
 لفصل السابعا
 انتشار االسالم يف افريقيا جنوب الصحراء

شكل دخهل االسالم الى افخيقيا جشهب الرحخاء مشعطفًا تاريخيا ميسًا في حياة سكان تمك 
البالد ، فقج كان لسبادئ االسالم وتطبيقاتو الجيشية والدياسية واالجتساعية االثخ الفعال في 

 تمك الذعهب.انتذاره خالل مجة قياسية قريخة بين 
حسل االسالم الى ىحه السشطقة عهامل القهة في ذاتو ، فيه لم يكتدح القبائل الهثشية بالقهة 

ان ىحا التدامح وعجم اإلكخاه جعل الشاس في افخيقيا ،وانسا وصل الييا بالطخائق الدمسية 
الطابع حكاما ومحكهمين يعتشقهن االسالم بكل حخية وقشاعة واختيار فالدمم واالقشاع كان 

 العام النتذار اإلسالم في افخيقيا.
ىي تمك السشطقة الفديحة التي تستج من السحيط االطمدي حدود افريقيا جنهب الصحراء : 

 .في السغخب الى سهدان وادي الشيل في الذخق 
اطمق اسم بالد الدهدان عمى جسيع االقاليم شبو الرحخاوية من افخيقيا والتي تستج جشهبي 

خى ومرخ ، اي من السحيط االطمدي في الغخب الى البحخ االحسخ في الرحخاء الكب
 الذخق ، وقدست بالد الدهدان عمى ثالثة اقدام ىي : 

الدهدان الذخقي : يذسل السشاطق الهاقعة حهل حهض نيخ الشيل السستجة الى اخخ  .1
 بالد الحبذة وبجاية بالد الدنج . 

الدهدان االوسط : يذسل الدهدان االوسط السشطقة الهاسعة السحيطة ببحيخة تذاد  .2
واجداء من كل من الكاميخون  –وتذسل اليهم جسيهرية تذاد واالجداء الذخقية من نيجيخيا 

 وداىهمي 
الدهدان الغخبي : ويستج من ثشية نيخ الشيجخ في الذخق حتى السحيط االطمدي في  .3

 الغخب .  
كل من الدهدان االوسط الغخبي افخيقيا الغخبية التي تستج من بحيخة تذاد في ويطمق عمى 

 الذخق الى ساحل السحيط االطمدي في الغخب.
حكاميا في نذخ االسالم وحزارتو العخبية في تمك ساىم وقامت في افخيقيا مسالك اسالمية 

 لحياة.البالد ، فزال عن تبشييا لمشظم العخبية االسالمية في جسيع مجاالت ا
 تكوين السكان 



يمكن ان تقسم افريقيا  ان سكان افخيقيا برهرة عامة ىم من سالالت واصهل متشهعة .
 على قسمين هي : 

 البيزاء والدسخاء . ةمشاطق افخيقيا الذسالية وبالد الرحخاء وسكانيا اصحاب البذخ 
جشهب الرحخاء الى  اما السجسهعة الدكانية الثانية والتي تحتل القدم الباقي من افخيقيا )

 جشهب القارة ومن االطمدي الى اليشجي ( فيم من الجشذ الدنجي او الدهدان .
وال بج من االشارة ىشا الى ان الرحخاء قج اثخت في بالد الدهدان حيث ان الرحخاء ليدت 
دائسًا كسا يظن مظيخًا لمعدلة والفرل ، وانيا في حاالت كثيخة اداة لمخبط واالترال عبخ 

حات الستشاثخة فييا وىكحا الحال بالشدبة لمرحخاء االفخيقية الكبخى التي كانت تتخمميا الها
طخق كثيخة ادت دورًا ىامًا في تاريخ بالد الدهدان ويكفي القهل ىشا انو عبخ ىحه الطخق 
وصل الجين االسالمي والحزارة العخبية االسالمية الى بالد الدهدان مسا مشح ىحه السشطقة 

 جة . مالمح ججي
 طرق انتشار االسالم في افريقيا 

 اواًل : جهاد ابه بكر بن عمر اللمتهني في افريقيا الغربية : 
انتقمت قيادة السخابطين الى االميخ ابي بكخ بن عسخ المستهني والحي كان قائجًا لمجياد ليذ 

 في بالد السغخب فحدب وانسا في مشاطق غخب افخيقيا.
اتو عمى قبيمة بخاغهاطة واخزعيا لدمطتو ، ثم عاد الى بجأ ابه بكخ بن عسخ اول ىجس

مجيشة اغسات استعجادًا لمخحيل بجيذو الى الرحخاء ، لشذخ االسالم بين القبائل الهثشية في 
الدهدان الغخبي ، كسا وصمتو اخبار " اختالل احهال الرحخاء ووقهع الفتن بين قبائل قهمو " 

 ، لستهنو وججالو .
عاد ابه بكخ بن عسخ من الرحخاء الى مخاكر بعج ان انيى الخالفات بين القبائل ىشالك ، 

 واجتسع بذيهخ السخابطين وتخمى اماميم عن االمارة ألبن عسو يهسف بن تاشفين . 
اتجو الجير السخابطي الى الجشهب لمجياد ضج مسمكة غانة الهثشية في الدهدان الغخبي ، 

 م ( .  1006ىـ /  464وذلك في سشة )  وسيطخوا عمى عاصستيا ة
اما السمك تشكامين الدهنشكي الحي كان يحكم غانة عشج سيطخة الجير السخابطي عمييا ، فقج 

 قبل الجخهل في االسالم ، تحت سمطة السخابطين .



واستسخ السخابطهن في نذخ االسالم في السشاطق الهثشية في افخيقيا الغخبية تحت قيادة ابي 
ىـ /  440سخ المتسهني ، الى ان استذيج ىحا القائج بديم مدسهم في سشة )بكخ بن ع

 م (. 1040
وتججر االشارة ان استيالء السخابطين عمى غانة ادى الى اعالن اإلسالم ديشا رسسيًا لسسمكة 

ىـ  464غانة ، وتحهلت الحكهمة من حكهمة وثشية الى حكهمة اسالمية ومشح ذلك التاريخ ) 
صار حكم غانة من قبيمة الدهنشك مدمسين واشتيخ حكام غانة السدمسين م ( ،  1006/ 

بحساستيم لإلسالم وبالجور العظيم الحي قامها بو في سبيل نذخ االسالم ، واصبحت كمسة ) 
الدهنشك ( مخادفة لكمسة ) داعي ( عشج القبائل الهثشية وىحا يجل عمى االثخ الكبيخ الحي اداه 

 .الدهنشك في نذخ االسالم 
 ثانيا : دور التجار العرب المسلمهن في نشر االسالم في افريقيا الغربية : 

ارتبطت بالد السغخب بعالقات تجارية تعهد الى ما قبل االسالم مع البالد الهاقعة جشهب 
 الرحخاء ولم تكن الرحخاء تذكل حاجدًا دون االترال الحزاري السثسخ بين االقميسين .

التجارية الرحخاوية التي تخبط بالد السغخب بغخب افخيقيا قجيسة ، والهاقع ان طخق القهافل 
وقج استخجمتيا قبائل بالد السغخب وقبائل الرحخاء قبل االسالم في نقل الدمع والسشتجات 

 من الذسال الى الجشهب والعكذ . 
 ولسا وصل العخب السدمسهن الى بالد السغخب ، ويعج انتياء عسميات الجياد العدكخية فييا
وتحخيخىا من الديطخة البيدنطية ، بجأت الجولة العخبية االسالمية باالىتسام بالشذاط التجاري 
مع غخب افخيقيا ، ولحا فقج وجيها عشايتيم واىتساميم الى طخق تجارة القهافل الرحخاوي ، 
وقبل الحجيث عن ذلك سهف نحاول تحجيج السدارات الخئيدية ومحطاتيا بين بالد السغخب 

 يا الغخبية وتشقدم عمى ثالث طخق ىي : وافخيق
 
 


