
 ثالثًا : الهجرات العربية الى السودان الغربي : 
كان الهجهد العخبي االسالمي في الدهدان الغخبي مبكخًا ، وذلك نتيجة لقجم االتراالت بين 
البالد العخبية واالسالمية ومشاشق الدهدان الغخبي ، كان لتحخكات الكبائل وىجخاتيا اثخ في 
نذخ االسالم وحزارتو في غخب القارة االفخيكية . ومن ىحه اليجخات ، ىجخات الكبائل 

التي وصمت من شبو الجديخة العخبية واستقخت في مرخ اثشاء حخوب التحخيخ العخبية 
العخبية االسالمية ثم ىاجخ بعزيم متجيًا الى بالد السغخب : لتحخيخىا من الديصخة 

 البيدنصية ونذخ االسالم في تمك السشاشق . 
التي كان ليا  اال ان اىم ىجخة عخبية الى بالد السغخب والرحخاء ىي ىجخة الكبائل الياللية

اثخ بارز في تعخيب السشصقة دمًا ولدانًا ، التي حجثت في مشترف القخن الخامذ اليجخي / 
 الحادي عذخ السيالدي . 

ويبجو ان مزارب بشه ىالل وبشه سميم قبل ىجختيم الى مرخ ، كانت بعج الحجاز بشجج ، 
 " . فبشه سميم مسا يمي السجيشة وبشه ىالل في جبل غدوان عشج الصائف

لقج عخفت ىحه اليجخة في التاريخ باسم اليجخة الياللية ، عمى الخغم من ان ىشاك قبائل غيخ 
ىاللية ، كانت ضسن ىحه اليجخة ، مشيا قبائل بشي سميم ، الحين كانها اكثخ عجدًا من الكبائل 

ولخم الياللية ، فزاًل عن الكبائل القحصانية التي تزم قبائل السعقل بفخوعيا السختمفة ، 
وجحام ، وقج اشمق عمييا باليجخة الياللية ، ربسا لتدعم بشه ىالل لكل ىحه السجسهعات 

 427السدتشرخ باهلل الفاشسي من ) القبمية او لديهلة االسم وتهارثو عمى األلدشة ، وفي عيج 
دخمت ىحه الكبائل في مشازعات وحخوب فيسا م ( ،  1049 –م  1035ىـ /  487 -ىـ 

م  11ىـ / ق  5الى بالد السغخب في مشترف القخن ) ت ىحه الكبائل من مرخ بيشيسا. ىاجخ 
مرحهبين بعهائميم ومستمكاتيم ، مجعهمين بقهة الفاشسيين . وتججر ( كسا ذكخنا سابقًا ، 

 االشارة الى ان ليحه اليجخة اسبابًا كثيخة ، مشيا سياسية واخخى اقترادية.
ىالل وبشه سميم كانها وراء الكثيخ من الفهضى ففيسا يخز االوضاع في مرخ ، فان بشه 

ىـ /  4مشح ) ق واالضصخابات ، كسا ان االوضاع االقترادية في مرخ بجأت في التجىهر 
 .السدتشرخ باهلل الفاشسي م ( واجتاحت السجاعات البالد ، السيسا في خالفة 10ق 

، تجىهر الهضع  وكان من نتيجة االزمة االقترادية والسجاعات التي عانت مشيا مرخ
  .االقترادي والسعيذي لمدكان 



ولسعالجة ىحه السذكالت االقترادية ، قام الفاشسيهن بجفع الكبائل العخبية في صعيج مرخ 
 الى ما وراء الحجود السرخية تجشبًا لمقالقل التي يثيخونيا. 

يا اتجيت ومن الكبائل التي كانت قج انتقمت من مرخ الى بالد السغخب ىي قبيمة جحام ومش
عبخ الرحخاء الى اراضي مسمة الدغاوة في الدهدان االوسط ،وذلك في اواخخ القخن 

 الخامذ اليجخي ،واتخحوا دارفهر قاعجة ليم.
ومن اليجخات الفخدية الى بالد كانم ، ىجخة الكثيخ من العمساء ورجال الجين الى افخيكيا 

 و.الغخبية) بالد كانم( وكان ىجفيم نذخ االسالم وثقافت
( وبجاية ) م 11ىـ/ ق  5وفي السغخب االقرى استقخت قبائل السعقل اليسشية مشح نياية )ق 

 .م (  12ىـ / ق  6ق 
 أهن املمالك التي ساعدت على انتشار االسالم يف افريقية جنوب الصحراء:-
 مسمكة مالي:-1

االسالم والحخص عمى مبادئو واىجافو فحدب  ان الحكام في مسمكة مالي لم يكتفها بأعتشاق
 ،وانسا جاىجوا بأنفديم وأمهاليم في سبيل نذخه.

ان من ابخز ممهك مالي الحين جاىجوا لشذخ االسالم في غخب افخيكيا ىه الدمصان مشدا 
مهسى ، وىه يعج من اشيخ سالشين مسمكة مالي الحي تسيدت عالقتو بالهثشيين بالعشف 

 في الدهدان الغخبي. شتيي دائسًا بالحخوب التي يذشيا لشذخ االسالم والتهتخ ، وكانت ت
وتسكن من الديصخة عمى معظم حهض الشيجخ ، ونتيجة لحخكة الجياد اتدعت مسمكة مالي ، 
ان شسهحات مشدا مهسى لم تقف عشج حجود البحخ )السحيط ( ، بل امتجت الى ما ورائو 

خالل اكتذاف معالم السحيط االشمدي " فاعج يمحق تهسعو البخي بتهسع بحخي ، وذلك من 
حسمة مكهنة من مئتي سفيشة شحشيا بالخجال واالزواد وامخىم ان ال يعهدوا حتى يبمغها نياية 
البحخ ولسا لم يعهدوا جيد حسمة اخخى تحت قيادتو ، تزم الفي سفيشة ، الفًا لمخجال والفًا 

 لالزواد " .
ممهك الدشغاي في سبيل نذخ االسالم وحزارتو في جياد حكام مسمكة الدشغاي : جاىج  -2

 .مشاشق غخب افخيكيا 



، فقج تهسعت مداحة السسمكة  حكام الدشغالونتيجة ليحا الجياد العدكخي الحي قام بو 
وشسمت اجداء كبيخة من الدهدان الغخبي وامتجت غخبا الى اعالي الشيجخ والدشغال كسا 

 ار .وصمت في الذسال الغخبي الى اقاليم ادر 
استكسمت السسمكة استعجاداىا العدكخي والحخبي بيجف نذخ االسالم في السشاشق الهثشية فقج 

في الجياد والجعهة  اجيهدىفهجيت ،  واتخحت حخكة الجياد االسالمي في عيجه مظيخًا قهيًا 
الى االسالم في السشاشق الجشهبية حيث تهجج مسمكة مهش الهثشية . ومن نتائج ىحه الجيهد 

اع الكثيخ من السشاشق الهثشية لدمصة مسمكة الدشغاي وىحا ادى الى اعتشاق الكثيخ من اخز
 .اىل مسمكة الهثشية لإلسالم 

 م(1602ىـ 800ىـ/ 1011ىـ 184بخنا –مسمكة كانم -3
كان يحهل  ان الشظام الدياسي الهثشي في كانم.تقع كانم الى الذسال الذخقي من بحيخة تذاد 

م( حجث تغيخ سياسي جحري في 11ىـ/ق5من دون انتذار االسالم في تمك السشاشق ففي )ق
نظام الحكم تسثل ىحا التغييخ في وصهل اسخة ججيجة مدمسة الى الحكم ىي االسخة الديفية 

 التي تشتدب الى السمك اليسشي الحسيخي سيف بن ذي يدن 
م قج بجأ بعج وصهل شالئع الجير العخبي ان انذار االسالم والعخوبة في مسمكة كان

م( الحين اخحوا يتصمعهن لمديصخة عمى الرحخاء 7ىـ/ ق1االسالمي الى بالد السغخب في ) ق
السؤدية الى مجاخل بالد  الدهدان االوسط وىي صحخاء فدان التي كانت سبيال لهصهل العخوبة 

كتائب من الجير العخبي الى  م( وصمت666ىـ/46واالسالم من الذسال الى الجشهب ففي عام )
فدان عاصسة زويمة بكيادة عكبة بن نافع الفيخي ، فديصخ عمى فدان ونهاحي كهار ، كسا اوضحشا 

 سابقا. 
ان ىحا الهجهد لمتجار .م( ، ازداد نذاط التجار العخب في بالد كانم 9-8ىـ /3-2وفي القخنين )

  يا.م فيالعخب السدمسين في مسمكة كانم ادى الى انذار االسال
م( ووصهل اسخة حاكسة مدمسة 11ىـ / ق 5ونتيجة لمتغيخ الدياسي  لشظام الحكم في كانم في )ق

وجهد حاكم مدمم ججيج في كانم من ولج سيف بن  أنعة قهية النتذار االسالم فخصةقج اعصى 
دمسين ن اسالم الحكام في مسمكة كانم كان عمى يج الفقياء العخب الس. وأذي يدن يعسل عمى نذخ 

. 
 

 رابعًا : الطرق الصوفية :



كان لمجيهد الرادقة التي بحليا الفخق الرهفية في القارة االفخيكية اثخىا الكبيخ في انتذار 
االسالم في تمك البقاع وقج اسيست الصخق الرهفية مع جيهد التجار والجعاة عمى نذخ 

الجيانات االخخ واستخجم كل وسائل التعاليم االسالمية السبشية عمى حب الجار والتدامح مع 
التخغيب من اجل نذخ االسالم ابتغاء لسخاضاة هللا وحدن الثهاب في االخخة وىجاية الشاس 
وقج تيدخ ذلك الرهفية من خالل بشاء السداجج وفتح السجارس وتذييج الخبط والدوايا والتكايا 

اىخة مع اىالي البالد التي ظوغيخىا من السخاكد الرهفية التعبجية والثقافية فزال عن الس
استهششهىا اضافة الى شخاء العبيج لتعميسيم مبادئ الجين الحشيف ثم اعتاقيم لهجو هللا 

اخهانيم الى االسالم الحي يزسن ليم شخيعة الحخية واالخاء واعادتيم الى اوشانيم ليجعها 
 والعجالة والسداوات بين الجسيع .

لثامن اليجخي) الخابع عذخ السيالدي( بعج ان عخف وقج نذصت الصخق الرهفية في القخن ا
االسالم الترهف في القخن الثاني والثالث اليجخيين وذلك بدبب رجحان كفة الرهفية 
واصبحت التقاليج االسالمية عشج ذلك الهقت مربهغة بالربغة الرهفية في شؤون العبادات 

 والسعامالت.
غيخ ان اىسية الرهفية بخزت في الهقت الحي مخت فيو الجولة العثسانية بفتخة الزعف وتعخضت 
وحجة العالم االسالمي الى التفتت الدياسي  استصاع الرهفية ان يحفظها في السيجان الجيشي ىحه 
الهحجة من خالل نذاشيم في افخيكيا خرهصا بأحياء الصخق الرهفية القجيسة او انذاء شخق 

 ى تتالئم مع السخحمة والظخوف.اخخ 
ويخى البعس ان الترهف انتقل من االنجلذ الى بالد السغخب العخبي حيث مارس الرهفية دورا 

ميسا في نرخة السهحجين ضج السخابصين ومن ذلك الحين انتذخت تعاليم الرهفية الى الجيات 
 -االفخيكية السختمفة بالصخق التالة:


