطرين من طرف الكودجا)

كلم مشال غرب كونغ يف املوفع الا  يسمى اليوم 30أو )داغا(على بعد خارا (أو )دا داغارا ()
( اما املؤسسة Sunanjiو قد لقب املتخرجون من هاه القاعدة بسونادجي) (Dambaria)دامباريا

من املصطلح اإلسالمي وهو السنة و هي كلمة مستمدة ( (Sunanjia فسميت بالسونادجية
ة. و كان السوننجية يؤدون اليمني بعدم اهلروب أثناء اهلزمية يف بالتايل فهو يعين أصحاب السنو 

 احلروب و يصضلون املوت.

وهناك شيء آخر كان يشغل بال الشيخ واتارا وهو أولئك الديوال و املند  املسلمني الاين        
هلاا فلقد   بدأوا يتخلون عن اإلسالم و حتولوا إىل الوثنية مثلما حدث مع عائليت تراور  و كوليبايل،

كان عليه االعتماد على التسامح الديين يف حكمه و االستناد إىل املؤسسات الوثنية التقليدية 
السائدة لكسب الشرعية حلكمه، صحيح انه حطم دور عبادة األوثان املوجودة يف احلواضر واملدن، 
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تكوين يف الرتبية و  (1)ذلك إلرضاء املسلمني لكنه يف املقابل اعرتف بأمهية معتقد األشجار املقدسة 
 اإلطارات العسكرية اجلديدة.

بتكوين ثالث أنواع من اجلند وهم، السوننجي املعروفون،  (Daghara) اقام داغار       
الديوالديون والبامباديون. الصريق األول كان يف البداية مكون من رؤساء األراضي والقرى، وجنوده 

أما الثاين فهو مكون من العبيد حيث أن تسميتهم مؤهلني ليكونوا ضباطا و قادة للجيش، 
بديوالديون يعين )عبيد الديوال( وهاا النوع ميثل اجلزء األكرب من اجليش. أما اجملموعة الثالثة من 

وهو اخلادم الويف للملك سيكو واتارا و كانت  (Bamba) احملاربني فقد كان يتكصل هبا بامبا
ة و ضمان امن امللك. و لقد كان سيكو واتارا يضمن  مهمتهم هي الدفاع عن  مؤسسات الدول

 امللبس باإلضافة إىل املكافآت املالية اليت كان يقدمها له.جيش املبيت و املأكل و لل

( ولدا تقامسوا السلطة فيما بينهم، و فرضوا 12) عند وفاته ترك سيكو واتارا اثنيت عشرة       
التجارية املؤدية إىل كونغ، و كان واحد منهم وهو أكربهم النظام يف كل البالد و خاصة على الطرق 

ويدعى كاراموكو أويل واتارا يستحوذ على أن لسلطة العليا وحكم ملدة أربعني سنة و كان مقره 
بكونغ. بينما كان يس ر املقاطعات و القرى أشخاص من الديوال لكنهم ليسوا من عائلة واتارا، 

لة و يستش روهنم يف القضايا الشائكة اليت مل يتمكنوا من البت حيث كانوا يستعينون مبجلس القبي
فيها مبصردهم. و بالتايل حرس هاا امللك على إقامة نظام شبه برملاين قائم على الشورى كان يهدف 

 من خالله إىل منع أفراد أسرة واتارا من االستبداد باحلكم والرأ .
يف حكم مملكة كونغ خالل القرن الثامن عشر وعموما فإن أحصاد سيكو واتارا استمروا        

قبل أن تدخل الدولة يف صراع مع فرع أخر من الديوال و هم  رافعني راية اإلسالم يف تلك األدغال 
م قبل أن يقوم ابن كوميب وهو ديادجينا 1770و 1753بوبو ديوالسو )أ  ديوال منطقة البوبو( بني 

                                                                 

إن اخلشب املقدس هو غابة أو أشجار مينع الصيد أو السكن فيها، و ذلك ألسباب دينية أو عقدية، إن األشجار املقدسة ( 1)
حيرسوهنا مبثابة ملجأ لألرواح  هي يف العموم أماكن خمصصة إلقامة طقوس و مراسيم دينية. و تعترب من طرف السكان الاين

  املقدسة حتظى باهتمام األفارقة إىل اليوم رغم ضمن اجملتمعات املسلمة.اآلهلة. و ما زالت هاه الغابات و 
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ا  خلف أباه على عرش مملكة كونغ من وال( Dyangena Mori Maghari)مور  ماغار 
توحيد مملكيت كونغ و بوبو ديوالسو، وأعاد لكونغ و آلل واتارا دورمها يف نشراإلسالم و تثبيته يف 
أراضي الغابات االستوائية اإلفريقية إىل غاية ظهور حركة سامور  تور  اإلسالمية خالل القرن 

 م اليت وضعت حدا هلاه اململكة العظيمة.19

إن طائصة الديوال ال متثل يف احلقيقة إال منوذجا لقدرة اإلسالم على التلون بألوان املناطق اليت     
حيل هبا يف إطار البعد الكوين واإلنساين لعقيدته، كما أن الديناميكية اليت متيزت هبا عائلة واتارا يف 

مناخ من العالقات مع  متكينها لنظامها السياسي و حصاظها على دورها االقتصاد   يف ظل إجياد
و التعايش مع اآلخر إمنا  العشائر اجملاورة هلا وسط منطقة تبدو للوهلة األوىل غ ر مهيأة للتجاوب

يربز لنا بدون شك تلك القيم اإلنسانية واالجتماعية وحىت الاهنية اليت كسبتها هاه العائلة 
الم األسود اليت أقرها الكث ر من السودانية من الدين اإلسالمي وهو ما يؤكد بالصعل نظرية اإلس

 .(املؤرخني األوربيني خالل فرتة الستينات من القرن املاض

 ودور طائفة اليارسي ممالك الفولتا  اإلسالم يف ثانيا:

لقد عرفت منطقة غرب إفريقيا عدة ممالك اشتهرت من خالل املصادر العربية ، لكنها مل       
تتحدث عن بقية املمالك الوثنية اليت تقع يف منطقة الغابات أو األدغال، إال بوصصها بأهنا شعوب 

اصيل عن بدائية و متخلصة، فتارة ياكروهنا باسم بالد اهلمج، وتارة بالد الدمدم، دون أن تاكر تص
شعوهبا و ممالكها وحضارهتا، و من هاه الشعوب اليت بقيت جمهولة ناكر شعوب منطقة هنر 
الصولتا، وهي شعوب وثنية بقيت منعزلة، مل تربطها عالقات بدول الشمال، فكان أول ذكر هلا من 

را هلا عند طرف املصادر العربية ما ذكره حممود كعت يف كتابه تاريخ الصتاش، بعد ذلك بدأنا دجد ذك
 الرحالة الربتغاليون.

ورغم قلة املصادر اليت حتدثت عن هاه املمالك، فلقد حاولنا من خالل هاه الدراسة توضيح      
الدور احلضار  الا  قامت به ومدى مسامهتها يف بناء الصرح احلضار  العاملي من خالل بناء 
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سة توضيح ذلك التأث ر الا  منوذج حضار  إفريقي خالص، كما سنحاول من خالل هاه الدرا
أدخلته طائصة اليارسي يف ممالكها وحضارهتا، من خالل إدخال عقيدة اإلسالم والكث ر من القيم 
اإلسالمية و حىت التقنيات التكنولوجية اليت كانت جمهولة عندهم، وهو ما أنتج لنا منوذج ملالك 

 افريقية ذات مواصصات افريقية خالصة بتأث ر إسالمي واضح.

 :قبل اإلسالم الفولتا و شعوهبا أوضاع منطقة أوال:

 االمتداد انجغرايف:. املوقع 1
ارتبط اسم هاه املنطقة باسم النهر العظيم الا  يعربها، و هو هنر افولتا الا  يعد من أهم        

غانة  اهنار غرب افريقيا ينبع من دولة بوركينا فاسو احلالية ويصب يف خليج غينيا اين توجد مجهورية
احلالية)ساحل الاهب سابق(، و مير عرب جمراه األسصل بعدة دول مثل مجهورية البنني،كوت ديصوار، 
مايل غانة و طوغو، كما خالل مساره وجمراه مير مبراحل و يف كل جزء من هاا املسار يتخا امسا 

 األسود مث فولتا األبيض.معينا، فصي اجلزء األوسط من إفريقيا الغربية يتخا اسم فولتا األمحر مث فولتا 

و متتد املنطقة حمل الدراسة على مساحة تتجاوز حدود هنر الصولتا، ومتتد من منعطف هنر النيجر    
  يف الشمال الشرقي، و تصل يف اجلنوب إىل غاية كوت ديصوار يف اجلنوب الغريب، وإىل غاية

 . )مشارف منطقة الغابات االستوائية يف اجلنوب

 الفولتا: هنر شعو: منطقة .2

اليت سكنت منطقة الصولتا و اليت تنحدر من  يطلق اسم شعوب الصولتا على تلك الشعوب     
نصس الساللة، لكنها ليست بالضرورة استقرت يف نصس املكان، حيث حدثت هناك هجرات 

البعض  هاا ودفعت أخرى إىل االختالط ببعضدفعت ببعض هاه الشعوب إىل تغي ر أماكن استقراره
 هو ما جعلنا نصنصها إىل جمموعات رغم أهنا تنتمي إىل نصس العائلة البشرية. و

 (Les tomboجمموعة التومبو) أ.
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و تضم هاه اجملموعة التومبو و الدوغوم، ولقد حافظوا على نقاوة ساللتهم و خصائصهم    
الصزيولوجية بسبب مهارهتم القتالية ومقاومتهم لكل حماولة الغزو األجنبية القادمة إىل أرضهم من 
طرف األجانب مثل الصالتة وملوك مايل و سنغا  و الياتنغا وحىت باشوات تنبكتو خالل القرن 

م، كما يشرتك التومبو يف الكث ر من اخلصائص مع املاندينغ، وخاصة فيما يتعلق بنزوعهم إىل 16
االستقالل. رمبا بسبب أوجه التشابه هاه دفعت بعض الروايات إىل ربط التومبو بأصول مندية أو 

 على األقل قسم منهم جاؤوا من بالد املند .

 (Les gourounsiالغورونسي) :.

الشعب من األوائل الاين سكنوا وسط منطقة الصولتا، و هم شعب مسامل لكن  كان هاا       
تنظيمه السياسي بسيط يقتصر على رئيس القرية و بدون سلطة مركزية، هلاا كان من السهل أن 
يتعرضوا يف تارخيهم إىل الكث ر من اهلجمات املصحوبة بالنهب و السلب، و هاا ما أد  إىل 

ونسي و ضمهم إىل هؤالء املعتدين من املوسي او الداغومبا ومتتد جماالت امتصاص العديد من الغور 
الغورنسي إىل غاية مجهورية غانة احلالية. و ينقسم الغورونسي إىل جمموعات صغ رة مستقلة عن 

( يف الغرب، ko( وكو)Nabwa( يف الشمال، نابوا)Lélaبعضها البعض، وهي: جمموعة ليال)
يف  (Nankana) ( و نانكاناFafaraيف اجلنوب، وفافارا ) (Kasséna)وكاسينا (Sissila)سيسيال

 الشرقي. اقصى اجلنوب

و يعد الغورونسي مربو ماشية و رعاة بالدرجة األوىل و خاصة اخلنازير واألبقار، هلاا جتدهم      
الغورونسي يتعرضون للغزو من طرف ج راهنم الغزاة، كما ميتهن بعضهم البستنة و التجارة ، ويتميز 

باحرتامهم الشديد للتقاليد فال يوجد لديهم زعيم لكنهم حيرتمون صاحب األرض أ  مالك 
ليد عندهم جيرب على ترك القرية األرض، الا  يعد حارسا و حاميا للتقاليد، فالا  ال حيرتم التقا

، جمموعات أخرى هي: نيونيوز ، و يندرج ضمن شعب الغورونسي الاهاب للعيش بعيدا عنهمو 
  (.Les Sissala(، سيساال)Les Nounoumaنونوما)
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  املوسي: ج.

يطلق عادة على املوشي او املوسي أولئك السودان القادمون من اجلنوب من بالد داغومبا      
مشال خط االستواء، حيث يتمركزون مشال شرق ساحل الاهب  10املوجودة عند خط عرض 

)غانا احلالية( ، او ما نسميها منطقة هنر الصولتا الا  يقطعها. ويبدو أن هاه التسمية اشتقت من  
وشي اليت ذكرت يف تاريخ الصتاش و تاريخ السودان، و استعملها األوربيون بدورهم، ذلك كلمة م

( Mogho)الن كلمة موسي ال توجد يف لغة شعب املوسي و امنا يطلقون على بلدهم اسم موغو
، والرجل الا  ينتمي إىل املوسي يطلق عليه (Moghé)أما لغة املوسي فيطلقون عليها اسم موغي 

 . )(Moaga)اسم مواغا 
 اليت املهمة اإلشارات رغم واليت الصولتا، ومنطقة النيجر منعطف ممالك من ململكة  هاه وتعد     

 لنا حتدد مل أهنا إال كعت، حملمود الصتاش وتاريخ السودان، كتاريخ السودانية احلوليات هبا أفادتنا

لكن املالحظ على هاه اململكة  الزمين، تسلسلها أو اململكة هاه تشكل لبداية دقيقا تارخييا  إطارا
 انه اقتصر ذكرها على املصادر السودانية فقط.

 ممالك املوسي يف املصادر العربية: ثانيا:

لو حاولنا حتليل النصوص التارخيية السودانية املكتوبة اليت زودتنا باملعلومات املتعلقة هباه       
اململكة، فإننا دجد بأهنا اتسمت خباصيتني هامتني مها، األوىل أن هاه اململكة كانت موجودة 

فهي أهنا كانت  للميالد، اما السمة الثانية 13 /ومتتعت بقوهتا خالل منتصف القرن السابع للهجرة
 مملكة وثنية تكن الكث ر من العداوة و الكراهية للممالك اإلسالمية.

 تزال ال كانت اليت الصرتة يف ( سنغا مملكة على بغارات املوشيني قيام كعت حممود ياكر      

خليصة  مغا منسا حكم عهد خالل بأنه السعد  خيربنا وجمدها، كما بقوهتا تتمتع مايل ملكة فيهام
عظيم، وقام بغزو مدينة متبكتو اليت كانت يف حظ رة  جبيش املوشي ملك قدم موسى، منسا امللك

املاليني، فخاف أهلها وتركوها هاربني، فدخلها املوشيني وأحرقوها وخربوها وقتلوا من قتلوا وهنبوا ما 
( كما زابار " أو)زاب ر "فكان هاا احلدث يصادف فرتة حكم ملك سنغا   .)1(فيها من أموال

                                                                 

 .8، ص  مصدر سابق، )عبد الرمحان( ( السعدي1)
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وهاا كله يصيد بأن مملكة   ،زا أسيبا  يسميه السعد ، وصادف حىت فرتة  حكم خليصته من بعده 
 .املوشي عاصرت إمرباطورية مايل خالل أوج قوهتا وعظمتها، بل نافستها وهددت أمنها

رحالة لكن لو حاولنا الرجوع إىل الدراسات احلديثة املعتمدة على الروايات الشصوية و بعض ال      
الغربيني خبصوص هاه اململكة، لوجدنا بأن هاه الصورة القامتة ململكة املوشي مل تكن هباا السوء، 
فمملكة املوشي مل تكن يف احلقيقة جمرد مجاعة من احملاربني الاين ال يصقهون إال الغزو والنهب 

طار ممالك انتشرت والسلب كما يتوهم الكث رون، بل كانت متثل شعبا منظما سياسيا وعسكريا يف إ
 يف إقليم املوسي الا  تعد مركزه  مدينة واغادوغو.

 قبل اإلسالم: نشأة ممالك املوسي و حضارهتا ثالثا:

 ة:أ  ش  التأسيس و الن  . 1

و تعد ممالك املوسي من بني جمموعة املمالك معروفة باسم )مول ــ دوغبان(، بل وهي من      
أشهر ممالك هاه اجملموعة، باخلصوص وجدت هناك دولتان يف تاريخ املوسي، األوىل كان زعيمها 

م من طرف مغامر امسه اوبر ، 1050يسكن يف عاصمته واغادوغو، و اليت تأسست حوايل سنة 
(، فهي مل تظهر إال حوايل Ouahigouyaانية واليت عرفت عدة عواصم من بينها واهيغو  )أما الث
(، مث أصبح يدعى ياتنغا و اليت تعين يف لغتهم )ارض yaم من طرف رجل يدعى يا)1170سنة 

يا(، و كان ملوك كلتا اململكتني حيملون لقب )مورو ـ نابا( واليت تعين رئيس ارض املوسي، حيث 
الا  يسيطر على تلك اململكتني هو الشعب املوسي، كما أن هاتني اململكتني كانتا أن الشعب 

 دائما مستقلتني عن بعضهما البعض،و كل مملكة كانت تضم بداخلها عدة ممالك صغ رة.
م بدأت هاه الشعوب تزحف باجتاه الشمال الشرقي حنو هنر النيجر، و 11فبداية من القرن      

لكن شهرة ممالك املوسي مل تتم  ،لكهم، و هي مملكتا الداغومبا و املامربوسيبدأوا بتأسيس أول مما
م عندما حتدثت عنها املصادر السوداقبل أن يتم التصد  هلم من طرف سين 15إىل غاية القرن 

كما أعلن ضدهم اجلهاد يف سنة 1488علي الا  س ر إليهم جيشا و هزمهم و سباهم سنة 
فعهم حنو اجلنوب و لقد وصل إىل غاية  منطقة الغورما او م، هزمهم شر هزمية، و د1497

  .الغورنسي و هي إحدى ممالك املوشي الواقعة يف شرق هنر الصولتا،  وعاصمتهم فادا نغورما
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و يعود تأسيس أول ممالك املوسي حسب الروايات احمللية يف املنطقة ،عندما قام احد زعماء       
كل من داغومبا و ممبورسي حتت سيطرته، ومل يكن لديه ابن ذكر الداغومبا و هو نيديغا بتجميع  

(، و كانت تشبه Yeningaيرث ملكه من بعده، ولكن كانت لديه بنت حماربة تسمى ينينغا)
الرجال يف تصرفاهتا تغزو و تنهب و تسلب، وكان والدها يرفض تزوجيها خمافة ان تتحول إىل آم 

ش. و يف إحدى األيام بينما كانت يف إحدى غزواهتا فزع وتصقد قوهتا و لن تستطيع قيادة اجليو 
حصاهنا بسبب امل يف أسنانه و انطلق هبا بعيدا عن جيشها و مل يتوقف، وأخاها إىل داخل غابة 

 .حيث توقف قرب كوخ ألحد الصيادين يسمى ريايل أو )ريار (، و هو ابن احد الزعماء املالنكي
تعلقت ياننغا بالصياد املالنكي و استقرت للعيش معه، و أدجبا طصال أطلقا عليه اسم       

(، و اليت تعين بلغة الداغومبا و املوسي احلصان الاكر، و عندما أصبح Ouidiraogo) ويديراوغو
م يف هاا األخ ر شابا أرسلت والدته ينينغا رسالة لوالدها نيديغا ختربه بأنه أصبح جدا، فرحب هب

مملكته لكنهما رفضا العيش معه وعادا للعيش يف الغابة، كما منحهم نيديغا جيشا من الداغومبا 
حلماية حصيده، وبعد وفاة والدته ياننغا أصبح ويديراغو قائدا و حماربا كب را فقام بتأسيس مملكته 

 اخلاصة به.
يلتحقون هبا و ينظمون حتت لوائه ملا مسع املوسي و الداغومبا هباه اململكة الصغ رة ، بدؤوا      

وطاعته، خاصة ملا يكتسيه ويديراغو من شهرة عند تلك الشعوب، و املكانة اليت كانت حتتلها 
والدته عندهم. فتوحد املوسي حتت سلطته، و كان له عدة أبناء منهم ثالث ذكرهتم الروايات 

م قيادة مقاطعة من مملكته، و بعد الشصوية و هم زونغورانا، راوا و ديابا، حيث منح لكل واحد منه
املوشية ، لكن واحد  وفاة ويديراغو ترك أبناء كث رون و منهم تشكل زعماء املمالك الو املقاطعات

الا  خلصه على عرش اململكة وعني ابنه اوبر  قيادة مقاطعة الغرب، و ملا منهم يسمى زونغورانا 
لغربية ووحدها حتت سيطرته و كون منها مملكة أصبح رجال قام اوبر  باهلجوم على مجيع األراضي ا

م حسب، و نصس الشيء فعله ابن ويديراغو راوا باجتاه الشمال الغريب 1050واحدة، و ذلك سنة 
و نصس الشيء بالنسبة لديابا، و بالك تأسست ممالك املوسي الثالث اليت تصرعت كلها من ساللة 

كن بنصس شهرة و حضارة املمالك اإلسالمية مثل ويديراغو، وهاه املمالك املوشية حىت و ان مل ت
 غانا ومايل و سنغا  لكنها كانت منظمة و قوية
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 حضارة ممالك املوسي:رابعا: 

 . التنظيم السياسي:1

عندما نتحدث عن السلطة و احلكم عند املوسي نسجل دائما داللتني خمتلصتني للزعامة،       
، واليت تعين السلطة، اما الثانية فتدور حول (Naama)االوىل هي تلك اليت تدور حول فكرة ناما 

، جيمع بني داللتني عادة وهي (Naam)، و اليت تعين القوة. فمصطلح نام (Pangaفكرة بانغا)
السلطة و معها الشرعية االهلية، فالنام عند الياتنغا هي القيادة والزعامة يف نصس الوقت، ولقد 

هي: زعامة ملكية ولديها وظيصة السيادة، زعامة حملية  وجدت لديهم  ثالث انواع من الزعامات
 وهي ذات وظيصة قيادية، وزعامات القصر ولديها وظيصة رئاسة املصاحل االدار 

و هي حمرفة عن كلمة نام، حيث أن مجع كلمة  (،Naabaفالزعيم عند املوشي يسمى نابا)       
(، و هباا كل من لديه زعامة معينة يلقب بنابا، فزعيم مملكة Nanambaنام تتحول إىل نانامبا)

ياتنغا يطلق عليه اسم ياتنغا نابا، أ  امللك، و زعيم وحدة عسكرية مثال يسمة نابا غورسي 
(Naba gursi،)  أما داخل القصر فنابا تعين رئيس مصلحة او وظيصة، حيث أن زعيم الرواة

أ  زعيم الكلمة، و مستشار امللك يسمى بالوم نابا،  (Togo Naaba)واملنشدين يسمى توغو نابا 
 le werangaو رئيس مصلحة التشريصات واملسؤول عن احلياة داخل القصر يسمى وارينغا نابا )

naaba)(وهكاا. كما أن امللك نابا كان حماطا بأربعة رجال مىن الثقاة، هم نيسومبا ،les 

Nesombaرين من ساللة الزعيم األسطور  املؤسس ملمالك (، ثالثة منهم البد ان يكونوا منحد
 الوشي و هو ويدراوغا

و يعد نظام احلكم عند املوشي نظاما ملكيا وراثيا، حيث أن الزعيم وهو ياتنغا نابا يعترب       
أ  ابن رميا، و معناه أنه قد اجتاز رحلة التتويج و اليت تعرف  (،Nakombogaناكومبوغا)

وتقوم  وهي طقوس تؤهله الن يتمتع بالسلطة الدينية و السياسية مع بعض. (،Ringuبالرينغو)
، و هي اول عاصمة (Gorsi)هاه الطقوس بزيارة امللك املرتشح هلاا املنصب إىل منطقة غورسي

للموشي، و تسمة قرية االجداد، أين يقدم نصسه للرعية  و يبدأ عهده كملك، و عندما يتوىف 
 .اامللك خيلصه ابنه البكر



109 

 

 

 

 

و يبدو أن نظام احلكم عندى املوسي يتمتع  بالمركزية ، حيث دجد هناك نظام كنصدرايل، فمثال     
مملكة واغادوغو املوشية كانت مقسمة إىل اربع ممالك مستقلة و لكنها تابعة لالمرباطور، و كل 

ن الطافة ويكون م (Tenganaba)مقاطعة او مملكة مقسمة إىل قرى يس رها رئيس يلقب بتونغانابا 
و يساعده جمموعة من الشيوخ ينحدرون من نصس عائلة الرئيس، باالضافة  ، (Nakomé)ناكومي

 إىل النبالء احملليني.

وكانت القرى الكربى مقسمة اىل وحدات، و الوحدة مقسمة اىل أحياء، و كل حي يضم      
بالصولسي ... ليارسي، و حي خاص جمموعة اثنية معينة، فهناك حي املوسي، و حي خاص با

هكاا، وهناك ايضا احياء خاصة بالطوائف مثل حي عبيد القصر، و حي خاص باحلدادين و كل و 
(، Sakaحي حيكمه رئيس تلك اجملموعة االثنية او الطائصة، حيث كان احلي يسمى باملوسي صاكا)

ه أو ( وعندما يتوىف رئيس احلي خيلصه اخو Sakakasambaورئيس احلي يلقب ب صاكاكا صامبا )
العنصر االكرب من العائلة، ولكن جمموعة االحياء البد ان ختضع لرئيس القبيلة الا  يكون من 

 املوسي و تدفع الضريبة و ختضع المالك الدولة، و حيرس موظف اململكة على امنها.

 .احلياة االجتماعية يف حضارة املوشي:2
 العائلة : أ.  

، لكن تدخل النابا او امللك يف الشؤون الداخلية اخلاصة أن العائلة عند ااملوشي متماسكة جد     
للمجتمعات كان يقلص داوما سلطة رؤساء العشائر، فاالطصال يف قانون املوشي ينسبون لوالدهم، 
فهاا االخ ر يتوجب عليه رعاية ابنائه باطعامهم و محايتهم، كما االب هو من خيتار الزوج البنته، 

الاكور، ولكن من خالل امور الزواج هاه اين يتدخل النابا )امللك( وهو من يتكصل بزواج اوالده 
     الجبار رب العائلة على التصرف عكس ارادته و وفق ارادة ومصلحة امللك.

إن أهم ما مييز تنظيم اجملتمع املوسي هو خضوع الصرد خضوعا كامال للجماعة اليت تعترب     
العش رة ابسط أشكاهلا، و العش رة بدوها ختضع هي أيضا إىل جتمع اكرب متمثل يف القرية او الدولة، 

مع و لكن تبقى الرابطة االسرية اقو  رابطة يف اجملتمع املوشي حيث تعيش العائلة  يف كنف جت
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، وهو اكرب أفراد العائلة سنا. و (Naba Zaka)، و يرأس هاا التجمع نابا زاكا (Zaka)يسمى زاكا
اذا تويف هاا الرئيس فان زعامة العائلة تنتقل إىل اكرب أفراد العائلة سنا و يكون من نصس جيل 

ارضه. و تكون الزعيم املتوىف، حبيث أن كل أفراد زاكا يقبلون هاا القرار و ال احد ميكنه أن يع
مسؤوليات او واجبات الزعيم األساسية هو احلصول على الطعام و احلصاظ عليه و اإلشراف على 
استهالكه، كما يشرف هو شخصيا على توزيع األعمال على أفراد العائلة، أما خبصوص تنظيم 

لارة ، حلطب من الغابة، و طحن ااألعمال املنزلية اخلاصة بالنساء، مثل طهي الطعام و مجع ا
 جلب املاء فكانت تشرف عايها زوجته املصضلة.و 

خوته اذا  إيف كل عائلة موشية فان االحصاد املباشرين و املنحدر من ساللة مؤسس العائلة، و       
كانوا يسكنون معه حتت سقف واحد فالبد من أن يطيعوه، و باملقابل فان رئيس العائلة يكون 

احد و خاصة فيما خيص الديون.و عند وفاة رئيس مسؤول عن كل من يعيش معه حتت سقف و 
بن ذا كان اإلإما أالعش رة فان ابنه االكرب هو من ي رث منصبه لكن هاا اذا كان قد بلغ الرشد، 

عمامه هو الا  س رث منصب والده، و يصبح رئيس العائلة. لكن عند أكرب أن إكرب قاصرا فاأل
نه ال جيوز عند رثة ذكور يلجا املوشي إىل تبين ذكر ألوفاة العم تعود اليه، و يف حالة عدم وجود و 

  املوشي أن يكون رئيس العائلة من النساء.
 الزواج: .3

لقد كان النساء يف جمتمع املوشي يف درجة دنيا و ال ميكنهن العيش دون زواج، فلقد كن     
بتقدمي الزوج مهرا لعائلة يتزوجن يف سن مبكرة عادة ال يتجاوز العشر سنوات، و يتم  هاا الزواج 

زوجته، حيث مبجرد تقدمي املهر ميكنه اخا زوجته إىل بيته، و اذا كانت صغ رة جدا يرتكها عند 
عاما فتلتحق ببيت زوجها.كما أن اخلال يف اجملتمع املوشي هو  12والدهتا إىل غاية أن تبلغ سن 

 . )الرجل من ابنة خاله فيناديها اميمبثابة االم عند الرجل ، هلاا فعندما تتوىف الوالدة يتزوج 
كما أن الزواج عند املوشي ال يتطلب اقامة حصل زفاف، و اذا رفضت الصتاة الزواج كأن هترب      

من بيت زوجها للعودة إىل بيت اهلها او إىل بيت احد اصدقها الاين اختارهتم، )وهو ما كان 
يعرف املوشي بتعدد زوجاهتم فتجد الرجل منهم يتكرر كث را( فما على اهلها اال اعادة املهر فقط. و 
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يتخا حىت اثنيت عشرة زوجة، بينما املورونابا أ  امللك فيملك االالف من الزوجات، و لكن 
بن ال الزوجات ال ميكنهن البقاء ارامل فعند وفاة الزوج توزع زوجاته على اخوة الراحل، لكن اإل

 بيه.أميكنه أن يتزوج زوجة 
ن اجملتمع املوشي هو جمتمع إن احلياة االجتماعية للموشي يغلب عليها الطابع الصالحي، أل    

فراد أزراعي، فرئيس العائلة يقوم بتسي ر عمال احلقل، و يسهر على التوزيع اليومي للدخن على 
)صارابو  اخلبز اليومي الا  يعرف عندهم باسم ب كل واحد منالعائلة، ويوزع أيضا نصي

sarabou اما النساء فيقمن بطحن الدخن و طهيه، كما يتكصلن جبلب املاء، ويقوم البنات ،)
 12مبساعدة امهاهتن مبختلف االشغال يف حني يقوم الوالد باالعتناء باخليول، وملا يبلغ الاكور سن 
 ة.سنة يقوم املوسي خبتاهنم ، حيث تعد اخلتان عمليبة بالغة االمهية عندهم و تقام هلا حصلة عظيم

 الديانة و الطقوس انجنائزية:.ت

تعد الوثنية الديانة املنتشرة يف ممالك املوشي، حبيث أن املنطقة ظلت معزولة عن التاث رات      
الدينية السماوية يف بعض االحيان و يف احيان اخرى حاربتها و رفضتها، و كانت االرض عندهم 

ي من حتصظ هلم الرزق و الصحة و أيضا تضمن هي مبثابة الوسيط بني العباد و االهلة، و بالتايل ه
هلم التواصل مع االموات. فاالموات او االجداد و ارواحهم ميثلون بالنسبة للموشي اخلط املواز  
بني احلياة الدنيوية املرئية و احلياة االخرى الغيبية، كما أن ارواح االجداد عندهم هي من ترزقهم 

 تزور االحصاد وتراقبهم.باخلصوبة وادجاب االطصال، كما اهنا 

أما بالنسبة للطقوس اجلنائزية فهي معقدة و سرية، و يف كل قرية توجد عائلة تقوم هاه     
الطقوس، و تقوم هاه الطقوس اوال بكسر عظام ساق امليت و يلصونه يف حص ر مث يدفن يف حصرة 
بعمق مرت و نصف،و كانت تتخلل طقوس الدفن عندهم بعض الرقصات و االغاين يقوم هبا 

عريضا مصنوعا من جلود الزواحف، هباا االمر، حيث كانوا يلبسون لباسا  اشخاص مكلصني
يضعون قناعا خشبيا، و يقومون بتقدمي القرابني اما القرب و تتمثل قرابينهم يف الدواجن و البشر و 

أيضا ، أما اذا توفيت زوجة االمرباطورفاهنم يضحون خبيله يف العاصمة التارخيية غامباغا، أين يابح 
 .(1) الزعيم االسطور  للموشي ويديراوغوعند قرب

                                                                 

 .39( زمور حصيظة، مرجع سابق، ص1)
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 طائفة اليارسي و دورها يف حضارة  املوسي     خامسا:

 التعريف بطائفة اليارسي:.1

إن الروايات تنسب اليارسي إىل ثالث جمموعات غ ر متشاهبة، و معظمها  تعتربهم من فئة        
الصقهاء املسلمني والدعاة، كانوا ميتهنون التجارة املتنقلة، ويف بعض األحيان يعيشون على صناعة 

يني، لكن و مبمارسة الزراعة. و هناك روايات تقول أهنم كانوا حماربني يف خدمة امللوك وثنأالنسيج، 
الشيء األكيد هو أن امسهم اقرتن شيئا فشيئا بالتجارة واإلسالم ، حيث كانوا أول شعوب الصولتا 

 . )الاين اعتنقوا اإلسالم

دعاء هدفه كسب ن أصوهلم األوىل تنحدر من مكة، لكن يبدو أن هاا اإلأفاليارسي يدعون ب    
و أند  و يقول بأهنم فرع من الديوال مكانة بني العشائر املسلمة، وهناك من ينسبهم إىل امل

ستقرار بشكل بطيء على شكل جتار و فقهاء مسلمني يف السوننكي)أ  الونغارا(، حيث بدؤوا باإل
م، و بدأ تأث ر هاه 16خمتلف بالد املوسي، و أول جمموعة مت رصدها يف واغادوغو يف بداية القرن 

 م.17قرن اجلماعة املندية املسلمة يف املنطقة إىل غاية ال

 قدوم اليارسي اىل هنر الفولتا: .2

فلقد كان الطريق الا  سلكوه برتحاهلم مير عرب بالد شنقيط )موريتانيا( والسنغال وأعايل      
النيجر، ومايل وحتديدا مدينة متبكتو، وعن طريقها وصلوا اىل منطقة هنر الصولتا )بوركينا فاسو(، 

الوسط يف ( 1)(Moagaوكانت قبيلة مواغا) .وذلك منا حوايل القرن احلاد  عشر ميالد  تقريباً 
 يف الشمال، واليت يقطنها الصالنيون بأسبقية اعتناق اإلسالم. )2)(liptakoومنطقة لبتاكو)

و لقد بدأ عدد اليارسي سزداد حىت كونوا جاليات حول االسواق و القرى املهمة مثل      
شيئا و  (،Rouytenga) رويتينغا (Rakaye) ( راكا Kombissiri) كومبيس ر   (Kayaكايا)

                                                                 

 ( مواغا هو مصرد موسي و هو الشعب الا  يكون اغلبية مملكة املوشي او املوسي.1)

 .الواقعة ىف اجلزء اجلنوىب الغرىب من النيجر,'متتد من بوركينا فاسو ومايلوىف ليبتاكو غورماهى منطقة تارخيية ( 2)
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وا اللغة املند . و حسب الروايات فإن جتار اليارسي استقروا على وا عن لغةهم املندية و تبنُّ فشيا ختلُّ 
شكل أئمة بالقرب من زعماء القبائل و االمراء، واستطاعواان يدخلوا االسالم ملك املوسي نابا 

 .(Naaba duluguدولوغو)

 يف واغادوغو:  اليارسي و حركة نشر اإلسالم. 3
ملا استقرت العائالت اليارسية الثالثة بواغادوغو، قررت بداية الدعوة يف صصوف العائلة       

احلاكمة، فبد زعيم اليارسي املدعو مور بتعليم القرآن و لكنه يف نصس الوقت بدأ مبمارسة مهنة 
د ختلى عن حياكة األقمشة و صناعة السراويل امللونة اليت مل يكن يعرفها املوسي. و لكنه فيما بع

مهنة احلياكة و بدأ يسخر كل جهده من اجل تعليم القرآن، و الدعوة امللك و أحصاده إىل 
 اإلسالم.

حىت  (Naaba Dulugu)اتبع اليارسي إسرتاتيجية حمكمة للتقرب من ملك الياتنغا نابا دولوغو   
فاليارسي مل يقوموا ينصاوا مشروعهم اإلصالحي، أال و هي التزاوج مع العائلة احلاكمة الوثنية، 

بالتزاوج مع العشائر املسلمة كليا، وال مصاهرة العائالت الوثنية الغنية، وإمنا مصاهرة امللك فقط، 
، حيث استقبل امللك مجاعة (1)(Ringu)ويف ظروف استثنائية، وهي خالل إجراء مراسيم الرينغو

من اليارسي، و طلبوا منه ان يزوجهم احدى بناته، و كان هدف ملك الياتنغا من هاا الزواج هو 
تقريب اليارسي منه حىت يسامهوا يف تطوير اململكة اقتصاديا خاصة اهنم معروفون بتحكمهم يف 

رية للمملكة، باإلضافة اىل التجارة و الطرق و املسالك و هو ما يساهم يف محاية قوافل التجا
 حتكمهم يف صناعة القطن والنسيج و الزراعة، و هو ما ستستصيد منه اململكة. 

و لقد استصاد اليارسي من هاه الصصقة حيث اصبحوا حيتلون مكانا مميزا يف اململكة حبيث      
اجلنوب، و بالك  اعطيت هلم السيطرة على جتارة امللح يف الشمال و جتارة الكوال و الاهب باجتاه

تطورت التجارة و انتعشت الزراعة و تربية احليوانات يف ربوع اململكة، ولكن النتيجة األهم بالنسبة 

                                                                 

(، أ  إعطائه السلطة امللكية كملك شرعي للبالد، بعدما Rimaوهي مراسيم يتم فيها تنصيب ملك املوشي بصصته رميا) (1)
(، و تعين القائد أو احلاكم، حيث يف هاه املراسيم يتم حتويله من جمرد قاد وحاكم إىل صصة Naabaيكون قد مت تنصيبه نابا)

 .( أ  مؤسس العش رة احلاكمةTangazugu)سلطان شرعي للبالد، و إعطائه صصة تانغازوكو 

Op.Cit                                          », De quelques paramètres de la souveraineté , «Izard Michel 
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لليارسي هو نيلهم ملكانة متكنهم من نشر اإلسالم و تطبيق مشروعهم اإلصالحي الا  سوف 
 ينطلق من نقطة قوة أال و هي القصر امللكي.

يف الوسائل اليت سهلت هلم التجارة فلقد تبوؤوا مكانة مميزة وأصبحوا  و بسبب حتكم اليارسي       
يشعرون بتصوق مقارنة باملوشي العاديني، الاين كانوا يتدحرجون يف نصق الصقر، واخلاضعني كلية 

ميدوهم وهم اإلسالم والتجارة، النظافة و لتقاليد ملوكهم، فاملوشي كانوا ينتظرون من اليارسي أن علم
 و املالبس، و خيتنون أبناءهم. فلقد ساهم شباب اليارسي يف تطوير عقلية املوشيني. بالكوال، 

كسب اليارسي ثقة امللك و تبوؤوا مكانة يف السلطة القضائية حيث منحهم امللك نابا وهباا        
دولوغو امتياز حق الشصاعة حبيث ميكنهم أن يتدخلوا لتربئة أ  شخص يتم احلكم عليه باإلعدام 

السجن، كما حظوا بشعبية يف صصوف الشعب بسبب مهارهتم يف احلياكة والزراعة، و كاا او 
.و بالك فقد متكنوا من إدخال امللك نابا دولوغو إىل  صناعة املالبس و توزيعها على املعوزين

 اإلسالم، و بالتايل انتشر اإلسالم يف صصوف األسرة احلاكمة لكن بقية الرعية بقيت وثنية. 

كان نابا دولوغو ملكا مسلما تقيا ، بنا املساجد يف واغادو و يف بعض القرى، كما عني        
بنصسه إماما خاصا بالعاصمة ، لكنه مل يصرض اإلسالم بالقوة على الرعية، و قد أزاح ابنه ساوادوغو 

توىل ه و األخ ر متكن من اإلطاحة بأبي من والية العهد بسبب حتمسه لنشر اإلسالم بالقوة، لكن هاا
 م.1842اىل غاية  1828هو العرش. من 

و يف عهد ساوادوغو انتشر اإلسالم و عرف جمده يف بالد املوسي ، كما تلقى ابنه حاليلو     
تعليما إسالميا جيدا، و أصبح أول زعيم مسلم للموسي يصلي بانتظام و يصوم رمضان، وبىن 

كان إسالمهم سطحيا وعوضهم بوزراء   املساجد بالقرب من قصره، كما ختلى عن وزرائه الاين
أتقياء و متدينني. كما أرسل مجيع أبنائه إىل املدارس القرآنية، ما عدا ابنه األكرب الا  سيكون 

 .(Binger)ملكا باسم  موغ نابا سامن، والا  سيستقبل الرحالة األملاين بنغر 

اكور و اإلناث، و حىت زوجته يارغا أما يف عهد امللك نابا كوم فقد مت إدخال سنة اخلتان لل        
قام خبتاهنا، كما فرض اخلتان على كل النبالء. و فسح اجملال أكثر لليارسي باالستقرار أكثر يف 
مملكته، كما أرسل احدهم يف بعثة للتعمق يف شرائع اإلسالم مبنطقة ساحل الاهب، ويف عهد أخيه 
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يارسي كنقطة انطالق لنشر اإلسالم يف صصوف نابا زومرب  أسس مدينة كوميب س ر  اليت اختاها ال
 املوسي الوثنيني.

بعدما اهتموا بالتجارة فإن الدعوة إىل اإلسالم وإصالح اإلسالم كانت أهم ميزة  لليارسي،      
فكل الروايات الشصوية ملوسي تصور اليارسي على أهنم أول من أدخل اإلسالم إىل بالدهم، كما أن 

اليارسي دخلوا إىل بالد املوسي عن طريق مايل و تنبكتو اليت كانت  مصادر التاريخ تاكر بأن
تشكل أكرب مركز ثقايف و حضار  يف السودان الغريب، وكانت تعرف حركة إصالحية إسالمية. 
حيث محل اليارسي رسالة مصادها أن اإلسالم هو علم و هو حسن التصرف و حسن تدب ر شؤون 

تم اكتسابه بعد طول احتكاك باملعلم او الصقيه يف األماكن احلياة على شريعة اإلسالم، الا  ي
املختارة.هلاا كان اليارسي يقومون مبهمة تعليم القرآن يف أماكن حمددة  بعضهم يدرسون يف أماكن 

ــ بوكو ) ، و عادة تكوىن يف اماكن معزولة، (1)وتعين ثقب الدراسة (boko-Karenتسمى بـكارن ـ
( و تعين الدراسة يف البيت، و يقصد هبا Karen-Doogoــ دوغو )كارن »أو يطلق عليها اسم 

املدرسة.كما علم اليارسي املوسي الطهاة و الوضوء، و هنوهم عن تناول اجلعة املصنوعة من الدخن، 
 و اليت حمببة كث را لديهم و خاصة النساء.

كان لديهم واجبات اجتاه و مبقابل تلك االمتيازات اليت حتصل عليها اليارسي من املوشي فقد        
ــ نابا( أو امللك و كل إمرباطورتيه ضد األعداء و  ملكهم و مملكتهم، حيث قاموا حبماية )موغ ـ
القوى اخلصية و السحرية ، هلاا كانوا كل مجعة يتقومون مبعاجلته عن طريق تالوة القرآن و الرقية 

 (.Dossé)الشرعية،املعروفة عندهم مبباركة الدوز 
كاا تغ ر اجلو العام للقصر و احتصاالته و طقوسه، فبعدما كن امللك حييط نصسه بالكهنة و ه     

الوثنيني، الاين تغلب على مظاهرهم مناظر دماء القرابني و ريش الطيور، وشعر النساء، و أوبار 
احليوانات، أصبحت طقوس و االحتصاالت تتخللها صصوف املصلني اليارسي املنتظمة، و النظيصة، 

 ث اختصت مظاهر ذبح احليوانات القرابني يف ساحة امللكى املقدسة.حي

 :احلركة اإلسالمية لليارسي يف بالد الفولتا . نتائجسادسا
 من خالل هاا العرض ميكننا أن خنلص إىل جمموعة من النتائج أمهها:    

                                                                 

 .( يقصد هبا تلك احلصر و الثقوب اليت يتم حصرها النشاء مناجم الاهب، و هي مناجم قدمية تستغل هلاه االغراض التعليمية من طرف اليارسي1)
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إن اإلسالم تأخر كث ر يف منطقة هنر الصولتا، و ذلك بسبب وجود ممالك و حضارة عريقة        
هناك و هي حضارة املمالك الوثنية اليت يف اعتقاد  و من خالل ما توصلنا إليه من نصوص كان 

ص رية رجال الدين و الكهنة يلعبون دورا أساسيا يف احلياة السياسية و حىت يف اختاذ القرارات امل
للدولة، و هو ما جعل اإلسالم يتأخر يف الولوج إىل تلك املنطقة إىل غاية جميء طائصة اليارسي و 

 الديوال عموما. 

 16و بداية القرن15فرغم أن إمرباطورية سنغا  اإلسالمية كانت خالل أواخر القرن      
سالم فيها إال أهنا واجهت امليالديني كانت تتمتع بقوة مكنتها من فتح جل غرب إفريقيا ونشرت اإل

مقاومة شرسة من طرف ممالك املوشي اليت انصاعت لقرارات كهنتها الرافضني العتناق اإلسالم. 
فممالك هنر الصولتا رغم إهنا كانت معزولة عن الديانات السماوية إال إهنا صنعت حضارة أساسها 

 ديين قائمة على أصول دينية وثنية.
ة فتربز لنا خاصية انتشار اإلسالم يف أدغال إفريقيا الغربية، فلقد رأينا من أما النتيجة الثاني      

خالل هاا البحث كيف تسربت طائصة اليارسي املسلمة إىل منطقة هنر الصولتا قادمة من منطقة 
الساحل انطالقا منت موريتانيا والسنغال وصوال إىل هنر الصولتا، حيث متكنت من االستقرار هناك 

الوثنية، مستصيدة من مهارات أفرادها التجارية و الصناعية و حىت تصوقها يف شىت  بني الشعوب
العلوم و شؤون احلياة، فتوغلت هبدوء إىل داخل القصر واألسرة احلاكمة الوثنية من خالل املصاهرة 
إىل أن متكنت من إقناع ملك واغادوغو و هو نابا باعتناق مشروعهم االصالحيب  و تبين الديانة 

سالمية اليت حتولت إىل الديانة الرمسية للعائلة احلاكمة فغي واغادوغو. و هاه الطريقة تبقى اإل
الطريقة األكثر دجاعة بالنسبة النتشار اإلسالم يف غرب إفريقيا و خاصة من طرف طائصة التجار 

ديصوار يقة نشر اإلسالم يف كوت املتنقلني املعروفني بالديوال، و الاين متكنوا بنصس هاه الطر 
 الكامرون و إفريقيا الوسطى.و 

كما تبني لنا من خالل هاا البحث بان حضارة ممالك النهر الصولتا أو ما يعرف مبمالك        
املوشي أهنا حضارات اصيلة و قدمية يف املنطقة، وجدت قبل اإلسالم على شكل حضارات وثنية 

ة بعيدة عن كل تأث ر اجنيب اال أن هاه احلضارة كانت غنية بالقيم الروحية و االخالقية الراقية بعيد
االوربييون على تاريخ هاه  عن الصورة املزيصة واالحكام املسبقة و الصور النمطية اليت أطلقها



117 

 

 

 

 

ينا كيف كان املوشي يقدسون االسرة و احلياة االسرية، كما حيافظون على شرف أالشعوب، فلقد ر 
لرجل املراة و حيرصون على تزويج بناهتم يف سني مبكر، و كان االوالد هو من خيتار البنته ا

املناسب،كما حصظوا للزوجة حقوقها و مهرها، و نسبوا الطصل لوالده عكس الشعوب االفريقية 
األخرى اليت كانت تنسب االبن المه، و هي قيم نبيلة تكاب كل تلك الصور اليت أعطاها 
االوربييون هلاه الشعوب على اهنا شعوب تعيش يف حالة فوضى و احنالل و إباحية. هلاا دجد هاه 

مالك سرعان ما اعتنقت املشروع االصالحي لليارسي الا  وجدوا فيه قواسم مشرتكة مع قيمهم. امل
لكن رغم ذلك بقيت بعض القيم الوثنية متجارة فيهم و هاا يعود بالدرجة االوىل إىل مرحلة 

عوة االستعمار اليت تعرضت اليها دولة فولتا العليا او ما يعرف اليوم ببوركينا فاسو، و النقص الد
 رشاد يف صصوف هاه الشعوب اليت بقيت حتتصظ باالسالم امسيا يف غالب األحيان.واإل
خالصة القول أن ممالك منطقة هنر الصولتا عموما و ممالك املوشي خاصة، قد متكنت منا         

تأسيسها من بناء حضارة أصيلة خاصة هبا، بعيدة كل البعد عن أ  تأث ر خارجي، و ضلت تقاوم 
ث ر اجنيب و خاصة التاث ر اإلسالمي الا  بسط إشعاعه احلضار  على معظم السودان أ  تا

الغريب، لكن وصول مجاعة التجارة املتنقلني من اليارسي، الا  محلوا معهم دين جديد ، و محلوا 
كسب ثقة ملك املوشي و تبوؤوا مكانة يف السلطة املوشية، كما متكنوا من  معهم تقنيات جديدة 

بشعبية يف صصوف الشعب بسبب مهارهتم يف احلياكة والزراعة، و كاا صناعة املالبس و حظوا 
توزيعها على املعوزين، هو ما جعلهم ينصاون بالدين اإلسالمي إىل داخل قصر النابا أوال مث إىل بقية 
األسر املوشية، و رغم ختوف الكهنة الوثنيني يف ممالك املوشي من نصوذ اليارسي، حيث أخاوا 
حيرضون شعوهبم عليهم، كما أن ترحيب ملوك املوسي باليارسي خلف استياء عدة عائالت موشية، 
اليت أخات تناصبهم العداء، لكنهم ملا اكتشصوا بأهنم ال يستطيعون حماربتهم بالقوة و العنف، أو 
تصصيتهم جسديا، فإهنم اقتنعوا بأهنم ال بد من التعايش معهم، و أيضا مصاهرهتم و تناسي 

( وهو Dakurخالفاهتم و بناء أواصر اجتماعية و هاا يف إطار ما أطلق عليه اسم )داكور
 . )التحالف عن طريق املزاح

لقد بقي السحرة و الكهنة يشعرون حبقد خصي على اليارسي لكنهم بقوا خيصونه،ألن اليارسي      
ا منا قرون طويلة، و هباا أبطلوا مجيع حيلهم و خدعهم السحرية، و أفقدوهم قوهتم اليت متتعوا هب

متكن اليارسي من استكمال مشروعهم اإلصالحي يف عمق اجملتمع املوشي، و فامتزجت التقاليد 
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املوشية، باملبادئ اإلسالمية، و خلصوا للعامل حضارة متميزة، فاألوربيني مل يعرفوا هاه احلضارة إال يف 
م، حيث 1985غادوغو كان يف سنة ميالد ، فكان أول أوريب عرف مملكة وا 19منتصف القرن

 وجد حضارة ختتلف متاما عن تلك اليت حتدث عنها حممود كعت والسعد  منا أربعة قرون.

 

 

 

 

 

 امسالفصل اخل                                 
 اإلسالم يف السودان الشرقي و احلبشة انتشار                

                       

 اوضاع السودان الشرقي قبل دخول االسالم:: املبحث األو ل
   انتشار املسيحية يف احلبشة و بالد النوبة: أوال:

مسرح لنشاط  أولهم ما مييز الكنيسة القبطية هو اهنا تقوم  املبشرين، و احلبشة كانت أإن 
خلصتها  ،يالدامل بلبني القرنني اخلامس و السادس ق )1(مملكة دمتهؤالء املبشرين، فبعد سقوط 

يف عهد  األمحرالتجارة يف البحر  عاشإن. و لقد ساهم إثيوبياعدة دويالت صغ رة،  يف هضبة مشال 
البطاملة على ازدهار املنطقة و ربطها بالبحر االبيض املتوسط، وذلك من خالل الدور الا  كان 

                                                                 

 خالل  مملكة أكسوم أعقبتها yeha ييها يف املنطقة اليت تغطي ايريت ريا و مشال وأثيوبيا وعاصمتها مملكة دمت تأسست )1(
 اليمنية.ق م، و لقد عاصر ملوكها ملوك مملكة سبأ 800و لقد ظهرت هاه اململكة حوايل   ق.م، 1القرن  

Nas E. Boutammina,Le Kaabaéen, prototype des systèmes d'écriture, BoD - Books on 

Demand, 2 mai 2016, P105. 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%8A%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%86_1_%D9%82.%D9%85.&action=edit&redlink=1
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nas+E.+Boutammina%22
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املشهور بتجارة العاج، و عن طريق أحد  )1( (Adoulis) أدوليس وهو ميناء األساسييلعبه ميناؤها 
الا  القي عليه القبض خالل سصره  (Frumentius)التجار الشباب املسيحيني و هو فرميونتيوس 

 (Ezana) يزاناإس ملك اكسوم مدرّ  إىلأدخلت املسيحية اىل اكسوم، حيث حتول فرميونتيوس هاا ،

م، و بعدها عني فرميونتيوس أسقف 333حوايل سنة  الا  اعتنق املسيحية و جعلها الديانة الرمسية
 .(2)اإلسكندريةمن طرف كنيسة 

غاية الشالل السادس مشال  إىلأما بالد النوبة اليت متتد من مدينة اسوان يف جنوب مصر        
قسمنب النوبة السصلى )واوات(، و اليت تقع معظمها يف مجهورية  إىلمدينة اخلرطوم، و هي تنقسم 

. و لقد (3)داخل االراضي السودانية احلالية  إىللية، و النوبة العليا )كوش(، اليت متتد مصر احلا
م على يد ملك احلبشة )مملكة اكسوم( عيزانا  350عد اهنيار مملكة مروى ىف عام بعرفت النوبة 

 عاصمتها فرساليت تقع أسصل الشالل الرابع، مملكة نوباتيا ، تأسست ممالك نوبية مسيحية هى

يف منطقة  الكمولقد قامت هاه امل ،علوة عاصمتها سوبا ومملكة ،  ومملكة املقرة عاصمتها دنقال
مث صارت الحًقا جزءًا من مملكة نوبية أكرب هي مملكة  ،النوبة السصلى بني الشالل األول والثاين 
 ( ساها ) فر كانت عاصمت،رخيية العربية مبملكة املريسامقرة. تسمى هاه اململكة يف الكتابات الت

 ،الكاهن جوليان إيل مملكة نوباتياىف عهد اإلمرباطورة تيودورا وصل دس يف اواخر القرن السا
وهو بداية حتول النوبة  ، م545واستطاع إقناع ملك نوباتيا واسرته بالدخول ىف املسيحية عام 

 للمسيحية
(4). 

كانت على عالقة مباشرة   األخ رةبينما جاور املسيحية يف بالد كانت النوبة خمتلصة ألن هاه       
مبصر املسيحية . فبعد سقوط مملكة مروى يف القرن الرابع للميالد قام ثالث زعماء يتكلمون اللغة 

                                                                 

كيلومرت جنوب ميناء مسوع على ضصاف البحر 40ميناء ادوليس اآلن هو موقع أثر  يف إيريرتيا يقع على بعد حوايل  (1)
 االمحر. و كان أهم ميناء يف مملكة اكسوم.

(2) John Iliffe,Les Africains Op.Cit, p86. 

 .7تاريخ، ص، تاريخ و آثار النوبة، مكتبة االسكندرية، دون عبد احلليم نور الدين (3) 
(4) Jean Jolly, Histoire du continent Africain, Editions L’harmattan, Paris, 1996, tome1, Pp 

111,112. 
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يف  ، يف الشمال مملكة نوياتيا وعاصمتها فاراس،ث ممالك على ضصاف النيلالنوبية بتأسيس ثال
الوسط مملكة مقره و عاصمتها دنقلة، و يف اجلنوب مملكة علوة وعاصمتها سوبا )قرب مدينة 

 .)1(اخلرطوم اليوم(

م، بقيت بالد النوبة 642ه/21و ملا فتح املسلمون مصر على يد عمرو بن العاص سنة       
جليش اإلسالمي مستعصية على الصاحتني العرب بسبب متسك ممالكها باملسيحية. و رغم حماولة ا

م،و توغلهم إىل غاية دنقلة عاصمة مملكة مقرة، إال أهنم اجربوا 641ه/ 21دخول بالد النوبة سنة
على الرتاجع امام استماتة النوبيني يف الدفاع عن عاصمتهم، بصضل مهارهتم يف الرمي بالنبال، فقد 

و أيب مشرة بن أبرهة،  مسلم كلهم يف حدقة العني، و منهم إصابة معاوية بن احلديج،300اصيب 
. و بعد عشر سنوات اعاد املسلمون (2)و حيويل بن ناشرة، فسموا منا ذلك الوقت برماة احلدق

م، مستعملني املنجنيق 652-651ه/31الكرة يف والية عبد هللا بن سعد بن ايب سرح وذلك سنة
كالديرون طلب بأن يتم   فتقدموا إىل غاية دنقلة أيضا حمققني انتصارا حمققا على مقرة، لكن ملكها

و تعد معاهدة البقط مبثابة أطول معاهدة عدم  ،)3(إمضاء هدنة مع املسلمني عرفت مبعاهدة البقط
اعتداء و حسن اجلوار يف التاريخ، اذا دامت ملدة ستة قرون كاملة، حبيث تعرتف هاه املعادة مبملكة 

الطرفني بالتنقل و التجارة يف أرجاء الدولتني مقرة النوبية املسيحية باستقالهلا، كما تضمن لرعايا كال 
اإلسالمية يف مصر و املسيحية يف مقرة بكل حرية، باإلضافة إىل محاية أرواح املسلمني يف بالد 

، و أن يتعهد النوبيني بتقدمي ثالمثائة و ستني رأسا من العبيد كل سنة من حر عبيدهم، وأن (4)النوبة

                                                                 

(1) Ibid, p87.  
 .177ص، مصدر سابق، أخبارهافتوح مصر و )عبد الرمحن القرشي(،  ابن عبد احلكم(2) 

)3( Jean Jolly, Histoire du continent Africain, Op.Cit, p112. 

 .103، مج الثالث، صالعام إفريقيا: تاريخ جنوب الصحراء، ضمن كتاب إفريقياانتشار اإلسالم يف  ن هربك،ايفا (4) 
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مني خالل اجتيازهم هلا، و أنه إذا أوى النوبيون أ  عبد من املسلمني ال يقيم النوبيني يف بالد املسل
 .(1)أو أ  فار آبق إليهم من أهل الامة، أو قتلوا مسلما فإن اهلدنة ستصبح ملغاة

بعد هاه االتصاقية انطلقت العالقات الودية لبني املسلمني يف مصر و مسيبحيي النوبة، و بدا       
ى مملة مقرة و بدؤوا يستقرون يف بعض املدن النوبية، و رغم أن التجار تدفق التجار املسلمني عل

املسلمني مل يكونوا دعاة متحمسني لدينهم لكنهم متكنوا من ادخال بعض املبادئ االولية لالسالم 
إىل االنوبة اليت كانت قبل ذلك مسبيحية متاما. كما عرفت النوبة املسيحية انتقال اإلسالم اليها من 

حر االمحر عن طريق التجار العرب املقيمني يف الساحل مثل مينا عيااب و مصوع و ذلك جهة الب
حبثا عن الزمرد و املاس و الزمرد املوجودة يف الصحراء الشرقية لبالد النوبة و املعروفة بارض املعدن او 

. و يف نصس الوقت تدعمت هاه احلركة بوصول البدو العرب من اجلزيرة الاين (2)ارض الكنز
استقروا ببالد البجة مستصيدين من مصاهرهتم لرؤسا القوم و االسر احلاكمة من البجة و بالك بدا 
نصوذ املسلمني يتعاظم و معه يتهاضم نصوذ اإلسالم إىل املنطقة، و بدأت معها عملية التعريب تالزم 

 .(3)اإلسالم  انتشار

أمام هاا الوضع  بدأت العالقات بني ملوك النوبة املسيحية و ملوك مصر تتوتر حيث،        
توحدت مملكتا النوبة و مها نوبات و مقرة يف مملكة واحدة ع رفت باسم مملكة دنقلة بينما يف 

م حاول 707ة اجلنوب بقيت مملكة علوة املسيحية  اليت عاصمتها سوبا مستقلة عنهما. و يف سن
يف خطوة لتقوية  بتوحيد مسيحيي ضصاف هنر النيل، (Mercure)ملك دنقلة  اجلديد وهو مركور 

من خالل بناء كنيسة مسيحية يف فاراس وذلك بالتنسيق مع بطارقة  صصوف املسيحيني،

                                                                 

 .178، مصدر سابق، صابن عبد احلكم (1) 
م(، قسم البحوث 1821ـــ  1450ي)، مقدمات يف تاريخ املمالك اإلسالمية يف السودان الشرقيوسف فضل حسن (2)
 .16، صم1971الدراسات التارخيية و اجلغرافية، اخلرطوم و 

 .104مرجع سابق، ص ن هربك،ايفا (3)
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م، ليشن 748االسكندرية، واستغل ملك دنقلة سجن املسلمني ألحد البطارقة القبط يف مصر سنة 
 .)1(هجوما على مصر وحاصر الصسطاط، ومل حيل املشكل إالَّ بعدما اطلق سراح البطريق القبطي

م ثورة االقباط يف مصر ليمتنع عن دفع االتوات  831كما استغل ملك دنقلة زاشار  يف سنة        
ة يف للمسلمني املتصق عليها يف معاهدة البقط، لكن اخلليصة العباسي قضى على املعارضة املسيحي

االسكندرية و قتل عدد كب ر من االقباط الثائرين، مما جعل ملك اكسوم يف احلبشة تنتقم فيما بعد 
من االساطيل التجارية اإلسالمية يف البحر االمحر، و قام القراصنة املسيحيني مبهامجة ميناء جدة 

ة املسلمني مليناء ادوليس أيضا، و توترت العالقة بني املسلمني و املسيحيني النوبيني إىل درجة مهامج
 .(2)و احتلوا جزر دهلك 

و لكن مع استمرار اهلجرات العربية و خاصة جهينة و ربيعة إىل أرض البجة و مصاهرهتم     
 . (3)باألسر البجية فقويت شوكتهم و قضت على حالة التعنت و اهلجمات املسيحية على مصر 

بيربس بالقضاء على مملكة املقرة املسيحية م، يف عهد املماليك، قام الظاهر 1317يف عام و 
اليت كانت مدينة دنقال عاصمتها، ومت حتويل الكنائس إىل جوامع ومعها انتهت املسيحية، مّث تدفق 
العرب إىل مملكة علوة اليت فتحت أبواهبا للقبائل العربية اليت كان يقودها القائد عبد هللا مجاع الا  

عمارة، وكان نتيجة هاا التحالف القضاء على مملكة علوة، وهباا ويف احتد مع الصونج بقيادة احلاكم 
ظهرت يف السودان قوة إسالمية عربية جديدة وهي مملكة الصونج حتت حكم  م1504عام 

السلطان عمارة دوقنس، ووزيره عبد هللا مجاع، ومشلت مملكة الصونج يف تلك الصرتة السودان وواد  
أو الص نج تش ر إىل السكان السود الاين كانوا يقطنون يف النيل األزرق  النيل، وياكر أّن كلمة الصونج

    .جنوب السودان

 :: اإلسالم يف احلبشةاملبحث الثاين
                                                                 

)1(Jean Jolly, Histoire du continent Africain, Op.Cit, p112. 

(2) Ibid,p113. 

 .33، ص1981، تاريخ دولة الكنوز االسالمية، طبعة ثانية، دار املعارف مبصر ، القاهرة،عطية القوصي (3)
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إن رسالة االسالم اليت جاء هبا الرسول صلى هللا عليه وسلم كانت مل تكن تقتصر على قريش       
و م ا أ ر س ل ن اك  ِإال ك اف ًة  ﴿:او جزيرة العرب و امنا كانت رسالة عاملية و ذلك مصداقا لقوله تعاىل 

ثـ ر  الن اِس ال يـ ع   باإلضافة اىل قوله تعاىل خماطبا رسوله ، (1)﴾ل م ون  ِللن اِس ب ِشريًا و ن ِذيًرا و ل ِكن  أ ك 
ق ل  ي ا ﴿:أ  إىل مجيع اخللق من املكلصني، وقوله أيضا ﴾و م ا أ ر س ل ن اك  ِإال ك اف ًة ِللن اسِ الكرمي: ﴿

يًعا  .(2)﴾ أ يـ ه ا الن اس  ِإيّنِ ر س ول  اَّللِ  إِل ي ك م  مجِ 

هلاا فإن مهمة الرسول صلى هللا عليه و سلم و اصحابة بعدما انتشر االسالم يف القريش مث        
اجلزيرة العربية هو نشره يف كافة ربوع املعمورة حىت يقيم هللا احلجة على الناس بعد ذلك، باعتبار أن 

 الرسول حممد هو آخر االنبياء و الرسل، و رسالته هي آخر رسالة مساوية.

و لقد كانت افريقيا جنوب الصحراء من اهم املناطق اليت اهتم هبا املسلمني يف نشر عقيدة       
التوحيد، حيث كان للتجار دور بارز يف نقل االسالم اىل الشعوب و املمالك الوثنية يف غرب 

جرات افريقيا، أما بالنسبة لشرق افريقيا او احلبشة فقد كان الدور االبرز يف الدعوة يعود اىل اهل
غ رها، ادمة عرب  مواىنء مصوع و عيااب و العربية اليت كانت تتدفق على السواحل الشرقية الفريقيا ق

و بدات ترتكز بني اجملتمعات احلبشية هناك مقيمة جاليات اسالمية منا القرون االوىل لصدر 
 االسالم.

بشة و اوضاع املسلمني سالم يف احلهلاا سنحاول يف هاه الدراسة  توضيح عوامل انتشار اإل      
الا  يشكل  نطقة، و الصراع االسالمي املسيحيهناك و عالقتهم باملمالك املسيحية املتجارة يف امل

 السمة الغالبة للمنطقة. 

 وىل:سالمية األاحلبشة يف العصور اإل أوال:

                                                                 

 .30اىل  28( سورة سبأ، اآليات من 1)
 158( سورة األعراف، االية 2)
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م عندما أمر لقد عرفت إثيوبيا اإلساللتارخيي ملا يعرف اليوم باثيوبيا، و سم ااحلبشة هو اإل      
املسلمني الضعصاء األوائل باهلجرة للحبشة هربًا من اضطهاد  الرسول الكرمي صلى هللا عليه و سلم

 (1)حسن النجاشي استقباهلمأو لقد هبط املسلمون يف ميناء مصوع و  .قريش هلم

العربية ، وقد هاجرت هاه القبيلة من اجلزيرة بشة من اسم قبيلة )حبشت( اليمنيةاحل اشتق اسم  
كانت احلبشة متثل البلد اآلمن  .(2)قبل امليالد بعدة قرون واستقرت هباه البالد وأعطتها امسها

بالنسبة للمسلمني نظرًا لكوهنم يدينون بالديانة املسيحية وأيضا ملا عرف عن ملكهم بالعدل ومساحة 
الصرتة , كما أن موقع خلقه وحسن معاملته مع باقي الديانات األخرى اليت كانت موجودة يف تلك 

فهي تعترب مبثابة  .احلبشة اجلغرايف وقرهبا من شبه اجلزيرة العربية ساعدت على اختيارها للهجرة إليها
اجلسر الا  يربط بني القارتني األفريقية واآلسيوية فال يصصلها عن الساحل اآلسيو  إال مسافة 

  ضيقة تقل عن عشرين مياًل.

لى املسلمني عيومااك، و اختلف مع بطارقته الاين حقدوا  (3)جاشيو عموما فقد أسلم الن     
استمر حقد الكنيسة بعدها يزداد حيث غاته الصراعات بني املسلمني و الروم  حسدا عليهم و

 .(1)بناء ملتهم و يعادون املسلمنيأحباش يناصرون النصارى الرومان النصارى، إذ كان األ

                                                                 

.  و ياكر صاحب الكتاب ، 12م، ص1935االسالم يف احلبشة، طبعة اوىل، مطبعة حجاز ، القاهرة،  يوسف أمحد،( 1)
طرف البطارقة  الاين كانوا بأن املسلمني يف احلبشة رغم الرتحيب الا  تلقوه من طرف النجاشي إال أهنم تلقوا إيااءا كب ر من 

حيقدون على املسلمني ، و أن ما جعل الصحابة ياكرون ما ناهلم من كرم من النجاشي و حسن اجلوار و يكتمون ما حلقهم 
من البطارقة من أذى و هتديد و ختويف هو حسن اخالقهم ز و يرو  عدة احاديث و مصادر و س ر تؤكد هاه االيااءات اليت 

 (.19،20ص ص حلقت هبم.)نصسه،
ص  م،1997 املكتبة االسالمية، ، شرقي افريقية، طبعة ثانية التاريخ املعاصر 16التاريخ االسالمي،ج  حممود شاكر، (2) 

19. 
، احلبشة ، وهي لقب ملن ملكحبشية ، فكلمة النجاشي لصظةإمرباطورها حاكم احلبشة وملك ملوكها أ هو   :النجاشي (3) 

ملن  وكسرى ،الروم اآلن، كقيصر ملن ملك وإرتريا شرق احلبشة أكسوم عرهبا العرب إىل دجاشي، وهو لقب ملن ويل على مملكة
 .احلبشة ، وكان أحد ملوكأصحمة بن أجبر النجاشيكان اسم . و مصر ملن ملك وفرعون ملن ملك الرتك، وخاقان ،الصرس ملك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
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  ربطت األحباش واملسلمني يف عهدصالت الطيبة اليتهلاا فإنه وبالرغم من تلك ال     
، إال أنه بدأت بعض االحتكاكات بني الطرفني بعد ذلك منا عهد صلى هللا عليه و سلم الرسول

 عمر بن اخلطاب. 

حيث أنه و بتحريض من الروم قام القراصنة االحباش بشن غارات على ميناء جدة و السطو       
عليه و دمروا سصنه و قتلوا عددا من املسلمني و الذوا بالصرار، لالك وجه عمر بن اخلطاب سرية 

لوضع حد العتداءات االحباش لكنها  )علقمة بن جمزز املدنجي(ه، بقيادة 20من املسلمني سنة 
 . (2)لالك قرر عمر بن اخلطاب أن ال يصد بعد ذلك أحدا للحرب يف البحرفشلت 

ويف عهد اخلالفة االموية و خاصة يف عهد عبد امللك بن مروان ارسل محلة استولت على جزر     
و هنا بدأ يتدفق ، (3)جعلها قاعدة للمسلمني اقام فيها حامية لرد أ  عدوان حبشي)دهلك( و 

التجار املسلمني، و أخاوا يستوطنون سواحلها فاحتلوا مناطق دهلك و مصوع و على بالد احلبشة 
زيلع لكن هاه املرة بالطرق السلمية عن طريق التجارة و اهلجرة و االستيطان، و بدؤوا ينشرون 

. وقد وجدت )5(، و امتد اىل غاية اريت ريا و و شرق احلبشة وجنوبا(4)االسالم بني القبائل الوثنية
زر نقوش عربية وشواهد قبور ترجع إىل منتصف القرن الثالث اهلجر  مما يدل على أن هباه اجل

  .العرب املسلمني كان هلم هباه اجلزر حىت هاا التاريخ

 سالمي:ظهور ممالك الطراز اإل ثانيا:

                                                                                                                                                                                                        

وهو الوحيد الا  صلى عليه  .(أرمها )م ويسمي 629ـ  610املهاجرين إليه، واجتمعوا به يف الصرتة ما بني  الصحابة استقبل
 .ملا علم بوفاته صالة الغائب رسول اإلسالم

 .20ص ، املرجع السابق،ركحممود شا ( 1) 
 .20ص ،، املرجع السابق ركحممود شا (2)
 .20ص  ( نصسه،3)
 .21االسالم يف احلبشة، املرجع السابق،ص  يوسف أمحد،(4)
 .20، مرجع سابق،ص حممود شاكر( 5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8
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لقد تألقت بعض القبائل املهاجرة اىل احلبشة  و بدأت ترتقى اىل مراكز اسالمية و مع مرور      
الوقت حتولت هاه املراكز اإلسالمية إىل إمارات أو ممالك إسالمية أطلق عليها البعض اسم إمارات 

وإن مل تتوحد أو سلطنات الزيلع اإلسالمية، وأطلق عليها املقريز  ممالك اسم الطراز اإلسالمي ، 
هاه املمالك اإلسالمية حتت سلطنة إسالمية واحدة ، ولكن ظهرت واحدة من هاه املمالك كقوة  

   .(1)كب رة، فمثاًل ظهرت مملكة "شوا" اإلسالمية اليت بلغت أوج عظمتها يف القرن السادس اهلجر 

هور ، و لقد كان ملوك مملكة شوا و اليت تأسست يف قلب اهلضبة احلبشية يف اقليم شوا املش      
املهاجرين اىل املنطقة. و دام حكم هاه ( 2)هاه اململكة من العرب وبالتحديد من عائلة بين خمزوم

م حيث مت اغتصاب حكم اململكة من هاه االسرة 1225االسرة حوايل اربعة قرون اىل غاية سنة
(، الا   سجن عبد هللا املخزومي و استوىل على عرش اململكة اىل ب الرز هعن طريق شخص يدعى )

م. لكن بعد ذلك دخلت اململكة يف صراعات حول العرش اىل ان احتلتها مملكة 1252غاية سنة 
اسالمية اخرى هي مملكة ايصات اليت متكن ملكها صرب الدين من ضمها اىل مملكته اليت حتولت اىل 

 . (3)اقوى ممالك الطراز 

و بصضل سيطرت ايصات على ممالك الطراز االسالمي مسح لإلسالم بان ميتد اىل غاية اهلضبة      
. وكانت االسرة اليت (4)احلبشية، و اىل غاية اماكن تواجد قبائل االجاويد االحباش يف النيل االزرق

من  حكمت ايصات تزعم اهنا تنتمي اىل العرب التجار القادمني من اليمن و هم عرب من قريش

                                                                 

دراسات يف تاريخ شرق افريقيا و جنوب الصحراء )مرحلة انتشار االسالم(، منشورات جامعة قار  عطية خمزوم الفيتوري،( 1)
 .153م، ص 1998يونس، بنغاز ، الطبعة االوىل ، 

 ن هشام)ابو جهل(( بين خمزوم هي قبيلة قرشية ينتمي اغلى اليها خالد ابن الوليد و عمر ب2)
 .155دراسات يف تاريخ شرق افريقيا، مرجع سابق، ص  عطية خمزوم الفيتوري،( 3)
 .155( نصسه،ص4)
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ولد غقيل بن ايب طالب ، و سكنوا ناحية تسمى جربت من أراضي زيلع و مسوا بعد ذلك اجلربتية 
 . (1)و هم شعب كب ر من املسلمني يسكنون احلبشة اىل غاية اليوم

و كان لنجاح هاه اململكة يف نشر االسالم يف قلب احلبشة دور يف ظهور ممالك اسالمية اخرى    
فريقي خالل القرن الرابع عشر للميالد، عرفت بدول الطراز الهنا كانت حتيط يف احلبشة و القرن اال

، و قد بلغ عددها سبع (2)مبملكة احلبشة من اجلهة الشرقية مثل الطراز  و تسمى ايضا بالد الزيلع
  رابيين، هديا، شرحا، بايل، و دارة .أوفات، داورو، أامارات هي: 

مناذج حقيقية للدول االسالمية يف احلبشة حيث كانت هلا مساجد و كانت هاه املمالك متثل      
و جوامع تقام فيها اجلمعة وصالة اجلماعة، و فيها الزهاد و االبرار، و كانت بلداهنم على جانب 

عظيم من اخل ر و الرخاء و مجيعها متجاورة ما عدا داره اليت كانت ارضها داخلة يف اراضي احمرة  
انااك، و كانت مملكة اوفات اوسع هاه املمالك و ملكها يتبع املاهب عاصمة مملكة احلبشة 

، هلاا كانت  الف من املشاة 20الف فارس و اكثر من 15الشافعي، لديه جيش مكون من 
 .(3)ألوفات السيادة على بقية املمالك

 سالمية:ظهور الدولة السليمانية و حماربة املمالك اإل ثالثا:

ميالد ، حيث بلغت  13مالك مرت مبرحالة الضعف ابتداء من القرن و يبدو أن هاه امل      
خالل القرن الرابع عشر ميالد  على قدر كب ر من الضعف و التصكك، أذ يصصها ابن فضل هللا 

                                                                 

، البدر الطالع مبحاسن القرن السابع، دار حممد بن علي الشوكاين. انظر ايضا: 23ص  املرجع السابق، يوسف أمحد،( 1)
 .142،   ص2الكتاب االسالمي للنشر، القاهرة، د ت ، ج

 ( الزيلع هو اسم قرية صغ رة تنتمي اىل احدى هاه املمالك فاشتهرت هباا االسم كل ممالك الطزار.2)
ــــــــ  انظر ايضا:  .70ـ 69، ص ص مصدر سابق، مسالك االبصار يف ممالك املصار، (ابن فضل هللا )العمري (3) 

 .334، ص مصدر سابقعشى القلقشند )ابو العباس(، صبح األ



128 

 

 

 

 

العمر  باهنا كانت ضعيصة و البنيان و العمران و قليلة الغىن و حمصول بالدها قليل، كما أن أحد 
 . (1)يها، باالضافة اىل تصرق كلمتهم و انتشار العداوة بينهمملوك احلبشة كان يتسلط عل

الا   (عاصمة مملكة احلبشة املسيحية) حمرةأفلقد كان ملوك الطراز حيملون كل سنة مللك           
( االقمشة واحلرير و الكتان اليت كانوا ياتون هبا اليه من مصر و اليمن و العراق ، احلّطييسمى )

كانت هاه املمالك تضم اجلوامع و املساجد وتقام هبا اخلطب و اجلمعات و عند لكن يف املقابل  
ال زوايا لتعليم  ال رباطات و ن مل تكن منتشرة عندهم املدارس واهلها حيافظون على الدين لك

 .(2)القرآن

بشة فعالقة ممالك الطراز االسالمية مبمالك احلبشة املسيحية اذا كانت عالقة والء، فملوك احل      
هم من يعينون امراء املسلمني، و كان هؤالء االمراء يدفعون االتاوات و ضرائب الوالء، و يساعدون 

 .  (3)االحباش يف حروهبم مع اعدائهم

و استصحل االمر عندما تولت حكم مملكة احلبشة اسرة مسيحية متطرفة تدعى االسرة      
السليمانية نسبة اىل النيب سليمان و زوجته بلقيس، فلقد تاسست هاه االسرة على يد ملك 
متطرف يدعى يكونو امالك الا  كان حاقدا على املسلمني و العرب و مدعوما من طرف 

اإلسكندرية، حيث استغل تنازع ملوك ممالك الطراز االسالمي على السلطة الكنيسة االرثودكسية ب
 .  (4)ليخضعهم الواحدة تلو االخرى مبساعدة بعض ملوكها

و كان ملوك احلبشة ينظرون اىل هاه املمالك االسالمية  بعني احلسد واحلقد فاخاوا يتحينون       
م، ظهر ملك 15القرن التاسع اهلجر / الصرصة للصتك هبم و احتالل ممالكهم، لالك ملا دخل

م الا  أحدث 1409ه/812الا  توىل ملك احلبشة سنة اسحاق بن داوود حبشي امسه 
                                                                 

 . 61نصسه،  ص( 1)
 .63( نصسه ،ص 2)
 .165( عطية خمزوم الصيتور ، املرجع السابق، ص3)
 .161( نصسه، ص4)
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إصالحات كب رة جعلت مملكة احلبشة تتقوى و ذلك باعتماده على اجلراكسة االتراك يف إنشاء 
ليت كانت يف مصانع االسلحة كالسيوف و الرماح و اخلناجر اليت عوضت النشاب و احلراب ا

احلبشة، و اعتمد على رجل قبطي خب ر يف تنظيم املسائل املالية حيث واله ادارة الشؤون املالية 
ململكته، فانتعشت الدولة و عم الرخاء و طغى النجاشي وجترب، و بدأ يعمل على انتزاع ملك 

حربا على املسلمني   املسلمني يف دول الطراز و طردهم من بالد احلبشة وإبادهتم واسرتقاقهم و اعلن
 .(1) كما دعا ملوك الصرنج على التحالف إلزالة دولة االسالم يف بالده

استمرت اعتداءات ملوك احلبشة املسيحيني على املمالك االسالمية يف عهد خلصاء يكونوا       
ثل امالك، فصرضوا التوات و خربوا املدن و استولوا على جتارهتم، و ظهرت هناك ثورات اسالمية م

الثورة اليت قادها احد جتار مملكة عدل و هو صرب الدين،  كما راسل التجار العرب بالزيلع سلطان 
.كما جلات املمالك االسالعثماين، (2)مصر يستنجدون و يطلبون ايقاف اعتداءات ملوك احلبشة

حامسة على فيما طالب االحباش دجدة االسطول  ملساعدة األسطول الربتغايل الا  أحرز انتصارات 
حيث استجابت الربتغال هلاا الطلب احلبشي وأرسلت قوة  .األساطيل اإلسالمية يف احمليط اهلند 

القوات الربتغالية منيت خبسائر فادحة وقتل قائدها،   لكن ،ى رأسها أحد أبناء فاسكو د  جاماعل
. وقد أرسلت  ازرة هلاأن حتقق نصرًا على احلبشة والقوات املؤ  ونان تتمكن القوارب اإلسالمية مند

عمانويل" ملك الربتغال هبدف االتصاق م رسواًل إىل امللك "1510/ " يف عامملكة احلبشة هيالنة
 .على عمل مشرتك ضد القوى اإلسالمية , لكنها أيضًا كانت تنو  مهامجة

ثورات كما أن اعتداءات سالطني االسرة السليمانية استمرت، ومت القضاء على التمردات و ال       
عام  اي عليهمضِ ن ق  ابناه الاإخرهم سعد الدين و آحصاد صرب الدين كان أاالسالمية اليت قدها 

                                                                 

 33ـ 32سالم يف احلبشة، مرجع سابق، ص ص محد، اإلأ( يوسف 1)
 .170ص  ( عطية خمزوم الصيتور ، املرجع السابق،2)
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سالم يف هاه الديار لوال أن هللا قيظ ن تسقط املمالك االسالمية و هناية اإلأوكادت  .(1)م1430
 هلاا الدين من ينصره يف هاه الديار.

 :يف احلبشةاملسلمني جمد براهيم و استعادة إمحد بن أظهور  رابعا:

م ، ظهر ملوك احباش متعصبني للمسيحية خالل 1468بعد سقوط االسرة السليمانية عام      
امللقب بااود الثالث، و ابنه كالوديوس حيث عاىن املسلمون م مثل النجاشي )لبنا ددجل( 16رن الق

و اليت كادت ان  ن اصبحت تضم هرر فقط،أىل إياما عصيبة و تقلصت مملكتهم أيف عهدهم 
مام ، اإلالا  توىل امر املسلمني و مجع كلمتهم و لقبوه ب (2)محد بن ابراهيمأتسقط هنايا لوال ظهور 

عسر، و لقد عمل على ( أ  األGragn) حباش بالغراين، و لقبه األوبالغاز  وبصاحب الصتح
قاليم الشمالية و انتصر عليهم يف عدة مواقع حىت  ىل األإراضي احلبشية فوصل ىل داخل األإالتوغل 

م،  1543اىل   1531سنة من سنة  12ن يصنيهم ، و قد جاهد االمام امحد االحباش ملدة أكاد 
 . (3)وكان حيارب جبيش قدر عدده بعشرة آالف مقاتل اىل أن استشهد يف احدى املعارك

م ر مقاطعة أ (4)(انجراد أبونفارسا يف جيش )م ر أمحد قبل ان يتزعم اجلهاد و لقد كان األ     
قتل قطاع الطرق  عدل، الا  كان رجال صاحلا أقام احلق و امر باملعروف و هني عن املنكر و

ب االشراف و الصقهاء و املشايخ عب و الرقص و الطبول و عمرت البالد و احاللَّ بطل اخلمور و أو 
إىل مدينة هرر  1521اصمة دولة عدل يف عام وقد مت ذلك بعد أن نقل ع. (5)سيطر على مملكتهو 

                                                                 

  .173ص  ،نصسه (1)
الم .سمث ترك موطنه و استقر يف سلطنة عدل حيث اعتنق اإلكان ابنا ألحد القساوسة املسيحيني يف اجيو   ( 2( 

.38، مرجع سابق، ص محدأيوسف    )3(  
اجلراد هي وظيصة ادارية  انشأها امللك احلبشي )زرء يعقوب( آخر ملوك االسرة السليمانية ، تتمثل يف حيث أناجلراد هو  (4)

حاكم مقاطعة تابعة المرباطورية احلبشة خيض لالمرباطور و ينصا سياستها و حيارب اعدائها داخل االمرباطورية و خاصة 
عطية خمزوم  العسكر وله احلق يف مصادرة االراضي و فرض االتواتداخل مقاطعته. ) املسلمني، و كان اجلراد ينتمي اىل طبقة

 (.172الصيتور ، مرجع سابق، ص
 .7ص  ،محد بن عبد القادر )امللقب بعرب فقيه(، فتوح احلبشةأشها: الدين  ( 5)
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وكانت احلبشة يف ذلك الوقت حتت حكم امللك "لبين ددجل" وكانت أمه امللكة هيالنه وصية عليه .
   .تتحكم يف امور الدولة وكان امللك الشاب يستهني بقوة املسلمني

بو بكر  من أو ملا تويف اجلراد ابون من طرف قطاع الطرق خلصه على امارة عدل السلطان       
ذرية اجملاهد سعد الدين ، الا  ظهر يف عهده  قطاع الطرق و شرب اخلمور و كثر الظلم، 

مره الصقهاء و شيوخ الدين بسبب تركه لألمر باملعروف و النهي عن املنكر و انتشار أفاشتكى من 
، وفلما علم االمام امحد خبروجه عن منهج الكتاب و السنة ت، ومل جيد الناس من ينصصهمرمااحمل

و كان عدد خيوهلم اكثر )هوبت( أو ) آبت(  هرب من البالد هو و مجاعة من عساكره اىل منطقة
 من مائة فنصبوا اجلراد عمر الدين و اعلنو مترده على ايب بكر، واعلن اجلهاد، و كانت أول غارة قام

مواهلم أخا أحد البطارقة الا  قام بسيب نساء املسلمني و أهبا على االحباش كانت هجومه على 
مواشيهم يف مكان قريب من هوبت، فقتل من البطارقة عددا كث را ومن اجلنود املسيحيني اآلالف، و 

مواشيهم وحرروا اسرى املسلمني و اسرتدوا  فرسا و عدد من البغال والعربات و غنم املسلمني ستني
 . )1(حباشبراهيم على األإمحد بن أاملغتصبة و كان اول انتصار حيققه 

حدى املعارك، و كان االمام امحد حيارب جبهتني إم ر عمر الدين يف األ و بعدها استشهد     
علن والءه أيب بكر الا  غدر هبم و أسلطان عدل اطور احلبشي املسيحي من جهة و مرب اإل

بعدها متكن من قتل السلطان ايب بكر و تصرغ حملاربة االمرباطور، فمنع موظصيه لالمرباطور احلبشي،  
راضي املسلمني، أو من أن يدخلو عاصمة عدل هرر، و اختا راية له، ونظم أتوات من من مجع األ

 . (2)م1527اموره بتقسيم البالد اىل مخسة اقسام و عني على كل منها ام را و كان ذلك سنة 

ام امحد انتصارات عظيمة و فتح سلطنة دوارو،و قتل قائدها و سيطر على جنويب حقق االم      
( أو  شنرب كورييف موقعة )  1529هـ /  935شرق اجلبشة،  و سيطر على ايصات يف سنة  سنة 

                                                                 

 .7،8،9ص ص مصدر سابق، فتوح احلبشة ،  ، محد بن عبد القادرأشها: الدين (1)
 .197، مرجع سابق، صخمزوم الفيتوريعطية ( 2)
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سر عدد كث ر من املسيحيني مبا فيهم بنت خالة االمرباطور احلبشي و افتديت أو  (1)(صمرب كوري)
. مث انتقل اىل حماربة بالد احلبشة داخل اراضي املسيحيني، فلجأ (2)اوقية من الاهبخبمسني الف 

اك اىل مساعدة امحد بن ابراهيم م. فلجأ االتر 1526االحباش اىل التحالف مع الربتغاليني سنة
قب ، و بالتايل أحرز األم ر أمحد نصراً على األحباش وأعد و باألسلحة النارية واملدفعيةمدوه باجلنو أو 

" بايل وهدية وسدامة " بدخوله "دوارو وشوه ومهره والسا"، واستعاد إمارات 1531ذلك يف 
حىت كان املسلمني يسيطرون على جنوب احلبشة ووسطها مما اضطر  1535وهكاا مل يأت عام 

  .وهكاا اختات املعارك بني الطرفني صورة حرب دينية.  (3)امللك احلبشي للهروب من وجه اإلمام

صبح أو  .كب راً   ) أمهرا ( أثرًا اقتحام أبواب عاصمة امللك احلبشيوكان دجاح اإلمام يف      
ىل قمم اجلبال، كما ادت انتصاراته اىل اعتناق عدد كب ر من االحباش إجلأ  حيثمرباطور مطاردا اإل

الد كسوم نصسها. و بالك سيطرت اجليوش االسالمية على بأمحد من احتالل ألالسالم، ومتكن 
لكن وصول يف االهنيار حتت ضغط املسلمني، و ، و اخات النصرانية براهيمإمحد بن أاحلبشة بزعامة 

 .(4)م1542براهيم سنة إالقوات الربتغالية ملساعدة املسيحيني ادت اىل استشهادامحد بن 
م، خلصه على قيادة املسلمني ابن 1543براهيم يف احدى املعارك سنة إمحد بن أبعدما استشهد 

خته األم ر نور الدين بن جماهد إمامًا ليخلف خاله يف اجلهاد واستطاع أن يتصدى للجيوش أ  
 .و الا  استطاع قتل امللك  كالديوس احلبشية

 :براهيمإمحد بن أسالم يف احلبشة بعد اإلخامسا:.

                                                                 

 .9، مرجع سابق، صشها: الدين امحد بن عبد القادر( 1)
198، مرجع سابق، صعطية خمزوم الفيتوري(  2( 
.199، ص نفسه ( 3(  

 .201ص نفسه،(  4) 
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ذى باملسلمني حلاق األإىل إمبوت االم ر نور الدين انتهى جمد مملكة عدل فعادت احلبشة        
وضاع املسلمني تنهار شيئا فشيئا أبدأت  ا عاجزين عن مقاومة تعد  األحباش، وصبحو أالاين 

 .(1)وبدا األحباش خيرتقون ارض املسلمني من اجلنوب و كادوا ان يقضوا على االسالم يف احلبشة 

و قد انتزع االحباش من ايد  املسلمني مملكيت بايل و هديا و استقروا ما بني هرر عاصمة      
و اختاوها مقرا هلم. لكن اجملهودات اليت قام هبا  أوسه(عدل وشوا، اما املسلمني فقد متركزوا يف )

امحد بن ابراهيم مل تاهب سدى، حيث ان االسالم كان قد انتشر يف عهده بني صصوف 
املسيحيني والوثنيني يف هضبة احلبشة، حىت انه اسلم سكان منطقة جاال و االجيو الوثنيني، و يف 

صبح رئيس قبيلة أة و م متكنت قبائل االجيو من السيطرة على العاصمة القدمية للحبشة أحمر 1780
حلبشة  ( املسلم دجاشيا و ملكا على اعلي)صبح ابن عمهأجيو املسلم يتحكم يف النجاشي، بعدها إ

 .(2)كلها، فكان هاا فاحتة عهد جديد للمسلمني يف احلبشة

 النهضة االسالمية يف احلبشة: سادسا.

م حدثت هنضة علمية اسالمية يف شرق احلبشة بصضل اتصاهلا 19منتصف القرن خالل      
باليمن و احلجاز، وتأثرت حىت املناطق الغربية بسبب الغزو املصر  للسودان يف عهد حممد علي 

م، و انتشر علماء املسلمني حىت يف منطقة جاال يف الداخل، حيث يقول الكاتب  1821باشا 
ما أدهشين يف بالد جاال كثرة الدعاية » زار جاال: ملا(tshkePauli)بولتشكي النمساو 

االسالمية الغيورة فيها ، قد الحظت الشافعية يف هرر على اتصال دائم باحلرمني و أن مئات 
الشبا: ياتون لزيلع و بربرة كل سنة للتبشري ) يقصد لنشر الدين االسالمي( و يتسع نطاق 

                                                                 

 .39ص سالم يف احلبشة، مرجع سابق،، اإلمحدأيوسف (  1)
.41، ص نفسه(  2( 
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بني قبائل الصومال، و إن مل توجد فيهم روح االسالم  اعماهلم الدينية ، و يتقدم االسالم
 .(1)«الصحيح كثريا)أي االسالم السطحي(

حركة  و هيبالباديرا و من اأحداث اليت عرفتها الصومال اجلنويب قيام حركة جهاد املعروفة       
اسالمية اصالحية انطلقت من منطقة باديرا الواقعة على هنر جوبا و كان هدفها نشر االسالم 

م 1840وإقامة دولة اسالمية يف الصومال اجلنويب، وقد متكنوا من إخضاع مدينة برافا الساحلية سنة 
الطرق لكن هاه احلركة أمخدت كما بدأت خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر انتشار 

الصوفية خاصة القادرية و األمحدية و الصاحلية و اليت بدأت تتغلغل داخل الصومال و تنشئ 
 .(2)مستوطنات اسالمية يف خمتلف احناء البالد

اهل هرر و شوا حىت أصبحوا كما وزعت احلكومة املصرية ملا غزت السودان املصاحف على         
قوافل احلج املنطلقة من زيلع و تغرة، كما عمل  من أشد الناس حصاظا على اإلسالم و ازدادت

رؤوف باشا وهو حاكم مصر على هرر على إصالح اعمال الصوماليني والقضاء على املصاسد، 
 .(3)واستماهلم إىل اعتناق اإلسالم و نشر العدل و النظام

 ا: سلطنة مجا االسالمية آخر معاقل املسلمني يف احلبشة:بعسا

م، عادت عمليات  1871خبروج احلكومة املصرية من احلبشة بعد اهنزامها يف معركة قراع         
م،مما 1880الف مسلم بالقوة عام   50اضطهاد املسلمني من طرف املسيحيني حيث مت تنص ر 

ادى اىل هجرة عدد من املسلمني لألراضي احلبشية هروبا بدينهم، و قام النجاشي مانلك بتوحيد 
بشة من جديد حتت سلكته و ضم املمالك االسالمية و الوثنية و املسيحية لسلطته احل

ول اليت اسلمت خالل النصف األمملكة اسالمية مستقل،  )مجا( م، و مل تبق إال سلطنة1892سنة
                                                                 

.44احلبشة، مرجع سابق،صسالم يف ، اإلمحدأيوسف (  1( 
، خاص بالقرن 6تاريخ افريقيا العام، جملد  ،، اثيوبيا و الصومال، ضمن كتاببانكهريست)ر( و ل.ف.كاسانيللي(   2)

  .443ص  م،1996، التاسع عشر يف افريقيا، صادر عن اليونسكو، مطبعة حسيب درغام و ابوالده، لبنان
.67ص ، مرجع سابق،محدأيوسف (  3(  
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( و و معناها بلغهتم قائد القافةلتاجر مسلم مشهور باسم نقاد  شوى ) عن طريق م19من القرن 
( أ  صاحب احلصان اب ا جفار)أصبحت مملكة اسالمية ملكها حممود بن داود املشهور باسم 

 .(1)الكميت

و كانت تربطه عالقة طيبة مع اإلمرباطور  م،1887توىل هاا امللك حكم سلطنة مجا يف سنة       
احلبشي مانليك، وكان يساعده يف إدارة املناطق الداخلية للبالد، وكان يشرف على مجيع 
احملاكمات، ويشرف على محاية األجانب يف األسواق، و رغم ذلك فقط قام النجاشي مانليك يف 

ليبقى امللك فيها ألسرة أبا جصار وراثيا، يوم من األيام بإخضاعها لسلطته، ولكنه أبرم معها معاهدة 
باإلضافة اىل تأديتها جزية سنوية مللك احلبشة يف اديسا بابا، و ظلت هاه اجلزية تزدادا كل سنة 

 .(2)بغرض اضعاف آخر مملكة اسالمية و ال تستطيع االستقالل

اليت بلغت اوجها بني  و عموما فاننا ممكن ان نعترب بأن الصرتة الزاهية لالسالم يف احلبشة       
بتدخل دويل ممثل يف م ى1887 سنة انتهت هبزمية املسلمنيالقرنني الرابع عشر و السادس عشر 

 .دولة الربتغال والكنيسة الكاثوليكية العاملية وظهور االستعمار األورويب وهيمنته على القرن اإلفريقي

بقيادة اىل احلكم النظام الشيوعي كما تصاقم الوضع أكثر بعد االستقالل و ذلك منا وصول       
ازداد وضع املسلمني يف إثيوبيا سوءًا ألسباب سياسية عدَّة، منها:  حيث ،منجستو هيال مريام

ومية احلرب الباردة بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت السابق، وظهور جبهات إسالمية وق
الصراع  ، باالضافة اىلاإلريرت  من جهة مسلَّحة خمتلصة املرامي واملقاصد يف املنطقة، والصراع اإلثيويب

الصومايل من جهة أخرى. وقد حارب منجستو مجيع املظاهر الدينية املسيحية واإلسالمية  اإلثيويب
 .على حدٍّ سواء

                                                                 

هو احلصان الا  يكون لونه بني االسود و االمحر. الكميت( احلصان  1( 
 .51( يوسف أمحد، مرجع سابق، ص  2)
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إىل مرحلة الدميقراطية والتعددية  و حتوهلا  وبيااالنصراج السياسي للمسلمني يف إثيلكن مع بداية      
، ويف عهده تنصَّس (1)احلزبية والنظام الصيدرايل يف احلكم بقيادة رئيس الوزراء الراحل مليس زناو 

املسلمون الصَّعداء ورأوا أهنم جزء أساسي من الوطن وأبدوا الثقة باحلكومة بعد إعطائهم نوًعا من 
وزيرًا مسلًما، إضافة إىل  12حكومة مليس  ضمت ، حيثة يف احلكماحلرية السياسية واملشارك

فتح أول كلية ، كما مت إنشاء برامج تعليمية وتدريبية للمسلمني يف كافة املناطق املسلمة املهمَّشة ّ 
 إسالمية يف أديس أبابا، وتزامن مع هاا أيًضا إنعاش االقتصاد يف املناطق املسلمة. 

ورغم أن إثيوبيا تعترب دولة حبيسة ليس هلا منصا حبر  ودولة تعاقبت فيها أنظمة َمَلكية      
وديكتاتورية لعدة قرون متنع احلرية السياسية واالقتصاد احلر إال أن هاا الكبت السياسي 
واالقتصاد  زال تدرجييًّا بوصول مليس زناو  إىل س دَّة احلكم، وبدأ صوت املسلمني ي سَمع يف 

 .وقة احلكومة والدوائر احلكومية املختلصة ألول مرة يف التاريخ اإلثيويب السياسي أر 

                                  
 املبحث الثالث                                   

  اإلسالم يف ممالك السودان الشرقي                        

ظهرت ممالك اخرى اسالمية على انقاضها يف شرق افريقيا وبالد  زوال املمالك االسالمية بعد      
النوبة، حيث كان ظهورها نتيجة للتأث ر العريب االسالملي يف املنطقة من خالل نشاط التجار العرب 
املسلمني القادمني من اليمن و احلجاز، و متركزهم يف موانئ سواحل النوبة مثل مصوع و دهلك 

                                                                 

شغل قبل ذلك منصب م، 2012 اوت 20 حىت وفاته يف 1995 أغسطس 22 منا إثيوبيا رئيس وزراء: س زيناوي يمل (1)
الشيوعي يف  منغستو هيال مريام اإلطاحة بنظاموصل ايل احلكم بعد  ،1995 وتأ 21 إىل 1991 مايو 28 من الدولة رئيس

اجلبهة الدميقراطية الثورية  قتصاد واالنصتاح اخلارجي. كان عضوًا يفمطلع التسعينات. تقدمت إثيوبيا يف حكمه نوعًيا يف اال
عامًا بينما   57عن عمر يناهز  بسبب "عدوى مصاجئة 2012   آب) أغسطس 20 تويف زيناو  مساء االثنني .لشعب أثيوبيا

 .كان يتعاىف من مرض أمل به يف مستشصى خارج إثيوبيا

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1995
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1991
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1995
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D9%88_%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
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عوب النوبية و تصاهروا معهم و اشرتكوا مهم يف التجارة  ونقلوا اليهم  وعيااب، و اختلطوا بالش
اإلسالم و اللغة العربية، ولعل أهم هاه اململك مملكة الصونج اليت اختات من مدينة سنار الواقعة 
شرقي اخلرطوم مركزا جتاريا هلا،و اليت استطاعت أن متد نصوذها إىل مجيع االراضي السودانية احلالية 

 با.تقري

 مملكة الفونج:أوال:  

عرفت هاه اململكة أيضا باململكة السنارية، و ذلك نسبة إىل املكان الا  قدمت منه،       
والصونج نسبة إىل عائلة الصونج احلاكمة يف اململكة. و لقد شكل موضوع اصل هاه اململكة الكث ر 

بل من اجلدل، فهناك اراء تنسبهم إىل الشلك الاين ينحدرون من منطقة حب رة فكتوريا نيانزا ق
هجرهتم إىل السودان، حيث ياهب هاا الرا  إىل أن الشلك هجموا على النيل االبيض بقوراهبم 
اين كانت تسكن هناك قبائل عربية اليت كانت تعيش على شكل مشيخات تعرف بالعبد الالب 

 .(1)نسبة إلىزعيمها عبد هللا مجاع، فأخضعوهم و أسسوا دولتهم اليت تسمى سنار

بهم إىل اصل امو ، أ  إىل مهاجرين امويني هاجروا خالل النكبة االموية إىل و هناك روايت ترنس
. و هناك رأ  يقول أهنا جاءت 2احلبشة و بالضبط من منطقة ملؤول يف مشال احلبشة بغرب اريت ريا

من الغرب من منطقة دارفور و بورنو، وأن هاه اململكة أسسها امللك عثمان أكاد الا  ط رد من 
م ، حيث توجه عثمان إىل السودان الشرقي و استعان بقبائل الشلك الاين 1486دارفو سنة 

 .(3)ساعدوا حصيده على هزمية العبدالب و اقامة دولته بسنار

م، عن طريق عمارة دونقس 1504ه/ 910عموما فإن تأسيس مملكة الصونج يعود إىل سنة       
الا  استغل سقوط مملكة علوة  املسيحية ليتحالف مع مملكة العبدالب العربية و زعيمها عبد هللا 

                                                                 

 ( ، الطبعة التاسع عشر ميالدعاشر إىل القرن ، معامل تاريخ سودان واد  النيل)من القرن الالشاطر بصيلي عبد انجليل (1) 
 .15م، ص1955االوىل، مطبعة ابو فاضل، القاهرة، 

 .60ص  مقدمات يف ممالك السودان الشرقي، مرجع سابق، ،وسف فضل حسني( 2) 
 .28ص ، مرجع سابق،طر بصيلي عبد انجليلاالش (3)
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وكان الواقعة على ضصاف هنر النيل األزرق،  (1)مجاع من أجل القضاء عليها فهزموها يف معركة أرجيي
نتيجة هاا النصر اتصاق بني اململكتني على تقسيم النصوذ، حيث يكون عمارة دونقس ملكا عليه 
وعلى كل اململكة متخاا سنار عاصمة له، بينما يكون عبد هللا مجاع نائبا له على اجلزء الشمايل 

 .(2)من اململكة، و اختا من مدينة قرى عاصمة له 

كان السناريون قبل حلصهم مع العبدالب وثنيني لكنهم بعد تاسيسهم للمملكة و حتالصهم         
معهم اعتنق عمارة دنقس اإلسالم و أصبحت مملكته إسالمية رغم بقاء الكث ر من مظاهر الوثنية 
سائدة يف صصوف اهلمج الاين كانوا يشكلون العمود الصقر  للجيش و املوظصني و احلراس يف 

 .(3)ملكة امل

م إىل 1504حكم مملكة الصونج مخسة و عشرون ملكا يف مدة تصوق ثالثة قرون من الزمن، من   
م، عرف فيه اإلسالم الثقافة اإلسالمية انتشارا كب ر يف بالد السودان. و حتولت 1821سنة 

السكانية اليت مركز إشعاع حضار  بصضل موقعها اجلغرايف يف قلب السودان، وبرتكيبتها إىل « سنار»
استوعبت جل األعراق العربية واإلفريقية، وجتلت فيها روح التسامح اإلسالمي والتصاحل مع 

مبختلف فروع العلم واملعرفة، « سنار»الثقافات احمللية املوروثة مما قبل اإلسالم. واهتم سالطني 
احلرمني الشريصني بعدد ، ويف بالد «رواق السنارية»وسجل السناريون حضورهم يف األزهر الشريف بـ 

 .(4) من األوقاف اخل رية خلدمة احلجيج القادمني من القارة السمراء

 اإلسالم يف مملكة الفونج:ثانيا: 
                                                                 

سسها  حجاز  بن معني يف عام أكم جنوب اخلرطوم، و قد 150تقع ارجيي على الضصة اليسرى للنهر االزرق على بعد ( 1)
 م أ  قبل سنار.1470

سيس مملكة الصونج االسالمية، حبث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس، كلية االداب، أت سحر حيي عبد الرضي حممد،  (2)
 .10م، ص2012لسنة اجلامعية قسم التاريخ ، جامعة اخلرطوم، ا

 .20، مرجع سابق، صالشاطر بصيلي عبد انجليل (3) 
 

 ، يف موقع الكرتوين:عاصمةَ الثقافة اإلسالمية« ِسنَّار  »عندما أصبحت ، إبراهيم البيومي غامن (4)

https://www.ida2at.com/when-sennar-became-the-capital-of-islamic-culture                                                          

https://www.ida2at.com/when-sennar-became-the-capital-of-islamic-culture/
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فرغم أنه يف بداية يف السودان الشرقي،  اإلسالمال يف نشر كان لظهور مملكة الصونج دور فعَّ 
العاصمة سنار يف البداية أ  مسجد  األمر كان اإلسالم  يف البداية سطحيا، حيث أنه مل تشهد

على تراهبا، و كان الرجال فيها بعيدون أشد البعد عن تعاليم اإلسالم رغم نظقهم بالشهادتني ،إذ  
كان الرجل يطلق زوجته و يتزوجها رجل آخر يف نصس اليوم دون عدة، و هاا نظرا لغياب نشاط 

كما أن امللك الا  كان يطلق عليه إسم   ،(1)ةالصقها و العلماء، و امتزاج اإلسالم بالعقائد احمللي
سيد القوم،مل يكن يف البداية مشدودا للعلماء و الصقهاء بل أنه كان يعتين بالكهنة الوثننيني 

، لكن مع مرور الوقت بدأت هاه اململكة تعمل على الدعوة و نشر (2)وجيالسهم رغم إسالمه
الوازع الديين، و عمدت إىل ارسال بعثات علمية إىل احلواضر العلمية يف العامل اإلسالمي و خاصة 

ملوك االزهر الشريف من اجل تكوين نوعي للصقهاء و الدعاة السناريني، إذ تاكر املصادر  بأن 
الك أقاموا رواق السنارية يف األزهر بالقاهرة من اجل طالب مملكة سنار بالعلم ولاهتموا سنار 
نشأ أحد أنشر العلم. و مي للهجرة إيل السودان للدعوة و علماء الدين اإلسال ، وشجعوا(3)هناك

الستقبال الزوار من مملكته لإلقامة  املنورة  سالطني مملكة سنار و يدعي باد  األمحر وقصًا باملدينة
فبدأ سالطني سنار  ،هناك عند زيارهتم لألراضي املقدسة، وال يزال جزء من أوقاف السودان هناك

 .(4)جمالسهم  يقربون العلما و شيوخ الصوفية اليهم و إىل

فملوك الصونج مل ينشروا اإلسالم بالقوة ، فاذا استثنينا بعض احلاالت اليت استعمل فيها 
العنف لنشر اإلسالم بني اجلماعات الوثنية و القضاء على العادات القدمية، فان اساليب الدعوة 

                                                                 

، مصر، 2011اإلسالم و النوبة، يف العصور الوسطى، اهليئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة االوىل،  مصطفى حممد سعد، (1)
 196ص

(2) Eva Evers Rosander, David Westerlund, African Islam and Islam in 

Africa: Encounters Between Sufis and Islamists, C. Hurst & Co. Publishers, 1997, P163. 

، 1988اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر،زهر و دوره السياسي و احلضار  يف افريقيا، األ ،شوقي عطاء هللا انجمل (3)
 .44ص

 .141، صمقدمات يف ممالك السودان الشرقي، مرجع سابق ،وسف فضل حسني (4)

https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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عوة بظهور طبقة االسالمية زمن الصونج كانت سلمية خالصة. و متيزت هاه املرحلة من تاريخ الد
 .)1(الصقهاء  و رجال الصوفية الاين جلبوا اساليب جديدة للدعوة االسالمية

اللغة العربية بصورة نظامية خاصة مع انتشار  لالك انتشرت العلوم اإلسالمية و نتيجةو 
اخلالو  اليت تعرف بالكتاتيب يف السودان لتحصيظ القرآن الكرمي و علوم العربية و احلساب. و كان 
هلاه األماكن أثر بالغ األمهية حيث تالقت اجلماعات السودانية من خمتلف مناطق البالد ومتازجت 
و اختلطت بدرجة كب رة، وقامت على إثر ذلك مدن وقرى أدت إىل حتول كب ر يف حياة الناس من 

خ تاج البداوة إىل املدنية و التحضر. و يف عهد دولة سنار دخل التصوف إىل السودان على يد الشي
م، و أقام يف واد  شع ر باجلزيرة و أخا عنه 1571الدين البهار  القادر  قادمًا من احلجاز عام 

اليعقوباب و حممد ود رمحة احلالو  و شاع الدين ود التومي الشكر  و عجيب املادجلك ملك 
 . (2) العبدالب وحممد اهلميم ود عبد الصادق الركايب مث العركيون من بعد

التصوف بصمات واضحة يف انتشار االسالم يف االسودان الشرقي من خالل و لقد ترك 
التعليم االسالمي و الكتاتيب و اخلالو ، و كاا نشر العقيدة االسنية، و أسهمت بقدر كب ر يف 

 نشر علوم الدين و اللغة العربية .

املراكز كما عمل ملوك سنار على ربط مملكتهم بالعامل االسالمي، و خاصة مع احلواضر و 
العلمية االسالمبية،و يف مقدمتها االزهر الشريف و احلجاز، الق روان و فاس و مراكش، و كان هاا 
التواصل عن طريق قوافل احلجاج املتوجهني حنو مكة أو القادمة من املغرب اإلسالمي و غرب 

 إفريقيا و اليت كانت متر بسنار اليت صارت قبلة للناس من كل حدب وصوب. 

القادمون من الغرب ماهب اإلمام مالك و رواية ورش عن نافع ونظرًا لوقوعها  لقد جلب
يف طريق احلج أصبحت سنار مستقرًا لكث ر من الناس القادمني من ممالك احلزام السوداين مثل 

                                                                 

 .197، مرجع سابق، صاإلسالم و النوبة مصطفى حممد سعد، (1)

 .141، ص، مرجع سابقوسف فضل حسني( 2) 
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وادا  و كامن وبرنو و باجرمي و مايل و السنغا  و صوكتو على أيام عثمان دان فوديو، و من 
و اليت قامت حتت حكم عمر بن سعيد الصويت، و فيما بعد قدم احلاج عمر بنصسه مملكة الصوته تور 

من مايل لتستقر أسرته يف منطقة سنار ويظل أحصاده هناك حىت يومنا هاا. و نستطيع القول أن 
سلطنة سنار قد أمدت السودان احلديث بأهم خصائصه القومية املتواصلة بني األجيال بسبب 

  .( 1 )ثقايف الا  مت برعاية تلك الدولة الصتيةالتمازج العرقي و ال

ظهر بعد تشجيعه من بعض  لكنه، يف بدايات دولة سنار اإلسالمية مل يظهر التصوف      
سالطني سنار املتأخرين، بعد ظهور نزعات قبلية عميقة، فأراد هؤالء السالطني أن ينتشر 

 التصوف، حىت يصرف الناس عن التعصب القبلي والعنصر .

وفدت الطرق الصوفية للسودان من عدة مصادر هي احلجاز ومصر ومشال وغرب أفريقيا. وقد      
سبقت مرحلة دخول الطرق كمؤسسات منظمة ذات تعاليم وأذكار وأوراد مجاعية ومشرتكة، مرحلة 

يت اجتاه فرد  يف التصوف ساد قبل جميء الشيخ تاج الدين البهار ، أول داعية للطريقة القادرية، ال
 تش ر معظم املصادر إىل أهنا أقدم الطرق دخواًل إىل السودان.

قام شيوخ الطرق بوصصهم فقهاء ومتصّوفة بالعديد من األدوار والوظائف يف جمتمعاهتم ومن      
أمثلة ذلك دور: املرشد، واملعلم، واإلمام، واملأذون، والطبيب، والوسيط املتشصع يف فض النزاعات 

ونصرة املستضعصني لدى احلكام والسالطني. كما كان الناس يستش روهنم  والصراعات واحلروب
ويستصتوهنم يف أمورهم وشئوهنم احلياتية املختلصة ويلجأون إليهم إلطعامهم عند احلاجة. وكان 
لشيوخ وزعماء الطرق الصوفية عالقة بالسياسة اختات أشكااًل وصورًا متباينة خالل فرتات احلكم 

دها السودان بدءاً بصرتة سلطنة سنار، واليت كانت يف نصصها الثاين "العصر الاهيب" املختلصة اليت شه
للطرق الصوفية ومشاخيها يف السودان، نظرًا ملا كان هلا وهلم من منزلة علمية ودينية ومكانة 

 .(2)اجتماعية ونصوذ سياسي
                                                                 

 .145، ص، مرجع سابقوسف فضل حسني( 1)
ه، 1435، رمضان 135، جملة الراصد االكرتونية، العددقراءة آنية ،، الصوفية والتصوف يف السودانصديقحممد خليفة  (2)

 http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=6681موقع الكرتوين: 
 .2019ديسمرب 19: اطلع عليه يوم   

http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=6681
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كان هلا دور بارز يف نشر   و يف ذكر الطرق الصوفية  نش ر إىل عدد من العائالت الصوفية اليت     
االسالم يف بالد الصونج، و منها عائلة العركي ، حيث كان الشيخ حممود العركي قد رحل اىل مصر 
و تلقى العلم على مشايخ ذلك العصر مثل ناصر و مشس الدين اللقاين، و ملا عاد إىل السودان 

الرتمل بعدما كانت املرأة تتزوج يف  عمل مبا تعلمه، فكان أول من أمر النساء بالعدة بعد الطالق أو
. باإلضافة اىل عائلة جابر، حيث كان الشيخ ابراهيم (1)نصس اليوم الا  ط لّقت فيه أو ر ّمَلت

البوالد بن جابر  بن غالم هللا بن عائد الا  ولد مبنطقة الشايقية مث ارحتل اىل مصر و تـََصقَّه على يد 
الشيخ حممد البنوفر  إمام املاهب املالكي بالقاهرة، و ملا عاد اىل وطنه أدخل إىل مملكة الصونج 

أيب زيد الق رواين و خمتصر خليل بن إسحاق، فالتف طلبة العلم حوله وحول دراسة كتايب رسالة 
 .(2)أخويه من بعده إمساعيل و عبد الرمحان 

فلقد كان للشيخ جابر أربعة أوالد، حيث سامهوا هم و أحصادهم من بعدهم بدور كب ر يف      
فاطمة بنبوغها يف العلم  نشر التعليم الديين الصقه يف كامل السودان الشرقي، كما عرفت أختهم

والصالح، َخلََّصت وراءها بيتا علميا ال يقل عن بيت آل جابر يف العلم و الصالح، منهم 
الصغ روناب أحصاد ابنها سيد  حممد بن سرحان امللقب بصغ رون ،الا  تعلم على أيد  أخواله 

لرّحال و أخا عنه مث درس على البنوفر ، الا  اصبحت لديه مدرسة خاصة به و ش دَّت إليه ا
.كما أنشأ آخرون من أحصاد أوالد جابر مدارس خاصة هبم كما قام ابناء (3)األبناء و األحصاد

عمومتهم بدور مماثل يف نشر االسالم و عقيدة التوحيد من خالل مدارسهم بكردفان و جبل احلرازة 
 . (4)اليت سكنوها قبل قيام مملكة الصونج 

                                                                 

، وقصات مع كتاب الطبقات، طبقات ود ضيف هللا، مركز الصف االلكرتوين للطباعة و الشيخ االمني احلاج حممد امحد (1)
 .132م، ص2000ه/1421االوىل، النشر و التوزيع و االعالن، ب روت، لبنان، الطبعة 

 .140مرجع سابق، ص ، وسف فضل حسني (2)

 ، كتاب طبقات يف خصوص االولياء و الصاحلني و العلماء و الشعراء يف السودان، املكتبة الثقافية،حممد ضيف هللا (3)
 .7ص حرف األلف، د.ت، ب روت، لبنان،

 .141مرجع سابق، ص، وسف فضل حسني (4)
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م( م تَبّحر يف 1650ه/1060الصقيه إدريس بن األرباب )تويف سنة و كان الشيخ الصويف العامل     
جل العلوم حىت إذا ما حدثته يف أ  موضوع إالَّ و حدَّثك عنه حىت يظن السامع أنه ال حيسن إال 

 .(1)الدخان هاا العلم، وقد كان أول من أدخل إىل سنار الصتوى اليت افتاها مصيت اسطمبول بتحرمي

داخليًا كان لسلطنة سنار عالقات مع املمالك اإلسالمية اليت كانت قائمة يف منطقة جبال     
النوبة مثل تقلي و العباسية أما عن طريق التواصل السلمي أو عرب اهليمنة العسكرية مما مهد الطريق 

بقيادة الغديات الاين كانوا لتدفق هجرات عربية كب رة إىل كردفان ممثلة يف احللف الا  تكون 
 يعتربون أنصسهم فرعًا من الصونج يف كردفان.

لقد زار سنار كث ر من الشخصيات اليت كان هلا أثر بعيد يف نشر الثقافة العربية االسالمية 
صاحب الطريقة اخلتمية وهو وليد   يف االسودان الشرقي، و من هؤالء السيد حممد عثمان اخلتم

م، حيث أرسله سيده الشيخ أمحد بن إدريس لنشر الطريقة 1838ه/2081مكة املكرمة عام 
االدريسية الشاذلية إىل بالد السودان فلقيت دعوته دجاحا حمدودا يف مشال السودان و شرقه، وبعد 

، وأنشأ هلا عدة زوايا يف مكة املكرمة والطائف وجّدة (2)وفاة شيخه إدريس أسس طريقته اخلتمية 
ومنها بعث بأبنائه إىل عدة جهات من جنوب اجلزيرة و مصر و بالد السودان من  واملدينة املنورة،

معه انتشر اإلسالم يف جبال النوبة على يد تالمياه من و أجل الدعوة للطريقة اخلتمية و نشرها، 
أمثال السيد إمساعيل الويل و غ ره ، وأمتد تأث ر السيد اخلتم إىل شرق السودان و إريرتيا و احلبشة؛ 

من هؤالء السيد حممد بن عمر التونسي املؤلف و املؤرخ املشهور الا  وضع كتاب )تشحيا  و
األذهان بس رة بالد العرب والسودان(. وأقام جبوار سنار الشيخ علي ود بقاد  الكاهلي الا  كان 

                                                                 

 .9، صطبقاتال، كتاب هللاحممد ضيف  (1)

مسيت بالطريقة اخلتمية نسة إىل حممد اخلتم الا  ادعى انه خامت االوليا الصاحلني، و تعرف أيضا باسم الطريقة املرغنية  (2)
و تلتقي الطريقة اخلتمية مع الكث ر من الطرق الصوفية االخرى يف املعتقدات  نسبة إىل مولد الشيخ نسب الشيخ اخلتم املرغين.

=املنحرفة مثل الغلو يف شخص الرسول صلى هللا عليه و سلم، و القول باحللول و وحدة الوجود، كما ترتبط يف العصر احلديث 
و يف السودان و خاصة يف الشمال و الشرق من  مع الشيعية يف جداهلم حول االمامة. و بنتشر اتباع هاه الطريقة اليوم يف مصر

 السودان و اطراف إيريت ريا املتامخة للسودان.
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بته يعترب أعلم أهل السودان يف ذلك احلني، و قبل هؤالء مجيعا الشيخ فرح ود تكتوك الا  تعترب ق
 .(1) أحد أبرز املعامل يف منطقة سنار

كما زارها الشيخ تاج الدين البهار  البغداد  القادر  الا  قدم إىل سنار يف عام 
م، من بغداد عن طريق احلجاز حيث استقبله داؤد بن عبد اجلليل التاجر السوداين و دعاه 1577

سبعة أعوام قام تاج الدين بتسليك عدة إىل زيارة السودان، و خالل إقامته يف  سنار اليت دامت 
مريدين يف الطريقة القادرية من سنار منهم الشيخ عجيب الكب ر، ملك العبدالب، وشلع الدين ولد 
التومي جد قبيلة الشكرية العربية، و اتبعه أيضا الشيخ حجاز  بن معني، و الشيخ بان النقا الضرير 

مكانة مرموقة يف بالد الصونج و نالوا مكاسب و غ رهم، و قد كسب اتباع الشيخ تاج الدين 
وامتيازات كب رة عند ملوك الصونج الاين قربوهم إليهم، و اشتهروا بالكرامات و و أصبحت كلمتهم 

كان السلطان عمارة دونقس يقرب الصقهاء و العلماء املسلمني إىل جملسه،   مسموعة لديهم، فلق
سلل إىل مكَّن من التَّ ت ز   فقيه مسلم ليَ تنكر يفقد كان اليهود  يوسف روبيين   فحىت اجلاسوس

 . (2) نه انكشف أمره بعد ذلك لكن عمارة دونقس عصا عنهأ، و رغم قصره

 )سلطنة الفور(: مملكة دارفور ثالثا:  

، واليت حيدها من الشمال الصحراء الليبية تنسب هاه اململكة إىل اقليم دارفور يف شرق افريقيا      
ومن اجلنوب حبر العرب و من الصغرب ممالك ودا  و بغرمي و تشاد، و يعد الصور هم السكان 
االصليون للملكة يستقرون يف املنطقة اجلبلية الوسطى اليت تضم جبل مرة، كما سكنتها قبائل نوبية 

للميالد، باالضافة إىل عناصر عربية من جهينة و غ ر  سودانية و ليبية من الزغاوة منا القرن السابع

                                                                 

 .701ص م، 2013، موسوعة الصوفية، دار املنهل للنشر، احلسيين  احلسيين معدي  (1)
 .145ــــ  144ص ص  مرجع سابق،، وسف فضل حسني (2)
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جهينة هاجرت اليها عرب مراحل تارخيية خمتلصة، وملا كانت هاه القبائل العربية متتهن رعي األبقار 
 .(1)واإلبل فقد ع رفت بالبقارة و األبالة 

و تاكر املصادر أن قبائل الداجو هم أول من أسس مملكة يف دارفور مث تالهم التنجور مث اسرة    
 من الصور، و ينقسم أصول شعب الصور إىل ثالثة أقسام هي: كودجارا ، توموركا وكراكيت. (2)ك را

عرب مل : هم ش عبة من الصور امتزجت بدماء عربية من بين هالل و التنجور. و هم الكوجنارا ــ 
 يعرفوا يف تارخيهم أ  لغة غ ر اللُّغة العربية.

و اليت تعين املتخلف حضاريا، أو املتوّحش أو األعاجم يف بعض  مشتقة من كلمة تومورتوموركا: 
 األحيان.

و هم سكان جبل مرَّة ، و هم يتكلمون لغة البطون الدارفورية لكن مبخارج حروف  الكرياكيت:ــ  
 .(3)خمتلصة،و متتاز وجوههم بسمرة واضحة 

اجلدير بالتنويه أن تاريخ بداية دارفور ال يزال غامضا و مضطربا نظرا لندرة النصوص التارخيية     
تنجور، و اليت عرفت هجرة القبائل العربية اليت تتحدث عن الصرتة اليت سبقت فرتة حكم الداجو وال

سالصة الاكر إىل دارفور. فاملعلوم لدينا هو أن الداجو أسسوا دولة الصور وحكموها خالل القرنني 
الثالث عشر و الرابع عشر، إىل غاية فقداهنم السيطرة على جتارة القوافل لصاحل التنجور الاين 

ملكة خالل القرن اخلامس عشر للميالد و تصرق الداجوا فرضوا سيطرهتم على املنطقة الوسطة من امل
الاين احنسروا شرق و جنوب شرق جبل مرة، و خالل القرن السادس عشر و هي الصرتة اليت 

                                                                 

بعض مظاهر حضارهتا، دار املصّورات للنشر و الطباعة و التوزيع ، ، سلطنة دارفور ـ تاارخيها و مصطفى حممد مسعد (1)
 .9م، ص2016اخلرطوم، طبعة ثانية، 

من خ رة و هو اسم االم رة خ رة ابنة ملك دارفور من الداجو اليت تزوجها امحد املعقور العريب املسلم  ةكلمة ك را مشتق  (2)
 لك الوقت كانت تنسب لالم عند الدارفور قبل اإلسالم.الا  اسس اسرة ك را على اعتبار أن نسبة االسر يف ذ

 .65ــ  64، ص ص2005، قبائل دارفور، دار عزَّة للنشر و التوزيع، اخلرطوم، السودان، سبيل آدم يعقو: (3)
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تشكل أوّج عظمة حكم التنجور أخا اإلسالم يف االنتشار ببطء، و ذلك بصضل وصول هجرات 
 .(1)الاين اختلطوا مع السكان االصليني لدارفور العرب البقارة من جهينة إىل سهول دارفور اجلنوبية

 يف سلطنة دارفور:حركة انتشار اإلسالم رابعا: 

دخل اإلسالم دارفور منا عصور، ورمبا يرجع للقرنني الثاين عشر والثالث عشر امليالديني،  
أ  منا سلطنة الداجو وسلطنة التنجور، مث ازدهر يف عهد سلطنة الصور الك را والسلطان شاو 

مسلًما وقد زوج ابنته  -كما ذكر الثقات-دورشيد آخر سالطني التنجر، وقد كان هاا السلطان 
ألمحد سصيان املشهور بأمحد املعقور، ومل يأخا السلطان شاو دورشيد اإلسالم من يد أمحد خ رة 

فريقيا ومشال إمن مشال  السلطنةهلاه  وفد اإلسالم لكناملعقور كما جاء يف كتب بعض املؤرخني، 
عللى مراحل  إليها وانزحالاين  واد  النيلعلماء سودان من  باالضافة إىل املهاجرين فريقيا، إغرب 

 . (2)من التاريخ 

ومن أبلغ الدالئل على وجود اإلسالم بدارفور منا القدم وجود أوقاف التنجر باملدينة املنورة 
منا عهد السلطان أمحد رفاعة التنجراو ، داللة على أسلمة سلطنة التنجر كما مت العثور على آثار 

دارفور أ  بالقرب من مدينة عني فرح ألنقاض جوامع مبدينة أورى حاضرة سلطنة التنجر بشمال 
 األثرية، واليت تعترب إقليما جغرافيا متميزا يعد سجال لتاريخ احلضارة اإلسالمية يف دارفور.

كثر مما مت يف مملكة الصونج، و يرجع أبوت رة بطيئة يس ر انتشار اإلسالم يف دارفور  تكان      
امللكي يف مملكة دارفور وتشجيع املمارسة الشعائر املؤرخون الصضل يف انتشار اإلسالم إىل القصر 

بنا فبصضل هاا امللك اصبح اإلسالم دين رمسيا ململكة الصور، فقد اإلسالمية إىل سليمان سولونغ ،

                                                                 

 .92ــ  91ص ص مرجع سابق،، وسف فضل حسني (1)

 https://ar.islamway.net/article/2081 الكرتوين:، تاريخ اإلسالم يف دارفور، يف موقع م.أمحد عبد القادر أربا: (2)

https://ar.islamway.net/article/2081


147 

 

 

 

 

ول صالة اجلمعة يف دارفور  لكن بقيت ممارسة الطقوس الوثنية التقليدية أقام أد و جاملساسولونغ 
 . (1) الزمنني صصوف عائلة ك رة احلاكمة لصرتة طويلة من مستمرة إىل جانب اإلسالم حىت ب

انتشار اإلسالم يف دارفور قبل منتصف القرن اخلامس  اليت سامهت يفقد تعددت العوامل ول     
عشر امليالد  بزمن طويل، هاه العوامل كانت تؤيت مثارها منا أن انتشر اإلسالم يف بلدان غرب 

ة جغرافيا باسم بالد السودان الغريب واألوسط، منا القرن احلاد  فريقيا املعروفإوسط  فريقيا وإ
عشر، حيث كان مير حجاج هاه البالد يف طريقهم إىل بيت هللا املقدس بإقليم دارفور، إضافة إىل 

واليت القت ترحيبا من ،االتساع يف حركة التجار العرب وغ ر العرب من املسلمني يف هاا اإلقليم 
ما ساعد على انتشار مس رة اإلسالم وتوطيد العربية لغة القرآن الكرمي، وهو  ،سكان اإلقليم

وعندما أسس السلطان  ،والتخاطب يف شىت اجملاالت الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية
م( اهتم ببناء املساجد وفتح 1445 -هـ848سليمان سلونق سلطنة الصور اإلسالمية عام )

-م1726باملدن والقرى، كما واصل حصيده السلطان أمحد بكر )املدارس وتعم ر اخلالوى 
من خالل بنائه للمساجد ، اإلسالمبتشجيع انتشار  م( هنج أسالفه يف هاا املضمار1746

شجع هجرة العلماء للعمل بدارفور لنشر دين اإلسالم بطريقة علمية مؤسسة،  و املدارس القرآنيةو 
كرمي من العلماء األجالء من متبكتو غرب أفريقيا ، ومن دار فأرسل رسله للدول اجملاورة، فوفد نصر  

شنقيط ، ومن سلطنة الربنو، وسلطنة باقرمي واملغرب العريب، ومصر وتونس وفزان واحلجاز وسودان 
واد  النيل بناء على دعوته، دخل هؤالء العلماء سلطنة دارفور يف فرتات متعاقبة ، واستقروا هبا 

فوجدوا من السالطني الرعاية واالحرتام والتقدير والتكرمي، فمنحوهم األراضي ألداء مهمتهم اجلليلة، 
واملال الوف ر واخلدم لراحتهم واستقرارهم، اعرتافًا برسالتهم املقدمة، واستقروا بوطنهم اجلديد دارفور، 

 .(2)ونشطت مدارسهم، وازدهر العلم يف ربوع البالد، وقو  اإلسالم، وتبحر الناس يف علوم الدين

                                                                 

 .229ص ، مرجع سابق،1800إىل  1500االسودان من  يوسف فضل حسن و :. اوغوت ،( 1)

 املرجع السابق. نصس ،أمحد عبد القادر أربا:( 2)
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باإلضافة إىل دور حممد ت راب جبلبه للكتب الدينية  من مصر و تونس ، أما عبد الرمحان        
الرشيد الا  كان عاملا و فقيها يف الدين فقد شجع الصوفية للقدوم إىل بلده و منهم الشيخ عمر 

دان السو  عهده فقهاء من مصر و احلجاز و التونسي صاحب تشحيا األذهان. و زار اململكة يف
تورو السنغالية، الا  كان معلما  ــالنيلي و حىت السودان الغريب على شكل مالك الصيتاو  من فوتا ـ

لعبد الرمحان قبل أن يص ر سلطانا، مث واله ابنه حممد الصاضل الوزارة بعد ذلك و لقد شجع 
اكورة هو منحهم السلطان عبد الرمحان الصقهاء على االستقرار يف أرضه مبنحهم احلواك ر )نظام احل

  .(1) أراض يستغلوهنا دون أن يدفعوا عليها ضرائب(

كما استقطب حممد ت راب الكتب الدينية من مصر و تونس، أما امللك عبد الرمحان الرشيد        
عصيف النصس كان حافظا للقرآن الكرمي ، )2(ام(فقد كان رجال متصقها و زاهد1800 ــ 1786)

على تشجيع الصقهاء و الصوفيني من بلدان اخرى لالستقرار يف دارفور و منهم ابن عمر  عمل
التونسي و ابنه  حممد الا  ألف كتابا بعد اهم املصادر اليت تؤرخ ململكة دارفور و موسوم 

. كما جلب إىل بالده فقهاء آخرون من مصر (3)«تشحيا األذهان بس رة بالد العرب و السودان»بــ
از و السودان النيلي و غرب بالد السودان، منهم الشيخ مالك الصوتاو  و هو من عائلة و احلج

مشهورة بالعلم و الدين وكان معلما لعبد الرمحان قبل أن يتوىل السلطنة، مث أصبح وزيرا للسلطان 
، كما شجع الصقهاء و علماء الشرع على االستقرار يف بالده من خالل إقطاعهم (4)حممد الصاضل

الا  يعصيهم من الضرائب، و الا  كان يتمتع به نظراؤهم يف مملكة  (5)أراض وفق نظام احلاكورة
                                                                 

 .230صى ، مرجع سابق،1800إىل  1500االسودان من  يوسف فضل حسن و :. اوغوت ،( 1) 
(2) Ira M. Lapidus, A History of  Islamic Societies, Cambridge University Press, 2002, P232 

حققه: خليل حممود عساكر ومصطصى  هان بس رة بالد العرب و السودان،ذ، تشحيا األحممد بن عمر التونسي (3)
 .99، ص1965حممدمسعد، الدار املصرية للتاليف و الرتمجة، القاهرة، 

 .100، صنفسه (4)
الدار أول عش رة من عشائر  كلمة حاكورة مأخوذة من احلكر ونطلق على األرض اخلاصة بقبيلة صغ رة داخل:  احلاكورة( 5)

ورة عادة تكون حتت حراسة دملج واحلاك ك ر واحلاكورة تتكون من عدة فيساأ  قبلية مبعين آخر أن كلمة )الدار( تعين عدة حوا 
سكك أو شيخ مشايخ إذا كانت ملكًا لقبيلة صغ رة أو لعش رة، أما إذا كانت خاصة بأسرة فإن كب رها هو املسؤول  أو

https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ira+M.+Lapidus%22
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سامهت احلركة التجارية مع العامل العريب االسالمي و هجرة املسلمني إىل دارفور . وقد (1)الصونج
اضيهم كل ر أضافة إىل دور قوافل احلجاج اليت كانت متر عرب بقسط كب ر يف انتشار االسالم، باإل

 سنة.

رضهم يف اجلزء الشمايل الغريب من اململكة دورا عظيما أو لقد لعبت قبائل الزغاوة اليت تقع         
يف نشر االسالم باعتبارها كانت تنمثل حلقة وصل مع الكامن اليت حتولت خالل القرنني السادس 

ية، حيث كانت قد سبقت عشر و السابع عشر و الثامن عشر إىل مركز للحضارة العربية االسالم
دارفور إىل اإلسالم بعدة قرون. كما شكلت ارض زغاوة نقطة التقاء مهمة للقوافل القادمة من 

سالمية من كل جهة ما عدا إاملغرب والتشاد و مصر و غ رها. حيث كانت دارفور حماطة مبمالك 
 .(2)من جهة اجلنوب حيث كانت هناك امم مهجية

سالم، فلقد كانت هاه و لقد سامهت قوافل احلجاج املارة بدارفور بنصيب كب ر يف انتشار اإل    
القوافل القادمة من وسط افريقيا و غرهبا و املتجهة إىل موانئ عيااب و سواكن ابتداء من القرن 

ر. و كان  محم متر بارض دارفور لتصاد  احلروب الصليبية الدائرة يف بالد الشام و مشال البحر األ12
 .(3) كث ر من احلجاج يستقرون يف بعض املراكز التجارية بدارفور

سالم هو طابع احلياة اليومية يف دارفور فكان كل امام او مدرس للقران يف صبح اإلأو هكاا      
و ستة مصلني و يعلم اوالدهم القران و العربية، أدارفور مسجد بالقرب من بيته يصلي خبمسة 

عهو  له بالقرب من منزله حاكورة يعيش منها خالو  لتعلم العلوم الشرعية وىل باالضافة إ
 تالمياته.و 

                                                                                                                                                                                                        

أما اإلدارة اجلديدة على مستوى احلاكورة ..حيث احلدود فإن أ  حاكورة معروفة متاماً بصضل الصرز الواضح يف احلدودومن .عنها
 .فهي يف أدىن درجات السلم وال تتجاوز الدملج أو شيخ الشيوخ

 .144تاريخ املمالك االسالمية يف السودان الشرقي، مرجع سابق، ص مقدمات يف، فضل حسن يوسف( 1)

 .329ص ،ابقمرجع س يوسف فضل حسن و :. اوغوت ،(2) 

 .330، صنصسه( 3)
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كما أصبحت الشؤون اليومية و االحوال الشخصية تس ر على هنج الشريعة االسالمية، و حىت        
مرتبات السلطان اليت يصرف منها على نصسه و اهل بيته كانت تؤخا من بيت املال الا  كان 

يت من اخلراج والزكاة، الصطرة، فكانت الزكاة يقوم جبمعها رجل يسمى ملك اجلبائني، حيث ماله يأ
ياخا عشر الغالل اليت جتمع من االراضي، و جيبون العشر من التجار و اهل احلضر،باإلضافة إىل 

 .(1) اهلدايا و الضرائب اليت ورثتها األعراف والتقاليد عندهم و خاصة اليت يصرضها قانون دايل

   قانون دايل:ــ  أ     

هو جمموعة من القوانني العرفية اليت مجعوها يف قانون خاص و كلمة دايل معناها اللسان يف        
لغتهم فكانوا يقصدون هبا لسان السلطان، أ  اوامره و نواهيه. و كان هاا القانون يوكل إىل حكام 

لشيخ هو املرجع االعلى هلاا القانون، و الواليات او املقدوميات عندهم لتنصياه، و يعد ابو ا
املالحظ على هاه القوانني اهنا كانت ختالف الشريعة يف بعض العقوبات و اليت توارثوها من فرتة ما 
قبل االسالم. و من امثلة هاه العقوبات أن السارق يغرم بست بقرات، و عقوبة الزاين بقرة واحدة، 

لدمور معروف عندهم. اما اذا كان الضرب دون جروح و عقوبة من يصضرب غ ره ثوبا من قماش ا
فالعقوبة هي نصف ثوب، و عقوبة شارب اخلمر مثانني جلدة و تكسر اواين اخلمر يف بيته. أما إذا 
أصيبت اراض هبا عشب للرعي حبريق فتعاقب اقرب بلدة إىل هاه االرض ببقرة عن كل مساحة من 

توزع  اموال الدايل مناصصة بني السلطان و و النصف  . و(2)االرض مقدارها درقة اخلاصة باحلروب
 االخر ألصحاب احلواك ر و املقادمي و الشوايت.

مية مثل ام ر سالإو من املظاهر اإلسالمية يف دارفور أن السلطان كان يلقب بألقاب        
لصهره امحد بن سلطان حسني خادم الشريعة، و املنصور و الصقيه، فهناك رسالة ارسلها الاملؤمنني، و 
من حضرة أم ر املؤمنني و خالصة »  ن دارفور جاء يف مقدمتها ما يلي:هو من اعياعيسى و 

                                                                 

 .301تشحيا االذهان ، مصدر سابق، ص ابن عمر التونسي،( 1) 
 .262العروبة و اإلسالم يف دارفور يف العصور الوسطى، مرجع سابق، ص ،رجب حممد عبد احلليم( 2)
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 يف رسالة اخرى بدأها كما يلي: . و(1).«و الدين، الواثق برب العاملني..األكرمني، خادم الشريعة 
نصور باهلل تعاىل م ر املؤمنني سيدنا و موالنا و أعالنا السلطان حممد احلسني املهد  املأمن »

 .(2)«امني

أيضا أنه كان يف كل بلدة من بلدات دارفور مسجدا، أو أكثر لتعليم سالمية إلمن املظاهر ا و      
الكتابة و القراة و القرآن، وكان لكل فقيه أو شيخ أو مدرس مسجدا صغ را جبانب منزله، حيث 
يؤم مخس مصلني و يعلم القرآن و علوم الدين، وجبانب هاا املسجد يوجد خلوات للمجاورين، 

و له حاكورة هي هبة من السلطان يعيش منها هو وطلبته مما جيعلهم  يعلمهم فيها العلوم الشرعية،
 .(3)يتصرغون للعلم 

و من مظاهر احلضارة االسالمية يف دارفور اتباع الشريعة اإلسالمية، يف احكام االحوال     
الشخصبة كالزواج و امل راث و الطالق و غ رها، و حىت مصادر أموال السلطان كانت حتّصل بطرق 

ة كالزكاة و العشر، وكان املسؤول عن هاه االمداخيل يسمى ملك اجلبائني الاين جيبون شرعي
الغالل من البالد، حيث كانوا يأخاون عشر ما خيرج من حبوب كزكاة وز جيعلوهنا يف مطام ر 

 .4الحتياجات السلطان، كما كانوا جيبون عشر من التجار احلضر و حىت من البادية

 لدارفور ::.هجرة العلماء 

هاجرت إىل دارفور قبائل أخرى ليست عربية األصل، وكان هلا أثرها يف نشر اإلسالم،  
ناكر منها قبيلة الصوالين اليت جاءت من غرب جالون يف القرن الثامن عشر، فكان منهم العامل 

، وأبو مالك علي الصوتاو ، حصيد العامل عثمان دان فوديو، والعامل التمرو من مشال غرب أفريقيا

                                                                 

 .403، املصدر السابق، صالتونسي (1)
 .نصسه (2) 
 .257نصس املرجع، ص ،حممد عبد احلليمرجب ( 3)

 .260، مرجع سابق، صالعروبة و اإلسالم يف دارفور ،رجب حممد عبد احلليم (4)
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سالمة، والصقيه سراج. أما العلماء الاين وفدوا من سلطنة برنو فناكر منهم العامل الشيخ طاهر أبو 
 .(1) جاموسي الا  تزوج شقيقة السلطان ت راب، أيضا وفد من سلطنة باقرمي علماء مقدرون

أما امليما فكان هلم دور عظيم يف نشر اإلسالم خاصة أيام سلطنة التنجر بشمال    
دارفور. كان هلؤالء العلماء دور كب ر يف نشر الثقافة اإلسالمية، كما كان هلم الصضل يف تعليم 
ماهب اإلمام مالك، والكتابة خبط الورش قبل العمل باخلط العمر . واستصاد أهل دارفور من 

من  مدارس أخرى كمصر وتونس واحلجاز وسودان واد  النيل، إال أهنم يف ذلك العهد تأثروا كث رًا
ثقافة غرب أفريقيا اإلسالمية , وأيًضا املغرب العريب. تعليم القرآن وعلوم الدين: ويعترب أهل دارفور 

خاصة يف طور  -رجال كان أو امرأة-تعلم القرآن والقراءة والكتابة واجبًا دينيًّا على كل شخص 
املهاجرين مسة من  وهو ما جعل حركة ،الطصولة؛ لاا كان يهاجر بعض التالميا إىل خالوى بعيدة

السمات االجتماعية البارزة يف دارفور، وهناك اعرتافات بأن قبيلة الصور جعلت خالوى املهاجرين 
مؤسسات قائمة بااهتا، هلا نظم وقواعد ومصاهيم وقيم مرتبطة هبا، ومن الطريف أنك قد جتد يف 

يام طصولتهم، مث اقتنعوا بأن بعض هاه اخلالوى تالميا كبار السن مل حيصظوا القرآن يف سن مبكرة أ
طالب العلم ليس له حد يف العمر، والعلم واجب حتصيله؛ ألن طالب القرآن يف ذلك الزمان كان 
مقدرًا وحمرتًما من قبل سكان البلد، وبعد حصظ الطالب القرآن وخترجه، تابح له الابائح، ويعرض 

ا يف اجملتمع، ومن ميزات حصظ القرآن ألنه أصبح شخصا مهم ،له الزواج بواحدة أو اثنتني أو أكثر
 .(2)أن صاحبه ال ي طلب منه دفع املهر لزواجه إثر خترجه إكراًما له

ولصقهاء الصور طريقة معينة حلصظ القرآن ع رفت حببال الصور، وهي علم خاص، وفن راق له  
طريقة تعليم معينة، ال جتد مثله عند القبائل األخرى املوجودة بدارفور، فال يرضى العامل عند الصور 

 عملية حصظ بتحصيظ القرآن إال إذا كان متبحرًا يف علم احلبال، واحلبل هو أوال عبارة عن وسيلة يف
اآليات املتكررة، مث يستعني باحلبال يف حصظ اآليات املتشاهبة، وهو أن ياكر مجيع السور اليت 

                                                                 

 .226، صنفسه (1)
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وردت فيها كلمة معينة وهاا أيضا مبساعدة احلبال، مثل احلبل "فبالو" الا  يش ر إىل اآليات اليت 
ارس القرآن يف تلك املرحلة فيها كلمة مصر واحلروف املاكورة هي اليت تلي كلمة مصر. لاا ال بد لد

أن يعرف أعداد احلروف الواردة يف الكتاب، وال يعترب احلافظ عارفا بالقرآن، إال إذا كان عارفًا بصن 
احلبال واحلرف، فمعرفة احلبال تعترب قمة املعرفة عند أفراد قبيلة الصور، وعندهم علم التجويد وهو 

 .(1) من العلوم اليت يدرسها التلميا املتخصص

 ويوجد نوعان من االمتحانات للشهادات العليا يف تعلم القرآن: 

هو امتحان القوين، فيجتمع عدد من العلماء الصقهاء، مث حيضر املمتحن،  فالنوع األول : 
وعليه أن يكتب ويقرأ من حصظه دون أن ينظر إىل املصحف، مث عليه بالتجويد، وقد يطلب منه أن 
يقرأ من ثالث عودات أو أكثر، كتابة وقراءة قبل أن جتاز له هاه الشهادة وهي لقب "قوين". أما 

ألن هاا االمتحان حتت إشراف وتنصيا كبار املشايخ أ   ،فهو صعب غاية الصعوبةالنوع الثاين : 
الصقهاء الاين اشتهروا بني احلصظة وبني أهل فن احلبال منا سنني، يف هاه املرحلة املتقدمة ال يسأل 
املمتحن عن حصظه بالقرآن، بل هاا االمتحان يرتكز على احلبال، فإذا دجح الطالب يف االمتحان 

امتاز، ويسمح له بصتح خلوة جديدة، كما تقام له احتصاالت ومهرجانات قد تستمر أسبوًعا   فقد
كامال، حيضرها احلصظة واملشايخ والقواين، هاه هي العادات والنظم اليت يتميز هبا التعليم عند 

لصوتاو  جمتمع الصور. مراكز العلم بدارفور: ناكر من أشهر مراكز العلم بدارفور كريو ملؤسسة مالك ا
وأسرته، ومركز كويب للعامل عبد الرمحن كاكوم، ومركز جديد السيل الا  درس فيه فقهاء اجلوامعة، 
ومركز هبيلة للصقيه عبد النيب ساجا، ومركز شوبا مشال جبل مرة، ومركز الدامرة مشال كتم ملؤسسة 

ية مسجد يتعلم فيه الشيخ عبد الباقي املس ر  الصلييت، ومركز كونو مشال زالنجي. كان بكل قر 
القرآن، وكان لكل عامل مسجد بالقرب من منزله يصلي فيه الصلوات اخلمس ، وجبواره خالوى 
املهاجرين، كان بعض املهاجرين ياهب إىل األزهر بالتعريف بالقاهرة، حيث بدأت هجرهتم منا 

                                                                 

 نفسه (1)
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ا هباا االسم م، وخصص هلم يف ذلك الوقت رواق باألزهر، امسه رواق دارفور ما زال حمتصظ1850
 . (1) إىل يومنا هاا كما هاجر أهل دارفور إىل تونس وغرب أفريقيا طلبا للعلم

 ج.كبار العلماء يف دار الفور : 

هنالك عدد من العلماء اشتهروا بسلطنة دارفور اإلسالمية، ناكر منهم العامل عبد الرمحن  
لعلماء الاين نشروا العلوم كاكوم، الا  أتى دارفور من سودان واد  النيل، وهو من أبرز ا

الا  توىل حكم سلطنة دارفور من  باإلسالمية يف دارفور، زامن عصره عهد السلطان حممد ت را
ودرس   ،م بعد فرتة غادر الصقيه عبد الرمحن كاكوم سلطنة دارفور إىل األزهر 1787م إىل 1768

السنة فأطلق عليه الضومير ـ كل ما خيص علوم الدين، ومكث هنالك قرابة ثالثني سنة، وكان يصوم 
مث عاد إىل دارفور عاملا يف زمن السلطان عبد الرمحن الرشيد الا  حكم دارفور يف  ،أ  صامي دميه 

م فاستقبله حبصاوة بالغة، واستقر مبدينة كويب، وشيد مسجده الا  1806م إىل 1787الصرتة من 
دا  اجملاورة لدارفور. ذكر الثقات أن صار معهًدا، وجاب الكث ر من طاليب العلم حىت من سلطنة و 

اإلمام كاكوم هو الا  أشار للسلطان عبد الرمحن الرشيد بصالحية الصاشر كعاصمة لدارفور، ظل 
أحصاد العامل كاكوم يزاولون مهنة العلم والتدريس واإلمامية إىل عهد السلطان علي دينار الا  

 . (2) م1916استشهد يف نوفمرب 

ومن مشاه ر العلماء يف دارفور آنااك الصقيه حسني ود عمار  الا  ولد بطويلة وهو من 
قبيلة العريصات، فقد سافر حسني ود عمار  إىل األزهر بصحبة قافلة جتارية، ومكث هناك أكثر 
من مخس وعشرين سنة، درس علوم الدين اإلسالمي وتصقه فيها. بعدها عاد إىل السودان، وزار يف 

دنقال وشند  وأم درمان وكوسيت واألبيض، وكان يقوم حبلقات دراسية يف هاه املدن، مث طريقه 

                                                                 

رجب حممد عبد  انظر أيضا: 320  ، ص  ــــــــ  1998بنك الغرب اإلسالمي، ، تاريخ دارفور عرب العصور،غالب يونس (1)
 .261مرجع سابق ص، احلليم

 .232، ص 1998بنك الغرب اإلسالمي، ، تاريخ دارفور عرب العصور،غالب يونس (2)
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وصل الصاشر يف عهد السلطان حممد الصضل أكرم السلطان حممد الصضل الصقيه حسني ود. عمار  
 . (1) وقربه إليه، وجعله معلًما ومربيًا ألوالده، مث رئيًسا لديوان السلطان

النا فخر الدين بن الصقيه حممد سامل شيخ الشغا، والصقيه سامل شيخ و من أكابر العلماء مو 
العزمية، واإلمام الضو بن اإلمام املصر ، إمام السلطان، والعامل عز الدين من اجلوامعة حضر من  
كردفان ومالونا القاضي أمحد طه بكويب، العامل سعد من أهل اخلب ر والصقيه أبو سالمة بن الصقيه 

 .(2)طأ والصقيه الشيخ الدردير  من كردفانمالك شيخ املو 

 :ممالك كردفان خامسا:

 مملكة تقلى: أ.  

يف احلقيقة فان كردفان هو تعب ر عن إقليم أكثر من مملكة، و هو ما يعرف عادة بكردفان       
: كردفال،  هي ىل ثالث صيغإرد يف املصادر التارخيية كردفان كما و أصل كلمة   الكربى، و يعود

حاكم جبل كردفان الا  كان يدعى كوردفان، كردفان، وأشهر الراويات احمللية قاطبة تعود إىل 
كردم( أو)الكرد( والاى كان يغضب ألبسط األسباب فيقاال )الكرد فار( وفار تعين غضب )

لنوبة سكان والرواية الثانية ترجع االسم إىل ا ،وح رف االسم اىل كردفال أو كردفان كما تسمى اليوم
.     (3) وتعىن أرض الرجال( املنطقة األصليني فيقال إهنا كلمة نوباوية مت حتريصها من الكلمة كلدوفان )

مها تقلى ظهرتا بني مملكيت الصونج و الصور و هنا ممالكتان إبينما ملا نتحدث عن ممالك هاا االقليم ف
 و املسبعات.    

                                                                 

 .404، املصدر السابق، صحممد بن عمر التونسي (1) 
 .230، مرجع سابق، ص  غالب يونس (2)

 ،1خلرطومعة اقسم اآلثار جام، كلية اآلداب ،  الدراسات األولية لتوثيق وتوريخ املدن السودانية  أماين يوسف بشري، (3) 
 .1245مجهورية السودان، د.ت،  ص
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يف اجلزء اجلنويب من كردفان الا   م16ظهرت خالل القرن ما بالنسبة ململكة تقلى فقد أ       
و لو أن هاه اململكة مل تبلغ امهية و ال اتساع مملكيت الصونج و دارفور ،  تسيطر عليه جبال النوبة

و ال نكاد نعرف عنها شيئا سوى ما إال أهنا سامهت بدور كب ر يف نشر اإلسالم يف بالد النوبة، 
و عموما  .و مالحظات بعض الرحالة و املؤرخنيأهل املنطقة،  أتداوهلا  وصلنا عنها روايات شصوية

فقد كانت هاه اململكة تسيطر على جبال النوبة ، وذلك بعدما سقطت مملكيت علوة و مقرة 
جلبال استقرت و عرفت استقالهلا املسيحيتني اختات من هاه اجلبال مالذا هلا، و يف هاه ا

افة العناصر العربية و حافظت بال احملصنة و مل تاب يف ثقحافظت على هويتها يف تلك اجلو 
 .    (1)أصالتها النوبية و عاداهتا و اإلفريقية الوثنية رغم أهنا عرفت اإلسالم منا عدة قرونعلى

القرن اخلامس عشر و السادس عشر عرفت  توافد عناصر عربية على سهول  لكن حبلول       
ت هاه ألسكان االوطنيني هناك فتكونت قبائل مستعربة ، و بدكردفان و تزاوجوا و تصاهروا من ا

وال باملناطق غ ر الوعرة و منها جبل تقلى حيث أت أالقبائل تزحف تدرجييا حنو جبل النوبة و بد
ليها رجل عريب غريب إقدم  16تشكلت بعض القرى مثل تأسى، كرابا، اهلوى، و خالل القرن 

متكن  حيثالا  يعد املؤسس احلقيقي للمملكة، ، اجلموعي اجلعليوفق ر من اجلعليني يدعى حممد 
بسبب ورعه و حسن  حمبة و ثقة الناس هناك يف جبل تقلى،يف ظرف قص ر من كسب مودة و 

ه بَ ثروا به من خالل اخالقه الرفيعة و تقواه و علمه و رجاحة عقله ، فقرَّ أليه و تإفادجابوا  أخالقه،
بو جريدة، و كان أ اشتهر باسم جيليدجبت له ولد أ ر فزوجه ابنته، فليه زعيم تقلى املدعو ك ركإ

 .(2) م1540ذلك سنة 

مر باملعروف و ينهى عن املنكر أعمل حممد اجلعلي على نشر اإلسالم بني صصوف اجلبل، ي       
و بأبنه إو ملا كرب وقد تلقت دعوته تالك قبوال طيبا لدى السكان، و يعلم الناس شعائر اإلسالم، 

ك ر ورث احلكم يف تقلى  سار على خطى والده من الدعوة و العلم. و ملا تويف جده ك ر  ةجريد
                                                                 

 .110، مرجع سابق، صيوسف فضل حسن  1
 .110، ص2016حملات عن حياة و عادات قبائل السودان الكربى، مكتبة علوم النسب،  يوسف أبو قرون، (2)



157 

 

 

 

 

ريق ابن البنت. عن طيف بالد السودان اليت يتم انتقال احلكم فيها من نظام وراثة احلكم مستصيدا 
اليت (، Giliأو) ، كما لقب بالقيليءن بشرته ليست بيضامحر ألبو جريد يلقب أيضا باألأكان و 

  .(1) هل املنطقةأنسبة إىل دمه الغريب عن  تعين الغريب باللغة النوبية، وذلك

ميالد مملكة تقلى قد مت تسجيل م يكون 1570حاكما على تقلى سنة  أبا جريد و بتنصيب    
بو جريد على أو لقد عمل الك الصونج و الصور و العبدالب، قيام مم الكردفانية، و اليت تزامنت مع

هجرة العرب إىل تلك املنطقة الوعرة كما شجع العلماء و رجال الصوفية إىل االستقرار يف تشجيع 
ول من أن، فكان الشيخ تاج الدين البهر  هو آجل نش اإلسالم و تعليم القر أتلك اجلبال من 

ن الويل أم، كما تتداول الروايات ب1577استقر هبا من الصوفية و نشر الطريقة الصوفية و ذلك سنة 
رسل اثنني من مريديه إىل تقلى يف عهد أالكب ر املعروف مبكي الدقالش تلميا  الشيخ العركي قد 

حلا عليه أهداه واحدة فقط و ملا أجه من جاريتني لكن ملك تقلى جل أن يزوّ أالسلطان سابو من 
 .(2) م1683و ذلك سنة  مساعيل صاحب الربابةإجه ابنته خ رة اليت ادجبت منه الشيخ زوّ 

كتاب طبقات يف خصوص االولياء و الصاحلني و العلماء و الشعراء يف صاحب  ياكر       
حصظ كتاب هللا على الصقيه حممد ولد منوفلي خليصة  أبيه و تعلَّم  امساعيل صاحب الربابة  السودان

حيد و له افقه و التوحيد على الشيخ خمتار شارح األخضر ، وأنه دّرس كتاب الرسالة، و دّرس التو 
أشعار يف مدح الرسول صلى هللا عليه و سلم، و كتاب يف الطريقة و آداب الاكر، و هو بنتمي اىل 

و هي فرقة يصعلون اللوم يف ظاهر الشرع، و لقد ق تل  (3)الطريقة الصوفية اليت تسمى املالمتية 
 .(1)إمساعيل صاحب الربابة من طرف الشلك الوثنيني هو تالمياته 

                                                                 

 .112مقدمات يف تاريخ ممالك السودان الشرقي، مرجع سابق، ص فضل حسن، وسفي (1)
 .114، مرجع سابق، صيوسف حسن فضل(2)
م رأوا التديَّن بشيءٍّ ِمن العبادات يف الظواهر ِشركاً والتزيَّن بشيء ِمن األحوال يف  »:عن هؤالء املالمية أو املالمتيةويقول  (3) إهنَّ

إن َمن ي ظهر شيئاً ِمن الطاعات، أو من العبادات فهاا مشرك، وإذا أسرَّ يف قلبه شيئًا ِمن »: أيضا يقولون، و «الباطن ارتداداً 
وينقل عن  ويقولون: إن كلَّ عملٍّ وطاعةٍّ وقعت عليه رؤيت ك، واستحسْنَته ِمن نصسك فالك باطل. . «األحوال فهو أيضاً مرتد
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عرفت مملكة تقلى حركة جتارية رغم عزلتها و صعوبة تضاريسها و هاا بسبب قدوم  و لقد     
بو جريدة اجلعلي قضية أحصاد أكما استغل ة بالاهب الا  تزخر به املنطقة.  التجار العرب للتجار 

فلقد عرفت  ،راضي واسعة و الرتبع على عرش اململكةأنشر اإلسالم طريقة للتوسع على حساب 
 . (2)(1827ــ  1814بكر )أخرهم كان عمر بن آعرش تقلى على ملكا تداولوا  11هاه االسرة 

لقد خلف أبو جريدة يف امللك تسعة عشرة شخصا من نسله، حيث حافظوا كلهم على      
استقالهلا حىت يف عهد حممد علي وايل مصر الا  ضم كامل السودان الشرقي مللكه، كما قاومت 
احلركة املهدية، و قد دأبوا كلهم على نشر اإلسالم و اللغة العربية بني سكان النوبة األصليني، كما 

عوا القبائل العربية على اهلجرة إىل كردفان من أجل ملسامهة يف تعزيز اإلسالم و العربية وتعم ر شج
 .(3)ذلك اإلقليم

ما خبصوص عالقة ملوك تقلى جب راهنم فتاكر الروايات أن السلطان قيلي ابو قرون تزوج  بنت أ     
دما شعروا بقوهتم و هتديدهم جل كسب ود الصونج بعأالسلطان الصودجي باد  بن رباط، و هاا من 

                                                                                                                                                                                                        

على حصظ أوقاهتم، ومراعاة أسرارهم، فالموا أنصسهم على مجيع ما أظهروا ِمن أنواع  أحدهم، فيقول: هم قومٌ قاموا مع هللا تعاىل
الق َرب، والعبادات، وأظهروا للخلق قبائح ما هم فيه، وكتموا عنهم حماسَنهم، فالمهم اخلْلق  على ظواهرهم، والموا هم أنصسهم 

ع على أنواع الغيوب، وتصحيح الِصراسة يف اخللق، وإظهار على ما يعرفون ِمن بواطنهم، فأكرمهم هللا بكشف األسرار واالطال
ازدراءً ألنصسهم، وحىت ال يتعلق هبم النَّاس، وحىت ال يظنوا  -بزعمهم-الكرامات عليهم .أ  أن هؤالء القوم ملا أظهروا القبائح 

م أولياء، وهم يريدون أن يكونوا أولياء يف الباطن فقط، وال أحد يعلم هبم، وي نـّزِهوا عن أنصسهم الرياء، وعن كالم فيهم أهنَّ
الناس: أظهروا القبائح، وأظهروا املعايب، وأظهروا الشنائع حىت أن منهم َمن كان يأيت الصاحشة يف الدواب عالنية أمام الناس، 

الوالية، فلما ومنهم َمن دخل احلمَّام فسرق لباس أحد النَّاس، ولبسه حبيث ي رى، وخرج يف الشارع، وكان الناس يعتقدون فيه 
رأوه أدركوه، وضربوه، وأخاوا املالبس، فقيل له يف ذلك، فقال هلم: حىت أْسقط ِمن أعينهم، وأبقى يف عني احلق!! إىل آخر ما 

  يف تزكية النصس، وتطه رها. -كما يقولون-ينسجونه حوهلم ِمن احلكايات اليت يصنعوهنا 
 (http://www.alsoufia.net/main/1337-1- ،جملة الصوفية، املالمتية، الدكتور سفر بن عبد الرمحن احلوايل)
 .29، مصدر سابق، صطبقاتال، كتاب حممد ضيف هللا (1) 

 .260 مرجع سابق،، رجب حممد عبد احلليم (2)

 .111، صحملات عن حياة و عادات قبائل السودان الكربى يوسف أبو قرون، (3)

http://www.alsoufia.net/main/1337-1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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هلم، و لكن رغم هاه املصاهرة فان ملوك الصونج مل يوقصوا هتديداهتم على تقلى كان اخرها يف عهد 
السلطان باد  ابو الدقن، الا  بدا بالسيطرة على النيل االبيض باجتاه النوبا مث غزا مملكة تقلى، 

بو قرون بصرض ضرائب كب رة على احد وسبب هاه احلرب هو غرور ملوك تقلى، اذ قام قيلي ا
بو الدقن و اساء معاملته و حتداه ظانا أن الصحراء و عزلة مملكته حتول أاصدقاء السلطان باد  

بينهما. فجمع له جيشا زحف على تقلى فنهبها و سباها إىل أن اتصقا على هدنة يدفع له من 
غاية الثورة املهدية اين أصبحت تابعة و بقيت على هاا احلال إىل ، خالهلا سنويا عدد من العبيد

 .  (1) لدولة املهد 

 مملكة املسبعات::.

و مؤسسيها هم املسبعات الاين يعدون أبناء عمومة  يف كردفان قامت سلطنة املسبعات     
سالطني دارفور، ويشرتكان يف جد واحد، ذلك أن سليمان سولونغ سلطان سلطنة دارفور كان له 
أخ يدعى مسبَّع اقتسم معه امللك فأخا سولونغ بالد الصور و منح ألخيه بالد تونسام و هو إقليم  

ل واحد منهما مبلكه فال يطمع أ  منهما مبملكة كردفان، و تعاهد األخوان على أن يقنع ك
اآلخر، فعاش االخوان يف سالم و امان إىل غاية عهد  سلطان دارفور حممد ت راب حيث قام حاكم  
كردفان من أحصاد املسبَّع و هو هاشم املسبعاو  الا  قويت شوكته و أصبح له جيشا عظيما 

غنم و هو ماجعل السلطان ت راب ينقض ما بينهم س ّره لغزو مملكة أبناء عمومته دارفور فسىب و 
. و بالتايل فشلت مملكة املسبعات أن تشكلة (2)من عهد فاعاد احتالهلا و َضّمها إىل ملك دارفور

دولة مستقلة متاما عن التهديدات القادمة من دارفور، أو الصونج، و كانت آخر حماولة لتحقيق ذلك 
 .(3)يف عهد هاشم املسبعاو  

                                                                 

 .116، مرجع سابق، ص يوسف فضل حسن (1)
 .86ا األذهان، مصدر سابق، صي، تشحابن عمر التونسي (2)
 .118ص  ، مرجع سابق،حسن يوسف فضل (3)
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حيث تدخل احللف السنار  العبداليب يف شؤون املسبعات ملا تويف سلطاهنم جنقل و تعيني       
ابنه عيساو  ملكا على املسبعات فصر عدد من املعارضني له و استنجدوا مبلك الصونج حممد ابو 
وا جيشا لغزو املسبعات و دارت بني  لكيلك و زعيم العبدالب عبد هللا راس ت رة ، الاين س رَّ

م، انتهت هبزمية احللف الصودجي العبداليب و انصرد العيساو  1751و 1747اجليشني موقعتني سنيت 
بالسلطة يف كردفان، و حاول غزو دارفور لكنه فشل و ق تل غدرا من طرف عمه مصطصى، الا  مل 

بل أن يعمر كث را يف منصبه حىت ارسل له الصونج جيشا بقيادة أيب لكيلك فهرب إىل مشال كردفن ق
 .(1)يناد  املسبعات بابن مصطصى و هو هاشم املسبعايت السالف الاكر ملكا عليهم 

 انتشار االسالم يف كردفان:سادسا: 

تأثرت حركة انتشار اإلسالم يف كردفان بتوطيد أركان مملكيت الصونج و الصور اإلسالميتني          
التان بصضلهما انتعشت اهلجرات العربية من جهينة حنو اجلنوب الشرقي من جبل النوبة وكردفان، 

يف مشال  موجدةتعليم للمراكز  كانت هناك، وكردفان، ودارفور،  ىقلت إىلقبل بدء هاه اهلجرة ف
حيث كان جابت أعداًدا كب رة من الطالب من اجملتمعات حديثة العهد باإلسالم،  النوبة واليت
التكرور أهل ألف وسبعمائة من  حوايلالشيخ حممد القدال القاطن بالقرب من الدومي  جيتمع عند

 (2) لعقائد )اخلشن(بلغ طلبة الشيخ أرباب ا كماالصالتة، واهلوسا، والربقو، ورمبا بعًضا من الصور،  و 

                                                                 

 ، موقع الكرتوين:، سلطنة املسبعات يف كردفان، موقع النسابون العربالعباسي حممد بن عثمان انجعلي (1)
https://www.alnssabon.com/t47884.html 

املشهورين يتصل نسبه : و أمحد بن علي بن عون بن عامر أحد أولياء احملس م(1696 -م1601لشيخ أربا: العقائد ) (2)
 ،املعروف بأرباب اخلشن خلشونة كانت ىف جلده من الوضوء والغسل ،بالصحايب اجلليل أيب بن كعب اخلزرجي األنصار 

وتويف بسنار عام ، م1601 /هـ1009. ولد بتويت عام ويسمى بأرباب العقائد لعنايته بالعقائد الىت ينبىن عليها الدين
 قبل وفاته بنحو مخس سنوات عرب النهر من توتى إىل الضصة الغربية، يف عهد سلطان باد  األمحر بن اونس م1696/هـ1107

وعلى نار هاا الوايل بدأ ،  وشيد مسجدا وخالوى ،فقطع األشجار وهيأ املكان ،وكانت غابات وأحراش ،م 1691عام 
 -عاصمة السودان-وهكاا كان مولد اخلرطوم  ،األرض بالاكر وعمر ،وأشعل نار القرآن (، عمران اخلرطوم )جامع فاروق سابقاً 

والعقائد عن الشيخ على ولد برى الاى الزمه وقام خبدمته  ،أخا علم الصقه من الشيخ الزين ولد صغ رون، على يده املباركة
فقال: ش ّدت إليه الرحال ذكره ابن ضيف هللا ىف "طبقات خصوص األولياء" ، فدعا له فنصعه هللا بدعائه وأفاض عليه من فضله

ىف علم التوحيد والتصوف، وبلغ عدد طلبته ألف طالب، وألَّف كتابا ىف أركان اإلميان مساه "اجلواهر". وقال إن تالماته هم 

https://www.alnssabon.com/t47884.html
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، وكان بعض املشايخ يشرت  الرقيق أو برنومن املنطقة املمتدة بني جنوب اجلزيرة  كلهمألف طالب،  
حيصل عليهم عن طريق اهلبة، فكان يدخلهم يف اإلسالم ويصقههم يف الدين مث يعتقهم ليكونوا دعاة 

من قبيلة فزارة اليت تعيش يف دارفور يأتونه بزكاة  (1) بني أهلهم، وكان أتباع الشيخ محد ود أم مريوم
 .املاشية، فيشرت  بثمنها الرقيق فيعتقهم بعد أن يصقههم يف الدين

أما انتشار اإلسالم يف كردفان ودارفور فال خيتلف كث رًا عن النهج الا  سار عليه يف حوض      
الوحيد بني احلالتني أن انتشار  واد  النيل األوسط؛ فقد مر مبرحلتني رئيسيتني، ولعل اخلالف

اإلسالم كان أكثر بطئًا يف منطقيت كردفان ودارفور، فعلى يد املهاجرين العرب الاين وفدوا من 
الشمال ومن الشرق واختلطوا بالسكان الوطنيني، وعلى التجار الوافدين من مشال إفريقيا وأواسط 

سالمية، وبدأت املرحلة الثانية بقيام بالد السودان وضعت اللبنات األوىل لنشر العقيدة اإل
السلطنات، خاصة مملكيت الصور وتقلى، واللتني كانتا يف بعض مظاهر نشأهتما نتاج هجرة بعض 
الصقهاء إليهما، وقد شجعت هاه املمالك، كما فعل الصونج من قبل، هجرة رجال الدين إليهما، 

العلماء من الدناقلة، ومن أفراد اجملموعة فقام هؤالء بنشر العقيدة اإلسالمية، وكان معظم هؤالء 
 .(2 )اجلعلية، ومن مصر واحلجاز وأواسط بالد السودان

                                                                                                                                                                                                        

الصديق الشيخ حممد مالك .ــــــــ  الشيخ خوجلي عبد الرمحن أبو اجلازوالشيخ محد بن مرمي شيوخ اإلسالم.. وذكر منهم:
 ، يف موقع الكرتوين:مؤسس اخلرطوم ومسجدها العتيق س رة الشيخ أرباب العقائد اخلشن(، خليفة أربا: العقائد ،)القاضي

https://altikaina.ahlamontada.com/t236-topic 
املشيخي البكر  الصديقي، املشهور بأمه مرمي ولد الشيخ  بن علي هو الصشيخ محد بن حممد :الشيخ محد ود أم مريوم (1) 

م، حصظ الرقآن على الشيخ ارباب اخلشن، و قرأ الصقه و التوحيد وكان ال خيش 1645ه/1055محد جبزيرة تويت بالسودان سنة
دة، وكان يقول أول أمر  أقوال و ثاين يف اللهىلومة الئم، وكان مقالّ يف خمالطة الناس منشغال باالرشاد و التعليم و الاكر و العبا

سنة، و للشيخ محد حلة 87م، عن عمر يناهز 1729ه/1142امر  أفعال و ثالث أمر  مقاصد، تويف الشيخ محد سنة
تسمى بامسه )حّلة محد(، على شاطئ النيل األزرق، هبا مسجد للجمعة. ـــ أمحد فرغل الدعباسي البكر ، الساللة البكرية 

ود ضيف هللا، الطبقات، مصدر سابق، ص  /https://sijjada-bakria.com/ar/blog/2017/05/30 :عالصديقية، موق
 .66ــــــــ ــ 65 ص

 اهلجرات البشرية و اثرها يف نشر اإلسالم يف السودان، شبكة األلوكة، موقع: ،يوسف حسن فضل (2)

https://www.alukah.net/culture/0/93618/ 

https://altikaina.ahlamontada.com/t236-topic
https://sijjada-bakria.com/ar/blog/2017/05/30/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85/
https://www.alukah.net/culture/0/93618/
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، وامتدت فروعها جتَارتبداية القرن التاسع عشر امليالد  كانت العقيدة اإلسالمية قد مع  و     
الطبقات يف على أجزاء كب رة من سودان واد  النيل، ولعل خ ر ما يعكس هاا التطور كتاب 

 .(1)م1810خصوص األولياء والعلماء الصاحلني، الا  تويف مؤلصه حممد النور بن ضيف هللا عام

                                                                 

 .نفسه  1


