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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 اإلسالمية يف غرب أفريقيا املمالك

 وطقُ الس   وعوامُل تاريخ النّشأة 
 دخل:امل

ََّك َشَ  الِك َت َن َاإلسالميَََاملم  َإفريقيا َغرب َيف َمَ َكبريةَ َقلةَ ة َالوثنيََتخلََمن َةفات
دم،َقَ واملعرفةَوالَََإىلَمعارجَالعلمََِابلالدَ َدِتَعَِ،َوص َزاهرةَ َةَ إسالميَََضارةَ إىلَحَ َاإلفريقَية

َطبيعةَ سَ  َذلك َىلع َاجل غرايفَيموقََِاعدها َأهلََِوبسالةَ َ،عها َََوسياسةَ َ،هموإرصارَ ها سمتَات
َة.نكةَوالقوَيبالَِ

 غرب إفريقيا: دودُ حُ 
ََدَ ت  َ منَالشَ َغرب  ومنَالَّشَالكبَ َمالَالصحراءَ إفريقيَا تشاد،ََريونَوحبريةَ قَالاكمَِىَ،

َينيا،َومنَالغَ غََِليجَ ومنَاجلنوبَخَ  َ.(1)األطليسَربَاملحيط 
 اإلسالم يف غرب إفريقيا:

َطريقَ َرفَاإلسالمَ عَ  َمَ َإفريقياَإىلَغربه َاعم َ ـه46نذ املسلمنيََبوصولَطالئعَِ،
ََشمال َ(َكوارَ)قبةَبنَنافعَإىلَإقليمَبقيادةَعَ  َش  َريةَتشاد.قَحب 
(.َوهوَ)القرنَالعاشَامليالدييََابعَاهلجرييَأوضحَيفَالقرنَالرَََبصورةَ َاملنطقةَ َخل َودَ 

َةَيفَاملنطقة.األكرثيَََلَدينَ يمث ََايلومَ 
 انتشار اإلسالم يف غرب إفريقيا: رُق ُط 
َطريق الفاحتني:(1َ

ََهمَعقبةَ اكنَأبرزَ  َعَ يَوَّلَبنَنافعَالي مالَمروَبنَالعاصَريضَاهللَعنهَىلعَشَِه
َإفريقيا،َففتحهاَوأسََ عتَتوسَََثمَََ،لفتوحاتهَلتَلقاعدةَ يتَتوََالَََ(2)ريوانالقَ َبهاَمدينةَ َس 

                                                 

 (.1القومي، )ص، وزارة الثقافة واإلرشاد ، إفريقيا الغربية يف ظل اإلسالم( قداح، نعيم1)
، حتقيق جعفر الناصري، وحممد االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى( انظر: السالوي، أمحد بن خالد، 2)

 (.1/137الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، )
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َمَ فواصلَتقدَ َ،(1)ه62سنةََثانيةَيفَعهدَيزيدَبنَمعاويةَةَ َمرَََّلَنيَتوَ حََِأفضل ََبشكَ  َهَصوب 
قالَقولهَاملشهورة:ََه،َثمَيحنرَ َالغربَحىتَانتىهَإىلَاملحيط،َفزنلَبفرسهَفيهَحىتَبلغَاملاءَ 

((َ
 
َأ َمَإِِّن  ّلَجم ازَاللَه 

 
ل وَوجدتَجم از اَجل  َ،َشهدكَأ َزَ و  َ.(2)((ت 

ل َحنوَ َثمَتوي ىلعَي َقبائلَص َالىقَبَاجل ن وبَحيث  فأسلموَا ثمَاستمََنهاجةَ، اَنوبَ رَجَ ديهَ،
َوت َاغنا،َوغََِودان،َودخلَبالدَ يفَأطرافَبالدَالسَي َينيا، َكرور،َوأسلمتَىلعَيديهَبعض 

َفهل َخَ َ–هدَيفَإفريقياَشَ ست َي ََإسالمَيَقائدَ َل َواكنَأوَََ–هدَشَ ت َة.َفلماَاسَ القبائلَاألمازيغيََ
هدَبهاَشَ ت ََاسَ عَيفَفتوحاتهَحىَتَيفَعهدَعبدَامللكَبنَمروان،َوتوسَََابللويَيسهريَبنَق َزَ 

وس،َإىلَبالدَالسَ َقبة،َفساربيدةَبنَعَ أيبَعَ َبيبَبِنَحَ َمحنَبنَ الرَََعبدَ َفه،َوخل َ(3)ه69سنةَ
َحراء.وبَالَصَن َإفريقياَب ََشمال ََصل َ،َيِلَحراءمنَاآلبارَيفَالَصََرَسلسلةَ فَ وحَ 

َ اَتابعَ َنظيمَاإلداريَ ةَيفَالََأميَََيناشدينَوبعهدَاخللفاءَالرَََخالل َياَإفريقَواكنَغرب 
ََ،َثمََملصَ  َة.ولَاإلسالميَيالَ َمقَاملنطقة،َوارتفعَذكرَ املرابطنيَيفَعَ َتوالتَفتوحات 

َالوثنيََدخولَاملرابطنيَمملكةَاغ ََوبعدَ  َأسلمَساكيَابعَاهلجرييَةَيفَالقرنَالرََنا ها،َن َ،
َ(4)ديلقشن َقولَالقَ ي َ َقدواكنَأهل َ)): َيفَأوَََها َي َ((لَالفتحَاإلسالمأسلموا َوبذلكَلم ظهرَ.

َ.َيفَمملكةَاغناواحدةَ َةَ مرَََاإلسالمَ 
َالقول َويَ  َالَبأنَيَمكن َطريق َعن َاإلسالم َإنََانتشار َطريقَفتوحات َمن َاكن ما

َت َل َمَ ال َ الوثنيَيني  ََىلعَمملكةَاغنَا
 
األ األوّلَبقيادَة واليَنيَيفَصدرَويَ مَ ةَ، انيةَيفَالقرنَاإلسالمَ،

َابطني.اخلامسَاهلجريَبقيادةَاملرَ 

                                                 

، حتقيق خليل شحححححححححححححح ادة، ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والربر( ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، 1)
 (.4/237م، )1988ه، 1408فكر، بريوت، دار ال
ه، 1415، مكتبححة الثقححافححة الححد نيححة،  . فتوح مصـــــــــــر واملغرب( ابن عبححد امكم، عبححد الرمحن بن عبححد ، 2)

، حتقيق د. حسني مؤنس، دار املعارف، القاهرة،  . احللة السرياء(، وابن األابر، حممد بن عبد اهللا، 226)ص
 (.2/329ه، )1985الثانية، 

 (.4/238، )التاريخابن خلدون، انظر:  (3)
 (.5/174، دار الكتب العلمية، بريوت، )صبح األعشى يف صناعة اإلنشا( القلقشندي، أمحد بن علي، 4)
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َ( عن طريق ادلاعة:2
َللَََبرإىلَغَوالعلماءَ َاعةَ الَيَتتابع عوةَإىلَاهللَونّشَالعلمَبنيَأبناءَتلكَإفريقيا

،اكنَذلكََاملنطقةَسواءَ  مَتلكَاملمالكَاَكَمنَحَ َودعوةَ َطاِّنَيل َسَ َأوَبمرسومَ َبمبادرةَشخصَية 
نِشئ َ

 
َاملسلمني،َفأ عوةَإىلَعليمَوالَياَللعلمَوالََيتَاكنتَمنارَ واياَاليَواملدارسَوالزَََاملساجدَ َت 

َاهلل.
َار واملهاجرين:ج  عن طريق ال  (3َ

َيفَنّشَاإلسالمَيفَتلكَالرَ َبالغَ َارةَواهلجرةَإىلَبالدَإفريقياَأثرَ جَ اكنَللت َ َبوع،َفمثال 
اَيفَأكرثَلميَ فيهاَسََِاإلسالمَ َل َل َغَ يهَأقدمَتلكَاملمالكَاكنَالََةَاليتَيفَمملكةَاغناَالوثنيَي

َب َوقد َق َدأحواهل، َحني َالَ دَِأ َكَ جََم َإىل َاملسلمون َالَََصالحَيبومَ ار بنواَف ََ،ولة()اعصمة
َعباداتََِالط َىلعَةَ خاَصََنهمَمدينةَ لساَكَ َومارسوا يةَرَيحَ َهمَبكل َرازَاملعماريَيفَاملغرب،

َمَِن َوبَ  ََ،نَأجلَذلكَمساجدَ وا
 
َؤَ شَ ن َوأ اَجعلَة،َممَيالعربيَيغةَعليمَالقرآنَوالل َِلََواَمدارس 

َبقبلونَىلعَتلكَاملدارسَي َََاألفارقةَ املؤمنني ةَأنَتكونَغةَالعربيَيدَلل َهََ،َومَ كبريَ َشغف 
َالوحيدةَ الَََلغةَ  ََقافة َإضافةَ أيف َلغةَ َابلالد َكونها َاليَالَ َإىل َت َجارة َالَيست َيت َيف بادلَعمل
َ.(1)اتب َواملاكتَ َجارييَالَ 

َبساكيَملل طَاملستوقدَاخ همَمنهم،َجَبعض َوتزوَََ،نهاونَالقادمونَإىلَتلكَاملنطقة
نيَيفَمنَالوثني ََخلَكثريَ فن،َودَ للمراكبَوالسَ َومرافئَ َةَ جتاريَََدواَألنفسهمَمراكزَ يََوشَ 

َواملهاجرين.ََجارأوئلكَالَ عَقايلدهَمَ اإلسالمَبفضلَماَشاهدواَمنَأخالقَاإلسالمَوت َ
  

                                                 

 (.41-40، )صإفريقيا الغربية يف ظل اإلسالم( انظر: قداح، نعيم، 1)
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 اإلسالمّية اغنا مملكةُ 
ََمملكةَتاريخَ 

 
فيهَأوَََاريخَالقوموّلَحلقاتَالَياغناَهوَأ ةَلَإمباطوريَيلغريبَإفريقياَ،

َعَ َأوَأقدمَ َجتربةَ َل َهاَأوَيودانَالغريب،َولعلََقامتَبالسَي رفَمنَجتاربَالكمَالوطينَما
الثَعّشَامليالدي،َىلعَقدرةَازدهارهاَوبقاؤهاَإىلَالقرنَالَََاجحَبتلكَابلالد،َوقدَدليَالََ

نيَنيَاملنصفَِابَالغربي َتََةَمنَالكَ نيَىلعَتدبريَشؤونهمَبأنفسهم،َوهذاَماَمحلَالقلََاإلفريقي َ
يض،َبلَابلََِكنَدونَحضارةَِهذهَابلالدَيفَالعصورَالوسطىَلمَت ََحضارةَ َرَبأنََقرَ ىلعَأنَت َ

َ.(1)ةبلالدَاألوروبيََبعضَاَفاقتَحضارةَ 
َ َاألمباطورية َبلغتَهذه َمنَحَ َورةَ ذوقد َامليالديَإىلَوايلَالقرنَالَيجمدها اسع

َعَ  َالادي َوحَ القرن َمّش، َجَ امتدَََشاسعةَ َحةَ ساكمت َاآلن َهو َما َإىل َت َشقََِنوب 
َمَ  ََوريتانياَوغرب  َ.(2)كاري(ون َنياياَ)كَ غََِنغالَوشق َالسَ َمايلَوغرب 

ََمملكةَ َاشتهرت َمدينة َاعصمتها َإىل َنسبة َاّلسم َبهذا أوََ(Ghana)َ(اغنا)اغنا
َ(.Ghanata)َ(اغناتا)

َلكمةَ)اغَأنَيَ:اجحوالرَي َملعاست ََ،َثمَياململكةهذهََبهَملوكَ لقبَاَي ََلقب َنا(َاكنتَأصال 
َ.(3)اململكةاَىلعَالعاصمةَوىلعَلمَ َصارَعَ فظَحىَتَاللَََمدلول َ

ََوموقعَمدينةَ)اغنا(َالقديمةَموضعَ  ربَبالقَ َقعَايلومَ اَت َأطالهلَ َدل،َولكنََوجَ َنقاش 
َاجل َ َالدود َمَ بيََنوَ من َجلمهورية َوت َة َالديثة، َمجهوريَََنَ مَ ِضََقعَ وريتانيا َمايلَأرايض ة

َ.(4)الديثة
َالقبائلَالَََوأهمَي َل ََقبائَِسطىَيِهَصورَالوَ اغناَيفَالعَ َمملكةنَساَكََيتَاكنتَيهَأغلب 

َونَباألرض.مرتبطَاعَ رََني،َوهمَزَ ي َواَبالببرَوالفوّلنجَ (،َوقدَامزتSoninkeيك(َ)ن َونَِ)السَ 

                                                 

(، 1970العامة للتأليف والنشححححححححححححر، )، اهليئة املصححححححححححححر ة إمرباطورية غانه اإلســـــــــالميةعلي،  ( طرخان، إبراهيم1)
 (.13)ص
 (.30)ص املصدر السابق( انظر: طرخان، 2)
 (.16)ص املصدر السابق( طرخان، 3)
 (.33)ص املصدر السابق( انظر: طرخان، 4)
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:َونغاراَأوَاينغنيَواهلوساَوالسعليهمَعندَالفالنيَيومنَاألسماءَاليتَاكنتَتطلقَ
َ.(1)(Wangara, Wangarwaونغارواَ)

َاغناَث ََوامتلكتَمملكةَ  وامللح،َبَد،َاكَلههاَىلعَابلقاءَوالمدَ ساعدت ََةَ يََطبيعَروات 
َاّلسرتاتييجَالواقعَ موقعَ َثمَي َفاكنتَالقوافل َجاريََرقَالَ الط ََىلعَأهمَيَها َمنَت ََة، صلَإيلها

َوالقَ َمصَ  َري 
 
َوأ َنَ وان َالسَ رَ هَ اعيل َإضافةَ والَََنغالي َالزَ َيجر، َنشاطها َوإيراداتَإىل رايع

َالَّضَ َفانتعش  َاقتصادَ َائب، َوازدهرت  َأمالكَ وسََت َوَ َ،ها َوتوزََعت َعدَ ها َىلع َعت َوّليات  َة
َ َ.(2)يجرنغالَوالََيَالسَ رَ هَ بنيَأاعيلَنَ َوإمارات 

 ة:اإلسالمي   ة وقيام اغناسقوط اغنا الوثنيّ 
َ ،َه380ةَيفَجيشهَيفَاعمَالوثنيَََاغناَك َلَِةَمَ ون َت َمَ منيَبقيادةَقبليةَل َثََل َاملََقبائل َحاربت 

َانهزمَجَ وَ َ،م(990) منَقبيلةََةَاملسلمنيَرجل ََقيادَ سلمني،َوتوَّلَصَللمَ واكنَالَيَ،نااغ ََيش 
ََ،الةدَ جَ  َثََدَاملل َوحَ يَاستطاعَأنَي َوهوَحيىيَبنَإبراهيمَالي َواحدة.َقيادةَ َمنيَتت 

َاملل َ َهؤّلء َثََاكن َإّلي َاإلسالم َمن َيعرفون َّل َت ََاسمَ مون َوقد َغل َه، َاعدات  َفيهم َغت
َفَ ةَشكيََوثنيَََوتقايلدَ  لكَالعادات،َيصهمَمنَتَِحيىيَبنَإبراهيمَىلعَختلََِالقائدَ َل َمَِعَ ة،

ََابنَ املاليكََاعدهَىلعَذلكَالفقيهَ وسَ  َبالقَ َيَالقاهَيفَرحلتهَللحجَيعمرانَالفايسَالي وان،َري 
َعليم،َووقعَاّلختيارَ عوةَوالََمنيَللََتالميذهَإىلَقبائلَامللثَََذَمعهَأحدَ نفَِوطلبَمنهَأنَي َ

َىلعَالفقيهَعبدَاهللَبنَيا ةَهجاتَالببريََبتلكَالقبائلَواللَََةَ تامَََيَاكنتَهلَمعرفةَ سنيَالي
َري.ِصَوالَََنَ وَ مَالعَ عَ هم،َفاكنَنَِواعداتَِ

َوالَياهللَبنَياسنيَمنَالَََعبدَ َأكرثَالفقيهَ  َوجعل َعوة َالقبائل، هلمََعليمَيفَتلكَ
َحلقاِتَ َهَيفَاس.َواكنَنهجَ ظهرَبنيَالَيت ََاه،َمماَبدأتَآثارَ ةوتربيََدروس  لَاَلاسَىلع  مح 

ينَوتعايلمه صارمَ نهجَ َاّللزتامَبال  جَ َا ممَا ّلَهوادةَفيهَ، ََا زنعجونَمنيَي َالقادةَامللثَََعلَبعض 
يتَاعتادوهاَيفَاتَاليَهواتَوامللََالشَََعنهاَمنافذَ َدََسَ وخيافونَىلعَأنفسهمَأنَت ََ،منَسلوكه

هماكراء،َأجلأتهمن ََبراهيمَمحلةَ حياتهم،َفحملواَىلعَابنَياسنيَواألمريَحيىيَبنَإ َاَوأتباع 

                                                 

 (.20، 19، 18)ص املصدر السابقطرخان، انظر: ( 1)
 (.25)ص املصدر السابق: طرخان، ( انظر2)
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حنوَ واجَتََ،روجَمنَاملنطقةإىلَاخل َ َاجل ََهوَا حيث  ََيفَجزيرةَ َوةَ ب َرَ واَبَِاستقرَ َنوبَ، َتقعَىلعَمصب 
َوتوََهرَالسَ ن َ َاملنطقةَأخريَ نغال، َوسارَلتَهذه َوالعلمَواجلهاد، َإىلَمركزَرباطَللعبادة ا

َالفقيهَعبدَاهللَبنَياسني.َبركِبََاق َالحَ مونَإيلهاَقاصدينَاسَيتيمََالََ
إىلَثالثةَكبريَمنَالرَ َلىَابنَياسنيَعددَ َععّشَسنواتَجتمََمرورََوبعدَ  جالَوصلوَا

وتطهريََ،درةَىلعَاجلهادَيفَسبيلَاهللرَبالقَ عَ شَ َآّلفَرجلَملزتمَبتعامليهَوشوطه،َومنَثمَي
َاَقومكم،َوخوَ واهلل،َوانذرَ َواَىلعَبركةجَ اخرَ ))املجتمعَمنَالفساد،َفقالَهلم:َ َفوهمَعقاب 

َ
 
َفإنَتابواَورجعواَإىلَالق َته،َبلغوهمَحجََاهلل،َوأ

 
َ،واَسبيلهمفخل ََاَهمَعليه؛قلعواَعمََ،َوأ

َوتمادَ  َذلك َمن َأبوا َغيَ وإن َيف َوجل  َوا َاستعنََهم، َطغيانهم، َيف َعليهموا َتعاىل َباهلل َ،ا
َ.(1)((الاكمنيَاهللَبينناَوهوَخريَ ََحيكمَ وجاهدناهمَحىَتَ

ََ،اغناَفهاجمَمملكةَ َ،قجهَعبدَاهللَبنَياسنيَحنوَالَّشَوتوََ
 
ستَاعمَودغَ وفتحَمدينةَأ

َني.َاإلسالمَيفَصفوفَالوثنيَ َم(َوافتتحها،َوانطلقتَبعدَذلكَدعوةَ 1056،َ)ه448
بنيَةَنّشَاإلسالمَحيىيَبنَعمرَمهمَََنيَخليفةَ مثَََامللمرَأمريَ لقدَقادَأبوَبكرَبنَعَ 

لَنغالَحيثَتوََةَيفَمنطقةَنهرَالسَ ا،َوخباَصَاسَيفَدينَاهللَأفواجَ فدخلَالَََ،نيالوثني َ
َم(.1076 ـه)469منَشعبَالفوّلِّنَإىلَاإلسالمَاعمََكثريَ 

َمنيمرَأمريَامللثََبوَبكرَبنَعَ أ)):َ(2)يقولَالافظَابنَكثريَعنَهذاَالقائدَوجهوده
فقَلغريهَمنَامللوك،َاكنَيركبَمعهَإذاَاموسَماَلمَيتََمنَالَََفقَهلنةَاتََاغ َرَ اكنَيفَأرضَف َ

َوحيفظَحمارمَ َقيمَالدودَ ه،َواكنَي َيعتقدَطاعت ََمائةَألفَمقاتل،َكلَمخسَ َدوَيسارَلقتالَعَ 
َ.((ةاسيََولةَالعبََهَومواّلةَالََدَِمعتقَ َةمعَصحَََةَ شعيَََاسَسريةَ اإلسالم،َويسريَيفَالََ

َبالَي َاجلدير َأنََلكن َالسَ َكر َيف َقديمَ اإلسالم َواألوسط َالغريب َيكودان َولم َِنَ،
َعّشَامليالدييََيفَالقرنَالاديةَعوةَاإلسالميَيقامواَبنّشَالَيَالينَاملرابطون ينَ،َهمَالي

                                                 

، دار الغرب اإلسحححالمي، دور املرابطني يف نشـــر اإلســـالم يف غرب إفريقيا( دندش، عصحححمب عبد الل،يف، 1)
 (.76-75م، )ص1988ه، 1408 . األوىل، 

، حتقيق عبد   عبد احملسححححححححححححححن الطكي، دار ه ر،  . األوىل، البداية والنهاية إمساعيل بن عمر، ( ابن كثري،2)
 (.16/111م، )1997ه، 1418
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اخلنيَيفَتَإىلَازديادَعددَالََهمَأدََحركت ََة،َبلَإنََلَمرََأدخلواَاإلسالمَيفَتلكَابلالدَألوََ
َاإلسالم.

َ َبنيَبالدَالسَ منذَاألزمنةَالسَيَمةَ قافيةَقائةَواليَجاريَيلةَالَيفالصي ودانَوبالدَحيقة،
ربَوالببرَإىلَبالدَاملسلمنيَبعدَظهورَاإلسالم،َمنَالعَ َط،َوقدَكرثتَهجرةَ ابلحرَاملتوسَي

َ َملصَ َاإلسالمَيَودان،َمنذَالفتحَالعريبَيالسَ  َ.(1)فريقياَإوشمايل 
َالَظَ َومن َتاريخ َيف َابلارزة َحىَتََمملكةواهر َالوثنيََاغنا، َالكومة َعهد َأنَيَيف َة،

َوأهميََلكَ َ؛املسلمني َون َرثتهم َوثقافتهم َسواءَ تهم َالسَ َشاطهم َمن َمََِيكن َونَِأكانوا نَأو
دَني،َوجمرَيامللوكَالوثني ََلَِب َمنَقََِواضح ََحرتامَ اعواَبتمتََقدََ،بَوالببررَ لعاملستوطننيَمنَا

َاإلسالمَيَن موَي َالعاصمةَالقسم َعّشَ ووجَ َ،يف َاثين َبهمسجدَ َود َديلل َاا َهذاَكبريَ َ، َىلع
ََكَالوثينَيامللَِأَنَمنَهذاََسامح،َوأكبوهذاَالتَََاّلحرتام الوثينَمنََاَيفَالحَيمسجدَ قدَب َن 
يذكرَابلَ َيَفيهَاملسلمونَالوافدونَشعائرَ ؤدَ ليكَي ََ،وهوَ)الغابة(َ،العاصمة كمَا كريَدينهمَ،
َ.(2)يفَتارخيه

َاعم َمدينةَ سَ َم(1076/ه469)َويف َصالح)َقطت هاَوضمَََ،اغناَاعصمةَ َ(كوميب
َ،رَباإلسالمماَبلثَأنَتأثَََكَاغنا،َثمََننيَملَِامَِكَ ان َسلمَت َبلَأنَي َرابطونَإىلَأراضيهمَق َامل

َبسَ بَِوق ََ،فأسلم َاملرابطني.ل َإسالمَ َلطان َلََِموفتح َابلاب  َاغنا َواسعَ َك َإلسالم ته،َرعيَيا
َة.اَمنَدولةَاملرابطبنيَاإلسالميَيوأضحتَجزءَ َ،ةَلإلسالماغناَمنَالوثنيَيَلتَمملكةَ وتو

ََ،َبعدَمسريةَحافلةَ م960/ه480ويفَأبوَبكرَيفَاعمَوت َ ،َفتنازعَبإجنازاتَوجناحات 
َودَبَ ََفيهمَالوهنَ َأتباعهَبعده، َفاستغلَذلكَالغانيَ والضي َفسيطرواَىلعَالفرصةَونعف،
َوأعلنوا َالعبََت َتبعيَََاعصمتهم، َللخلفية َمباشةَ هم َبغداد َيف َصحَيايس َمع َإسالمهمَ، ة

عوةَإىلَاهللَعندََبقيةَالقبائلَنيك(َبالَيونَِعوةَإىلَاهلل،َحىتَاقرتنَاسمَ)سَ يهمَيفَالََوتفانَِ

                                                 

 (.41، )صإمرباطورية غانة اإلسالمية( طرخان، إبراهيم علي، 1)
، الشحححححركة العامة مملكة مايل اإلســــالمية(، والدايل،اهلادي املربوك، 45)ص املصحححححدر السحححححابق( انظر: طرخان، 2)

 (.17م، )ص1999للورق وال،باعة، الزاو ة،  . الثانية، 
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ََتّشتَاملساجدَ نواَ،واملآذنَمرانَاإلسالمَيالعَ َة،َوارتفعَ اإلفريقيَي َ،آنتعليمَالقرَومدارس 
َجارة.قافةَوالَ للعبادةَوالَََلغةَ ةَغةَالعربيَيوأصبحتَالليَ

َاإلسالميَيَاكنتَنهايةَ َثمَي َاغنا َف َدولة ََريق َةَىلعَيد َاَلَمنَقبائلَالص  ينَاكنواَوصو
َبقيَيريبَالوضَاألدىنَللنََغَ َسكنونَجنويبَمملكةَاغناي َ َوقدَخضع تهمَمللوكَاغناَيجر،

َقَأمرَ حىتَإذاَتفرَََ،املسلمني وانفصلواَعنَدولةََ،همَأعلنواَاستقالهلممملكت ََهمَوضعفت 
،َوملاَلمَاَمنَدولةَاغنااملجاورَهلم،َواكنَجزءَ َ(اارَ اب َدَ )إقليمََادئنيَبغزوَِثمَهامجوهاَب ََ،اغنا

َالَساءَِؤرَاَمنَناحيةَملوكَاغناَقامَأحدَ قويَ َفعلَ َصادفواَردََي َ َ(وروومانغص َ)َيدىعوصوَص 
َبالَي م(َوقىضَىلع1203َ) ـه600ولةَسنةَاعصمةَالَََواستوّلَىلعَمدينةَ)اغنا(،َقدمَشماّل 
يخَإسماعيلََالشََيسَّمََهلمَولةَبقيادةَزعيممنَساكنَاغناَاعصمةَالَيَولة،َوهربَفريق َالَي

اَأصبحَبعدَذلكَمنَأعظمَمراكزَاَكبريَ اَجتاريَ مال،َوأنشأَمركزَ الشَيَّلتةَحنوإىلَمدينةَوَ 
َة.ةَاإلسالميَيياَالغربيَيجارةَيفَإفريقالَي

اصطدمَيفََ،َثمَيولةَاغنادبالدََاّلستيالءَبعدَذلكَىلعَك ََمنَ(ورو)صومانغتمكنَ
هاَمنَقبائلَ،َوأصحاب َ(ابا)اكنغيفََذاكَناشئةَ َاكنتَإذَ َةَصغريةَ اجلنوبَبرجالَدولةَإسالميََ

َ.(ناريهَنمغان)َتلَولينَمنَأوّلدَملكهم،َفانتصَعليهم،َوق َ(وينغاملاند)
اِّنَعّشَللملكَناريهَنمغان(َفقدَأعفاهَمنَالقتل؛َاَأصغرَاألوّلدَ)وهوَاّلبنَاليَأمَي

َمريض َهَوجدهَضعيفَ ألنيَ َوأصبحَمؤسَ ا،َوبهذا َاَجناَمنَاملوت، مملكةَمايلَاملشهورَيفََس 
،َأي:َولَاألسد.َوقدَهربَإىلَاجلنوب،َواكنَذلكَفيماَبنيَ(ماريَجاطة)اريخَباسمَالَي

جيمعَاألنصارََ(ماريَجاطة).َويفَمنفاهَابلعيدَأخذَ(م1230) ـه629م(َو1218َ،َ)ه615سنةَ
مَبعد1235َ،َه633نَمنَذلكَسنةَلكَأبيه،َوقدَتمكََضواَىلعَمَ ق ََنلالنتقامَممَََويستعدَي

َ ََمغامرات  َوخماطرات  اَبَبالدهمَتمامَ خرَيَوصو،َثمَي،َثمَدخلَمدينةَاغناَوقىضَىلعَبقيةَالصي
َ)ه638سنةَ َواكن1240َ، ةَاإلسالميَيَاململكةوىلعَيديهَقامتََ،امسلمَ َ)ماريَجاطه(م(،

َ.(1)مايلَمملكةانية،َويهَاإلفريقيةَاليَ

                                                 

م، 2007ه، 1428العريب، القاهرة،  .الثانية، ، الزهراء لإلعالم أطلس اتريخ اإلســـــالم( حسححححححني مؤنس، 1)
 (.372)ص
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 ة مايل اإلسالمّيةمملك  
َاليََمايلَمنَأقوىَوأغَنَممالمملكةَ َعدَيت َ هرتَقبلَاّلحتاللَيتَظَ كَغربَإفريقيا

َ َ.األورويب 
اَبماَيفَحراءَالكبىَشق َإىلَأواسطَالَصَاَمنَاملحيطَاألطليسَغربَ َنفوذهاسطتَب َ

منَشمالََوأجزاءَ وشمالَبوركينافاسو،ََ،وغمبياَ،نغالعرفَايلومَبدولةَمايل،َوالسَ ذلكَماَي َ
َوغريبَوشََِكوناكري،َوشمالَغينياَ،وريتانيانوبَمَ جرَوجَ ي َالَََرِبَوغَ ةَبينني،َيمجهور َمايل 
َمَ دنَتَِيجرَومَ نهرَالََ َ.َواغوبكتوَوجين 

ةَوابلأسَيفَالبَللقوَََمزَ هر(،َوهوَرَ ولفظَ)مايل(َيعينَبلغةَأهلَابلالدَ)فرسَالََ
َرفتَباسمَدولةَ)املاندنغ(.وابلحر،َوعَ 

اَخبصوبةَتَأيض َدولةَاغناَابلائدة،َفقدَتمَّيََولةَمقوماِتَوإضافةَإىلَامتالكَهذهَالَي
َيتَت َجاريةَاليَقَالَ رىلعَالطيََةَ مهمَََوصلَ َتَنقطةَ راعية،َوشَّكَأراضيهاَالزَ  إفريقياََصلَغرب 

َِالقارَََنوبهاَبّشقَِوجَ  َ.مَاإلسالمَيبسائرَالعال ََا،َثمَيهَ ةَوشمال
َدولةَ  َأيض ََوامتلكت َالسََمايل َالََا َجتارة َخطوط َىلع َالََيطرة َىلعَهب َازدهرت يت

َجر.ي َفافَنهرَالََِضَ
فرتةَ َإىلَأنَََدرَاإلشارةَ جت انهارتَهَامنَلكنَيمنَالزَََمملكةَمايلَخضعتَململكةَاغنَا مَا

َ َمح  َأمام َقبائلَالص  َالزَ لة َالوثنيََوصو َواستقلََمحتَحدودَ بلََ،ةجنية بقيادةََتَعنَاغناها
 (َامللقبَ)ماريَجاطه(.وندياتاسَ )كهاَلَِمَ 

َي ََ(سوندياتا)واكنَ َاملاندينغ َكَِمنَقادة كمتَحَ َأرسةَ َويهَآخرَ َ،ايت َنتسبَألرسة
َ.َ(1)ضوعهاَململكةَاغناامَخَ مملكةَمايلَأييَ

َ َسَ يؤوَ،اتهقوَيأنَجيمعََ(سوندياتا)ََاستطاعسنواتَحىَتََولمَيمضَمخس  اََس  جيش 
َقويَ  قعَإىلَيتَت َالَََ(رييناكَِ)َفاصلةَبـَوصو،َوانتصَعليهمَيفَمعركةاَقادهَلقتالَقبائلَالص 
 م(.1235 ـه)633وذلكَيفَاعمََ(اكنغابا)مالَمنَالشَي

َتلَيفَاملعركةَملَِوق َ ََ.هوضعفتَدولَ َ،وصوكَالصي
                                                 

 (.40م، )ص1977، 1387، املكتب اإلسالمي، بريوت، مايلانظر: بيلتو، انفذ أ وب، وشاكر، حممود، ( 1)
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َ(وميبَصالحكَ )َاعصمةَاغناَالقديمةَحنوَ(سوندياتا)هَم(،َتوج1240ََ) ـه638ويفَاعمَ
َجنمَ َ(،ندينغاامل)منَقبائلََةَجديدةَ إسالميَََسَدولةَ وأسَيَ،(1)رَماَبيقَمنهاودمََ ع  هاَبنيَل م 

َ،ةعظمَأرايضَمملكةَاغناَاملنهارَ هاَىلعَمَ عَنفوذَ ،َوتوزََنيابعَاهلجريََاخلامسَوالسَيَالقرنني
 غربَالقارة.َيفَورَابلارزَيفَنّشَاإلسالمكماَاكنَهلاَالَي

َ ةَيفَغربَإفريقياَهلا،َاملمالكَاإلفريقيَيَفوذَاملايلَيفَاملنطقةَدانتَمجيعَ ودَالَيعَ وبص 
يتَةَالََبيعيَيواتَالطيَمنَالرَثََخراتها،َواستفادتعَمواردهاَومدَََذلكَسبب اَآخرَيفَتوسَ فشَكَ

 )2(ن.اكيَدفعهاَالسَ يتَاكنَي َائبَاليَجارةَوالَّضَراعةَوالَ هبَوالزَ تمتلكهاَاملنطقةَاكلََ

 م(1255-1240ـه( )653-638مملكة مايل يف عهد سوندياتا )

َقوميَ َ(سوندياتا)كَبَامللَِعت َا َلكونهَاملؤسَ َ؛ةعبيََهَبالاكياتَالشََاَاقرتنَاسمَ بطال  َس 
َرفتَابلالدَتتَحكمهَاّلستقرارَ يفَمدحه.َوعَ َمايل،َحىتَبالغتَاألساطريَ لَململكةَاألوََ

نقلَالعاصمةَمنَمدينةَ كمَا واشتهرتَباسمَمايل(اِِّنَي َنَِ)ىلَإََِريته(ج)واألمانَ، وعليهاََ،(3)َ،
 تَمملكةَمايل.سمي َ

ََ.ماكنَجارَمنَك َاجلديدةَبإقبالَالَ َوازدهرتَالعاصمةَ 
ََّلَا،َوَ اَإداريَ َقسمَ ّشسمَدولهَإىلَاثينَعَ وق َ َََىلعَك  َ.(4)ادهوََبارَق ََمنَكَِمنهاَرجال 

َ َا.َراثيَ نظامَالكمَيفَاململكةَوََِوجعل 
َنسبَإيلهَإدخال َويَ َياهَيفَاإلسالم.اع َهتمامَبإدخالَرَ اّلَيمَ ظعَ)سوندياتا(َاكنقدَو

همَاإلسالم،َهمَلكََوعمَََها،ن َمايل،َوتكاثرَساكيََخاءَ امهَازدادَرَ ويفَأييََطنَيفَمايل.زراعةَالقَ 
َ.(5)يفَاإلسالمَ-فروعَاملاندنغوََوهوَأكبَ َ–هَالوانغاراَلكيَ)رعََأدخلَف َحىَتََوماَزالَي عمل

                                                 

 (.38)ص املصدر السابق( انظر: 1)
 ع:( محدان، ليلى، مقال منشور يف موق2)

 https://tipyan.com/history-of-islam-in-west-africa-1 
م، 1973، اهليئة املصحححححر ة العامة للكتاب، القاهرة، عام دولة مايل اإلســــالمية( انظر: طرخان، إبراهيم علي، 3)

 (.373)ص اإلسالمتاريخ  أطلس(، وحسني مؤنس، 42)ص
 (.373)ص املصدر السابقحسني، مؤنس، ( 4)
 (.373)ص صدر السابقاملحسني، مؤنس، ( 5)
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واجَواملصاهرةَبنيَخمتلفَسيجَاّلجتمايعَعنَطريقَالزََافظَىلعَتآلفَالنََكماَحَ 
َالقبائل.َ

َانتعشََجتارةَ َوأهمَََواكنتَأثمنَ َ،هبَيفَعصهالَََوازدهرتَجتارةَ  َكما يفَابلالد،
َ  اململكةَلنّشَالعلمَواإلسالم.َونَمقاطعاِتَينَاكنواَجيوبَ العلماءَاَلََنشاط 

َفانعكستَهذهَالرَثَ َ،ىلعَمملكةَمايلَةَتمكين اَوهيبةَ العلميَََةَوالركةَ بيعيََالَطََوات 
َلقوََوتوََ َومَ َضاربةَ َةَ لت َاألرض َيف ََِ.لألمثالَّضب  َأنعمول َما َىلع َاهلل َمنََشكر عليه

مايلَيفَهذاََوبقيتَمملكةَ َ.ألداءَفريضةَالجَيَ(سوندياتا)رجَوازدهارَخَ َاستقرارَوأمن َ
ََ.العزَ   .(1)ه653اعمََ(سوندياتا)َوتويف 

 :م(1270-1255ـه( )668-653يلع ) س  ن  مملكة مايل يف عهد م  

َرَِوَ  َابلَِابن ََ)سوندياتا)َك َلَِاملث ََ(يلع)َوهوَيل()وَ َركَ ه َمنأوََوهو َلقبََل أدخل
ََ(ىسن َمَ ) اَباسمََ،لوكَمايلَمَ ىلع  َن َمَ )فأصبحَمشتهر   . )2((يلعَىس 

يطرةَىلعَمناجمَجديدةَنَمنَالسََوتمكَََ،تابعَالفتوحاِتَف ََ،ىلعَنهجَأبيهَواستمرََ
ََ.خاءَيفَعصهةَدولهَوسلطانها،َوازدادَاألمنَوالرََزادتَمنَقوَيَ،هبللََ

يفََيفَطريقهَبمصَ َرََم(،َومَ 1259 ـه)658يفَاعمََالجَ َفريضةَ َأَدىَرارَوالهوىلعَغَِ
َ(3)سيباهرَبَِصَسلطانَاملمايلكَالَظَعَ  نَاستقباهل،َوعندماَاعدَتهَوأحسَ فادَ يَأكرمَوَِ،َالي

َ.(4)هه،َوازدادَجاهَ مَشأن َظَ إىلَبالدهَعَ 
َن َعتبَمَ ويَ  َرفَبالَيمَمملكةَمايل،َعَ اَكَنَأعظمَحَ يلعَمََِىس  فاِّنَيفَوالََالحَقوىَوالصي
َواسع.ََعوة،َوقدَانتّشَاإلسالمَيفَعصهَبشكَ نّشَالَي

                                                 

 .املصدر السابق( محدان، ليلى، 1)
وحسحححححني، مؤنس،  (،5/293، )صــــبح األعشــــى يف صــــناعة اإلنشــــا( انظر، القلقشحححححندي، أمحد بن علي، 2)

 (.373)ص املصدر السابق
 (.42)ص املصدر السابق(، وبيلتو، وحممود شاكر، 5/293) ،املصدر السابق( انظر، القلقشندي، 3)
 (.374، )صأطلس اتريخ اإلسالم( حسني مؤنس، 4)
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ََنفوذَ َوامتدََ َمنطقيت  َإىل َ(ارَ غَ انَ وَ )وَ(وكب َامَ ب َ)َدوله َالسَ َالواقعتني، َنهر َ،نغالىلع
ن غايإىلَسيطرتهَىلعَدولةََإضافةَ  َوأخذَعددَ اشئةالَََس  َمنَالرَ ، ضوعهاَهانَلضمانَخَ ا

ََواستسالمها.
َن َمَ َويفوت َ 668َيلعَاعمََىس 

 .(1)(م1270 ـه)

 م(1311-1270ـه( )710-669يلع ) امملكة مايل يف عهد خلفاء منس

َب َ ،َوتناوبَ(2)مندينَمنَالزََقَ ةَعَ اَملدَييَ سياسَمملكةَمايلَعدَوفاةَمنىسَيلعَاضطربت 
ََكمهاَعددَ ىلعَحَ  ايت،َوهماَمنىسَوَ َ؛م،َأخوانَملنىسَيلعهلَ ،َاكنَأوََ(3)عفاءمنَامللوكَالض 

ا،َيتسَّلََ،َواكنَاألخريَ ةمنىسَخليفَثمَي هَة،َفثارَعليهَشعب َبالَىلعَالعامَََبإطالقَال َمعتوه 
 .(4)هتلوق َ

َ)بعدَذلكَحفيدَسوندياتَاََالكمَ توَّلَو 
 
 ـه684واستمرَحكمهَحىتَاعمََ(وَبكربأ

ََمنهَم(َفانزتعَالكمَ 1285) َواكنَ،(ورااكَ سَ )َدىعالاكمة،َي َيتا(ََمنَموايلَأرسةَ)كَِموّل 
َ.)5(أحدَالقادة

َ َاارغنغال،َومنطقةَوانيفَالسَ َ)الفالنيني(َكروركمهَقامَبغزوَمنطقةَالَ حَ َوخالل 
َيجر.َومدينةَاغوَىلعَنهرَالََ

ه،700َيفَاعمََخاءَفخرجَللحجَيوالرَََاّلستقرارَ َترفوعَ َ،هقبتَِوازدهرتَابلالدَيفَحَ 
َ. )6(م(1300 ـه)700يفَطريقَعودتهَململكتهَاعمَتلَهَماَبلثَأنَق َلكنَي

                                                 

 (.42)ص املصدر السابق( انظر: بيلتو، 1)
مجادى  -، العدد العشححرون، ربيع ارخرجملة قراءات إفريقية)مقال(،  ،دولة مايل اإلســالميةعلي  عقوب، ( 2)

 (.16ارخرة، )ص
 (.42)ص ملصدر السابقا( انظر: بيلتو، 3)
 (.6/267، )ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر( انظر: ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، 4)
 (.43، )صمايل( انظر، بيلتو، وحممود شاكر، 5)
 (.43، )صملصدر السابقا( انظر، بيلتو، وحممود شاكر، 6)
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اِّنَهمَأبوَبكرَالََاكنَآخرَ َ،ملوكَضعفاءَةَ ثثالَتناوبَالكمَ(ورااكَ سَ )وبمقتلَ
َ ي712-710حكمَمنَ)َيالي  ـه710خرجَيفَسفينةَيفَاملحيطَاألطليسَاعمََه(،َوهوَالي

اعَ هَلمَيَ ولكنَََ،يلكتشفَماَبعده  .)1(دَأبد 

 م(1337-1312ـه( )736-711موىس ) رص منسع  مملكة مايل يف 

لتَمملكةَمايلَتوََ(َاليَمنىسَموىسابن هَ)َ(اِّنأبوَبكرَاليَ)بعدََالكمَ َتسلَم
ََ(اغو)تمتدَمنََ،األطرافَمرتاميةََِ،ةةَقويَيةَإسالميَيىلعَيديهَإىلَإمباطوريََ قَإىلَيفَالّشي

َجَِ)وَ(بكتومَ تَِ)رور اَبمدينيتَمَ َ،املحيطَاألطليسَيفَالغرب .َ(فوتاَجالون)ومنطقةََ(،يني
َداخل ََتَمملكةَمايلَخالل َوامتدَي فوضعتَيدهاَىلعَمناجمَامللحََ،حراءالَصََعصهَشماّل 

َة.َّلت َحاسَحىتَوصلتَإىلَمدينةَوَ والَ 
َالقتَحدودَ ومنَجَِ َيسَّمََ،دودَنيجرييامملكةَمايلَمعَحَ َهةَاجلنوب، َايلومَوما

 .(2)ننيبدولةَبَِ
هَمنَأعظمَملوكَوصفَبأنََويَ ،َ(وىسمَ َنَ كَ ن َاكَ )موىسَباسمََىسن َمَ رفَامللكَعَ و

صال ا َا َكريم  واكنَرجال  حىَتَهَالورعصفت ََ،مملكةَمايلَ، :َ(3)لونَبقوهلخَ َخَابنَ َوصفهَاملؤرَ َ،
((َ َ.((تؤثرَعنهَا،َهلَيفَالعدلَأخبارَ َعظيمَ اك َلَِاَومَ َصال َاكنَرجال 

َعصَ  َسِتَ،َفاكت َرسمَيَيكَبشكَ يفَابلالطَاملل ََحكمَ َنظامَ َهَباعتمادهَاإلسالمَ تمّيي
َالَطَ َمملكةَ اإلسالمَََعَ ابَ اململكة َوأضحت َاإلسالميَيَ، َيتجزَََةَ مايل َّل ا َالعال َجزء  َمن مَأ

اريخَلَهلَالََسجَ معَمصَواملغرب،َوي ََيمةالعالقاتَالمََِكهاَبمدَ لَِاإلسالمَبعدَعنايةَمَ 
َ  ينَمنَاألندلس.للفارَيَهَبسخاءَ تحَبالدَ ف َ؛َإذَلمنيللمسَروءةَونصةَ مَ َمواقف 

إىلََصلَاإلسالمَ ةَيفَعهده،َواكنَمنَبراكتهَأنَوَ عوةَاإلسالميَيالَََوازدهرتَحركةَ 
دينَوروبا،َفصارَيعرفَبَِايل َإىلَبالدََانتّشَاإلسالمَ َكذلكَويفَعهدهأكرثَبالدَنيجرييا،َ

َ َ.(4)َيومناَهذامايل،َحىتي

                                                 

 (.43سابق )صالصدر امل( انظر: بيلتو، 1)
 (.37-36، )صمملكة مايل اإلسالمية، املربوك( انظر: الدايل، اهلادي 2)
 (.6/267سابق )الصدر امل( ابن خلدون، 3)
 (.24، )صاإلسالم يف نيجرياي، والشيخ عثمان بن فوديو الفاليناأللوري، آدم عبد   األلوري، ( 4)
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َ َقَوهذهَالقوَيأل َمثلَهذاَالَيَأنَيَوّلَشكي َن َمايلَيفَعصَمَ َبهاَمملكةَ َةَاليتَازدانت  َىس 
َموىسَجعلت َ هاَوظهرَاسمَ َ،راسانمنَاألندلسَإىلَخَ َمَاإلسالمَياألمثالَيفَالعال ََهاَمّضب 

 )1(م(.14)َجرييَاهلامنَيتَصدرتَيفَالقرنَاليَةَاليَكهاَىلعَاخلرائطَاألوروبيَيلَِمَ َواسمَ 
َ َخالل  ََعهدَوانتّشت ن ىس  َاللََمَ َم  َالعربيَيوىس َاملساجد،َغة َمآذن َوارتفعت ة،

َ ََةَواملكتبات،َواكنَ اإلسالميَيَوانتّشتَاملدارس  َوحَالعلمَيفَاململكةَجامعةَ منَأشهرَرص 
ََ،بتكومَ سنكوريَيفَتَِ َالعريقةَبإرسالَالطيََاعتنتَاجلامعةَ َحيث  َالي يفَفاسَََالعلومَِبَلليق 

َ.(2)ةاهرةَىلعَنفقةَاململكوالقَ 
َأئمََإىلَلبةَيرجعونَواكنَالطيَ غورَيفَونَال َفيسدَ َ،منيومعل ََةَ بالدهمَوقدَأصبحوا

ََ،املدارسَواملساجد يتَاليََ(جين)وَ(اغو)وَ(مبكتوتَِ)دنَومَ َ(اِّني َنَ )منَالعاصمةََيفَكي
 ةَبارزة.ةَوحضاريَيثقافيَيَواضَ لتَبفضلَاّلهتمامَبالعلمَإىلَحَ توََ

َاملعركةَمعَالوثني ََة،َاشتدادَ ةَواملدنيَييفَالياةَالعلميَََق َأل َوازيَهذاَالَيويَ  لمََني،َحيث 
َتزَ  َن َيتَاكنَيقودهاَمَ معَتوايلَالروبَاليََاملسلمنيَيفَمايلَمرفوعةَ َلَسيوف  َموىسَلنّشَىس 

ََمنَاجلهادَ ة،َوبذلكَض َفوذَاململكةَاإلسالميَيطَن َسَ وب ََ،اإلسالم َرَ هَ قَ وَ َ،دولهَلطانَِسَ َحفظ 
َأوسعدَمدَ بلَوالَيَ،أعدائها َ.َبصفة 

استتَبَوأينمَ  ارَبمختلفَجَيالَيَوانتعشتَقوافل ََ،جارةواّلستقرارَازدهرتَالَ َاألمنَ ََا
َ ةَبدورهاَبلقيةَاملناطقَيفَمملكةَمايلَاإلسالميَيَوات.َووصلتَقوافل َأنواعَابلضائعَوالرث 

َمَاإلسالم.َبلَووصلتَشب َالعال َ لَىَلنقَ اَأدَي،َممَينوبَالوثينَيجارةَاملزدهرةَإىلَاجل َالَ َاكت 
َفوذَ يفَاملنطقة.َوساعدَهذاَالَ َةَ جاريةَمعَأكبَقوََلضمانَمصالهمَالَيَ؛فاراتالوفودَوالسَ 

َمَ عَ ست َاملسلمنيَيفَإقامةَمَ َجارَ الَ  هَفاكنَللكَبراكت ََ،نيالوثني ََمناطق ََةَهلمَداخل َجتاريَََرات 
 إلسالم.إىلَاعوةَيفَالََ

                                                 

زوليخة عبدالرمحن، وأمساء  (،18)ص املصحححدر السحححابق، وعلي  عقوب، املصحححدر السحححابق( انظر: ليلى محدان، 1)
، حبث أكادميي يف جامعة أدرار، اجلزائر، العام مملكة مايل على عهد الســـــــلطان منســـــــى موســـــــى عبد اهلادي،
 (.30م، )ص2020-م2019م، 1441-1440الدراسي، 

 (.49، )صاملصدر السابقزوليخة عبد الرمحن، وأمساء عبد اهلادي، انظر: ( 2)
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هرية إىل احلجرحلة  ن س  ُموىس الش   :(1)م 
َن َمَ َرحلةَخونَخبَ لَاملؤرَ تناق َقدَو َرحلةَ َبوصفهاَأشهرَ َإىلَالجَيَوىسَالعجيبةََمَ ىس 

َالَََللحجَي ََاإلسالم،َاريخيف َسنة َيف َأنظارَ ل ََفقدَ،م(1342 ـه)743واكنت َبها العالمََفت
قاتَللمسلمني،َدَ طاءاتَوص َبهَمنَعَ عَوماَتبَََ،طائلةَاَامتلكهَمنَثروةَ إىلَمَاإلسالمَي

َحلتهَإىلَالجَيمري،َأخذَمسَنَموىسَمعهَيفَرَِالعَ َأمحدَبنَحيىيَخَاململويكبَاملؤرَ فبحسَ 
َكميَي ألفََنيوست ََ،هامَ دَ وخَ َ،هواصطحبَمعهَزوجت ََ،بعريرَبمائةَقدَيهبَت َمنَالَيَهائلةَ َات 

َ َوالقَ بمنَفيهمَالوَ َ،منَراعياهَشخص  َوالعَ زراء ََ.لماءادة َيفَك  ا ََماكنَ واكنَيبينَمسجد 
َ. )2(لصالةَاجلمعةفَفيهَتوقََ

َاملؤرَ ويَ  َن َمَ َخونَأنَيذكر َىلعَمصَللحجَيمَ ََموىسَخالل َىس  َالىقروره لطانَبالسَ  ،
َ ونالوَ دَبنَق َارصَحممَيالَي لطانَفاستقبلهَ،م1324َ– ـه724سنة َموأكرَ َ،بالغةَحبفاوةَ َالس 

َ ن ىس  َ.(3)مينةوىسَبدورهَاملمايلكَباهلداياَالََمَ م 
َن َمَ َعكسَبصريةَ ومماَي َ ََأربعَِلَقَ هَىلعَنَ حرص ََحلتهَللحجَ رََِالل ََموىسَخَِىس 

 
َأ َمنَرس 

َاشَ  َكما َمايل، َيفَمملكة ةَيفَاملذهبَاإلسالميََبَت َمنَالكَ َرتىَالكثريَ قريشَلالستقرار
 كتباتَمملكته.يلرثيَمَ َ؛منَمصَاملاليكَي

احيلَاملعروفَإسحاقَإبراهيمَالسَيَاأبَاألندليسَََاعرَواملعمارَيَوكذلكَاصطحبَالشََ
َوَ باسمَالط َ َجي  َف َن،

 
َوَ أ َت َمهمَيَإىلَك  َفاكتستَمملكةَ شَ ة مايلََييدَاملساجدَواملباِّنَالفاخرة،

ىلعََقائمَ َجديدَ َعمارةَ َإسحاقَفنَََأيبَاألوّلَيفَاملنطقة،َبإدخالَدَيعةَت َمعماريَيَةَ مجايلَََةَ سَ مَ ل َ
 .مَيرَ كَالهَ واملآذنَذاتَالشَََ،قوفَاملنبسطةوالسَ َ،يدَاملحروقمَِرَ القَ 

                                                 

الذهب املســـــــــــبو  يف (، واملقر زي، أمحد بن علي، 241-18/240)، البداية والنهايةانظر: ابن كثري، ( 1)
-441م، )2000ه/1420، حتقيق مجححال الححد ن الشححححححححححححححيححال،  . األوىل، ذكر من حج من اخللفــاء وامللو 

(، 2/73م، )1997ه/1418، دار الكتححححب العلميححححة،  . األوىل، والســـــــــــلو  ملعرفـــة دول امللو (، 443
 (8، )ص، اتريخ السودان(، والسعدي5/295، )األعشى صبحوالقلقشندي، 

ظيب،  . األوىل، ، اجملمع الثقايف، أبو مسالك األبصار يف ممالك األمصار( انظر: العمري، أمحد بن حيىي ، 2)
 (7والسعدي، اتر خ السودان، )ص (،6/268، )املصدر السابق(، وابن خلدون، 122-4/121ه، )1423
 (.31)ص املصدر السابق(، وزوليخة، 33، )صسالميةمملكة مايل اإلوالدايل، 

 (.31)ص، دولة مايل، اإلسالميةطرخان، ( 3)

https://tipyan.com/most-important-muslims-wars-and-victors-in-ramadan
https://tipyan.com/most-important-muslims-wars-and-victors-in-ramadan
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َن َمَ َتَعبقريةَ ويفَالواقعَجتليَ َالفقيهَ وىسَمَ َىس  عبدَاهللََباأَمنَخاللَاصطحابه
َغَ َدَيَاملوحَ َومََالكَ  َالمََِ؛سدامَ يف َمع ستشاريهَمَ َكبارََِمنَإسحاقَأيبَمارييَعَ يلصبح

َجَ وداعميه.َفالَعَ  ََب 
 
َقهاَوحضارتَِتأل ََجَ وَ أنَبلغتَمملكةَمايلَيفَعصهَأ َة.َهاَاملتمّي 

َوت َ َويفي  .ه736ة،َاعمَغةَالعربيَيللعلمَوالليَََمنىسَموىسَاملحبي

 م(1337-1312ـه( )789-736وىس )مُ  س  ن  مايل يف عهد خلفاء م  

اليَاكنََ(لمغانَاألوَي)عدَمنىسَموىس،َابنهَمملكةَمايلَاإلسالميةَب ََورثَحكمَ 
َ.م(1341 ـه)740حىتَاعمََحكمَملدةَأربعَسنوات،وَ َ،ةوجودَوالهَيفَمكَيَالعهدَخالل ََويلََ

اَعَ و مَهائنَالينَاكنَحيتفظَبهأحدَالرَيَقدَأطلقَرساحَ ،َفَ ةنكاخلبةَوالََِديمَ اكنَضعيف 
نتَتَالفَِ،َواشتدََمملكتهأراكنَعفَإىلَلَالَضَتسليَوَ،اخلالفَوالفرقةَلتَنريانَ فاشتعه،َوالَ 
 ك.لَِخاءَفافت قدَالوّلءَللمَ األمنَوالرَيَمّيانَ َواختَلََ،ةاخليََالََ

ةَالوثنيَََ(Mossy)املويسََقبائلَع،َاستغالل َصدَ والَيَاخيلَيعفَالََزامنَمعَهذاَالَضَوت َ
َوشنَ َ،للوضع اَحقيقيَ شَّكََةقويَيَهاَهجمات  َتلكَمملكةَمايل،َواعثتَأطرافَاَىلعتَخطر 
ََ،يفَاألرضَفساد اَالقبائل َ َ.َ(1)هاوأبادتَحاميت ََ،هاكتوَفأحرقت َب َمَ تََِووصلت 

ََِوهوَأخَ َعف،َسليمانَ يفَهذاَاّلضطرابَوالَضََمَالكمَ ثمَتسلََ َن َمَ ل َوىسَوعمَلَمَ ىس 
َلَِمَ َواستمرَي،َ ـه740وذلكَيفَاعمََ،ملغانَاألول َملايلَحىتي  ه.759َاعمَاك 

منََينَمنَاستقطابَعددَ ههَيفَالَيليمانَبفضلَصالحهَوتقواهَوتفقَ نَسَ كََوتمَ 
عظمَنَمنَاسرتجاعَمَ كماَتمكَََ،ببناءَاملساجدَواملدارسَواهتمَََ،ةَململكتهةَاملالكيََأئمََ

َدائمةَ َاَبصفةَ طورتهنموَخَ يتَت َاليََ(اغو)داَمدينةَيطرتهَماَعَ يتَخرجتَعنَسَ املناطقَالََ
َ 1352 ـه)572يفَاعمََىَالجََوأدَََىلعَمملكةَمايل. َت َعَ م(َومج  بةَمعَملوكَيةَطيَيدَ وَ َهَعالقات 

َ.(2)املغرب

                                                 

(، وقداح، نعيم، 37، )صمملكة مايل اإلسالمية(، والدايل، 43سابق )صالصدر امل( انظر: بيلتو، وشاكر، 1)
 (.57)ص إفريقيا الغربية يف ظل اإلسالم

 (.44سابق )صالصدر امل(، وبيلتو، 57سابق )صالصدر امل( انظر: قداح، 2)
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لَيفَربوعها،َم،َوتنق1353ََطوطةَاعمَحالةَالعريبَابنَب َمايلَالرَيَويفَعهدهَزارَمملكةَ 
َايلَيفَصورةَِمَ َرَبالدَ جار،َوقدَصوََلطان،َوالىقَبطائفةَكبريةَمنَالعلماءَوالَ وليقَالسَ 

َ.(1)زاهرةَةَ إسالميَََدولةَ 
َأخذثمَبعدَوفاةَسلميان َوفسادَدهورَبسببَسَ مايلَيفَالَََمملكةَت، وءَالكم،

َأعدائهاَعليها.َدبري،َوهجماِتَالََ
َوقدَتوَّلَ ن ىس  َمَ َسليمانَعدةَ ََبعدَم  َمنهم: بنََنغاماريَجاطةَبنَمَ َنىسملوك،

( ويفَعهدهَهربَرَ ف َاَيفَحكمهَومرتَ م(َواكنَقاسي 1362َ/ه763موىسَ، مَ هينت َاَ، ن غايلكََا ،َس 
َواعدَ  َم(1374َ/ه776يفَاعمَ)َمنىسَماريَاَإىلَاغو،َوتويف 

يلَا،َوابت َمنَأبيهَمعَكونهَضعيفَ َحاّلَ َوىس(َواكنَأحسنَ بعدهَولهَ)مَ ََالكمَ وتوَّلَ
َق،َوت َوفََهَلمَي َةَعنَوّلئه،َلكنَيبعضَاملناطقَاخلارجَ َ،َوحاولَاسرتدادَ بوزيرَمستبدَي يفََويفي

 .(2)،َ(م1387،/ه789)اعمَ
ن ىسهَأخوهَفَ وخل َ ةَىلعَالعرشَوقدَانشغلَيفَحكمهَبالروبَاألهليَََ،اِّنغانَالََمَ َم 

غانَمَ َأمَ َيك،َوهوَزوجَ دَ ن َمنَبعدهَص ََلمَالكمَ .َواست َه790يفَاعمَ،َثرهاتلَىلعَإََِق َحىَتَ
هاَاستغلَََكثريةَ َحكمهَحبدوثَفنتَ َتَفرتةَ ،َوتمَّيَه793يفَالكمَحىتَاعمََواستمرََاِّن،َالََ

َ.(3)ثرفَبمغانَالال،َوعَ (سوندياتا)أحفادَأفرادَاألرسةَواسمهَ)حممود(َوهوَأحدََأحدَ 
َ َالي َالوقت َيف َدولة َاكنت َاهلاوية َحنو َمايل َمملكة َفيه َتنحدر َاكنت ن غايي َس 

ََةَتعيشَمرحلةَ اإلسالميَي ادسَيجرَمنذَالقرنَالسََتَىلعَضفيتَنهرَالََعودَحيثَامتدََالص 
َ.َجرييَاهل

ن غايواستقلتَ َفانكمشتَاألخريةَ اهلاسعَعنَمملكةَمايلَيفَالقرنَالَََس  َجري،
ََمملكةَ اكنتَفيهَوهوَاإلقليمَاليََ(اكنغابا)يفَإقليمََتدرييجَيَبشكَ 

 
َتها.جَقوََوَ اغناَيفَأ

                                                 

 حتفة، وانظر: ابن ب،وطة، حممد بن عبد   بن حممد، (374، )صسحححابقالصحححدر امل( انظر: حسحححني مؤنس، 1)
)رحلة ابن ب،وطة(، أكادميية اململكة املغربية، الراب ،  .  النظار يف غرائب األمصـــــــــــار وعجائب األســـــــــــفار،

 (.266-4/255هح، )1417
سابق الصدر املوعلي  عقوب،  (،44سابق، )صالصدر املوبيلتو،  (،58سابق )صالصدر امل( انظر: قداح، 2)

 (.19)ص
 (.44سابق، )صالصدر امل( انظر: قداح، 3)
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دَاألولَمنَخطرَ ِلكَمملكةَمايلَحممي ن غايوخافَم  فاستنجدَبالعَ س  ثمانينيَاألتراكََ،
َسعفوه.َولمَي َم(،1481 ـه)886همَيفَاعمَوطلبَمحايت َ

َبالبتغايل ََثمَاستغاث َيفَبدايةَزحفهمَإىلَالسََنيَالي َللقارةَواحلَالغربيََينَاكنوا ة
َاَلمَيتجاوبواَمعَطلبه.همَأيض َك،َلكنََبيدَهنالجارةَالعَ َةَمنَخاللَإقامةَمراكزَ اإلفريقيََ

َجيدَ  َتسجيل َومما َأنََر َاملقام َمنَخاللَالبتغالَمهَََهَيفَهذا دتَّلحتاللَاملنطقة
نَإىلَاللَإرسالَسفريي َناءات،َثمَمنَخَِاهلداياَوالَََلَِكَمايلَوتبادَ لَِتوطيدَالعالقاتَمعَمَ 

َل ََاعصمةََِ(اِّني َنَِ) كشف،َت ََبهيئةَاملسَ وسَاملستخِفَاجلاسَ َدورَ َفريانعبَالسََمايل،َبينما
إسرتاتيجيَ يتَشَّكَاملعلوماتَالَََمجيعَ ََونافد بالن َتَكزن َا عندَغزوهمَسبةَللبتغايل ََا َا نيَّلحق 

 ابلالد.
م(،1533َ ـه)938اِّنَاعمَلطانَاملايلَحممودَاليَةَالسَ للبتغالَبمعيَيَلَ غَ لَتوَ لَأوَيجَيوسَ 

َلطلبهَا ن غايولكنَليسَلقتالَدولةََ،ملساعدةحيثَاستجابوا يَهلجومَصدَ بلَللتَيَس 
َ،الونوتاَجَ رَىلعَمنطقةَف َطَ ني،َاليَسي َأحدَزعماءَالفوّلني ََة،َوضدَيقبائلَاملويسَالوثنيَي

َاليََ،حبكمهَواستقَلَ َحممود َالَيوحارب َهذا َنتيجة َواكن َالاَلَاِّن، َدخول َخطيط َمسؤول
 م.ال َهرَف َاكرنةَعنَن َنيَالََالفوّلني ََنيَاغمبياَوإجالءَ البتغايل َ

َالظ ََىمنسىَواستغَلَ ن غايورةَىلعَمملكةَروفَوأعلنَالََمايلَهذه َباءتَلكنَيَس  ها
 ة.عتَىلعَحسابَاألرايضَاملايلَيل،َحيثَأجهضتهاَوتوسََشَ بالفَ 

الثَلَسلطانَمايلَحممودَاليَشَِجري،َف َاهلاِّنَمنَالقرنَالعاشَصفَاليَوإىلَاغيةَالَ 
ن غايكتوَمنَب َمَ يفَاسرتجاعَتَِ نتهَمكََاليتَنَمنَاسرتجاعَبعضَاملناطقَهَتمكََ،َولكنََس 

ََوطدَيومنَالصولَىلعَموطأَقدمَىلعَاملحيطَاألطليسَ  ني.جتارتهَمعَالبتغايل ََفيهَخطوط 
َواستمرََ َبنيَشىَتَفوذَبنيَّلعَِااعتَواّلقتتالَىلعَاألرايضَوالَ تَهذهَاملرحلةَيفَالص 

يتَيجرَواليَوضَنهرَالَيمملكةَسيغوَالواقعةَيفَأواسطَحَ َيفَاملشهدَاملايل،َواكنَفيهاَانتصارَ 
يفََ(اكنغابا)َالعاصمةَجومهاَىلعةَىلعَمملكةَمايلَبعدَهَ فَمنَقبائلَابلامباراَالوثنيَيتتألََ
 ني.يَيم(َوانتىهَاألمرَبدفعَمايلَاجلزيةَللوثن1696 ـه)1108اعمَ

َالقبتسل ََواستمرَي َالوثنيََط َائل َحىتي َمايل َمملكة َىلع َواعتداءاتهم َة َاخلالف  ََدبي
َنافسَالقبيل،َفانتهزَسالطنيَمايلَالفرصةَوأاعدواَبناءَ عفَيفَمملكةَسيغوَبسببَالََوالَضَ
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َواستقرَي َق َاعصمتهم َفيها َقرنَونصفوا َاهلدوءَ عَ َ،رابة َخالهلا َنسبيَ َرفوا َحىتي َفاجأهمَا
ََالفرنيسَيَاّلحتالل َ َالي ون 1893َ ـه)1311اعمََ(اكنغابا)َيَاحتلي َ(،بامكو)قلَالعاصمةَإىلَم(َ،

 ـه1380يتَانتهتَباّلستقاللَيفَاعمَاملحتلَاليََللمقاومةَواجلهادَضدَََطويلةَ َوبدأتَمرحلةَ 
 م(.1960)

هودهاَالكبريةَيفَنّشَاإلسالمَّلهتمامهاَإىلَجَ َومعَانهيارَمملكةَمايلَجيبَاإلشارةَ 
َعوةَبالعلمَوالََ َواجلهاد،َحىتي شمالََاكنةَيفالسَيقبائلَاهلوساََإىلجهودهاَََوصلتَبراكت 

 .(1)نيجرييا
َ ََناقل َالَيواكن َللسَ السي َيع َظرف  َيف َسبب ََقصريَ َلطة َاململكةَا َمفاصل َضعف يف

 رها.وَ هَ وتدَ 
َمملكةَمايلَماَييل:انهيارََأسبابَواكنَأبرزَ 

فتعرَََانهيارَ َ(1 قَوتمزَََ،وتفككتَ،مايلَإىلَاهلجماتَضتَبسببَذلكَمملكةَ جيشهاَ،
 .هاَبإعالنَاإلماراتَواألقايلمَاّلستقاللَعنهاشمل َ

َالَطََ(2 َاملتالحَِهجمات َاليَوارق َمكََقة َمَ نت َيت َىلع َاّلستيالء َمن َتَِهم كتوَب َمَ دينيت
 ة.مايلَيعظمَمناطقَمايلَالشَ همَىلعَمَ همَوسيطرتَِهبَِّلتة،َون َووَ 

3)ََ يطرةَىلعَهمَمنَالسََت َن َكََيتَماليَنوبَالغريبَاكرنة،َيفَاجل َالََنيَالفوّلنيَيَهجمات 
ََ.أجزاءَمنها

4َ)َ َرتَوَ يتَدمََنوبَاليَةَيفَاجل َالقبائلَالوثنيَيَهجمات  َمنَاململكة.ََأجزاءَ َنهبت 
5َ)َ ن غايدولةََهجمات  ََس  َقَاليَيفَالّشي   )2(.قاياَمملكةَمايلعودَىلعَب َيتَبدأتَبالص 

  

                                                 

 .املصدر السابقليلى محدان، ( 1)
 .املصدر السابقليلى محدان، (، و 45، )صاملصدر السابق، بيلتوانظر: ( 2)
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 م(20-15 ـه)14  ـهحّت 9ة يف القرن اإلسالميّ  ُسن غايمملكة 

َ َمملكةَ كما ََمايلَقامت َمملكة َقامت َكذلك َاغنا، َمملكة َأنقاض ن غايىلع ىلعََس 
ؤدد،َبفضلَوالسَ َادهاَللعزَيق ََباهرَ عودَص ََهدتَهذهَاململكةَمرحلةَ أنقاضَمملكةَمايل،َوشَ 

 .(1)نغايَاليَاعتَنَبنّشَاإلسالمَيفَاملنطقةسَ جهودَشعبَ
ََعدَيوت َ ن غايمملكة َالَ َس  َأطول َبقاءَ من َبسطَ َول َوقد َاألورويب، َاّلحتالل تَقبل

َىلعَماَيسَّمَنفوذَ  قَتَيفَالَّشَيجر،َوامتدََوغربَالَََ،وركيناَفاسووبَ َ،بنني)ََايلومَ هاَشماّل 
 َ.(2)(نغالإىلَأطرافَاغمبياَوالسَ 

 يجر.قعَىلعَنهرَالََاليتَت ََ(اغو)هاَمدينةَواكنتَاعصمت َ
ََوقد ن غايأبناءَشعبََطرقَاإلسالمَقلوب  اَكماَطرقَق ََس  َتمام  شعيبَاغناَومايلََلوب 

سوخَواّلنتشار،َوساعدهاَيفَيفَالرَ َ،َوأخذَاإلسالمَ  ودانَالغريبَيوغريهماَمنَشعوبَالسَ 
َ َمالَوالشَيجارَاملسلمنيَالقادمنيَمنَالشَ ةَمعَالَ ةَالقويََجاريََالَ َذلكَالعالقات  َقَيمالَالّشي

ن غايإىلَاعصمةَ َ)3(،َوماَحوهلاَمنَاملدنَوابللان.(كوكو)َاألوّلَس 
َصنيَلينهمَتسََجارَاملسلمنيَاملخلَِوبفضلَتفاِّنَالَ  ديدَلإلسالمَالشَََبَذلكَالب 

َ َشعب ن غايإىل َحاَكَق ََس  َبل َوما َالاكيَإمهم، َأسلم َأنوارَ ن َانعكست َحىت الضارةََم
ا.اململكةَاإلسالميَياَوازدهار اَيفَةَرقيَ اإلسالميَي  ةَاجلديدة.َوازدادتَقوة َوتألق 

َأوَي َحاكيَواكن َمن َاعتناقَلإلسالم َل ن غايم ََس  َاعم َأعلن1009َ ـه)756يف َعندما م(
َ َإسالمهَ(يسكَ َزا)ملكها َعن َسنة َيف َوذلك َمنََ(4)م،1009/ه400، َابلالد َاعصمة ونقل

َوسطَاململكة،َولقربهاَمنَ،َإىلَمدينةَاغو،َلالستفادةَمنَموقعهاَاإلسرتاتييجَيف(كوكو)
َةَاليتَت َطرقَالقوافلَالرئيسيَي  .(5)ببالدَالسودانَالغريبَصلَاملغرب 

                                                 

، دار املسلمون يف غرب إفريقيا: اتريخ وحضارةانظر: ابري، حممد فاضل علي، وكر د ة، سعيد إبراهيم، ( 1)
 (.109م، )ص2007الكتب العلمية، بريوت،  . األوىل، 

 (.110، )صملصدر السابقا وكر د ة، انظر: ابري،( 2)

 جملة، مملكة ُسْنغايمراد، حسني سيد، (، و 112، 111انظر: ابري، وكر د ة، املصدر السابق، )ص( 3)
 (.15م، )ص2012-د سمرب-ه،  وليو1433رمضان، -، العدد السادس عشر، رجبقرءاءات إفريقية

 (.3)صانظر: السعدي، اتر خ  السودان، ( 4)

 (.110، )صملصدر السابقا وكرْ د ة، انظر: ابري،( 5)
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ن غايفاستفادتَ َارَوالَيجَيمنَقوافلَالَيَس  ينَنذرواَحياتهمَوأنفسهمَاعةَوالعلماءَالي
بَالعلمَمنَغربَإفريقياَإىلَفخرجَمعهمَيفَرحالتهمَطاَلََ،لنّشَدينَاإلسالمَوخدمته

ََدَ ي ََلَِاكش.َواكنَيفَكَهذاَالفضيَوالقريوانَوفاسَومرَيَاألزهر ينَاكنواَمنَللمرابطنيَالي
 .(1)اعةَلإلسالمَيفَاملنطقةأوائلَالَي

َ ن غايعودَبدايةَص ََأنَََوّلَشكي ََوَلَ َس  معَمملكةَمايلَآنذاك،َولألسفَاكنََاحتاكاكت 
َالوثني َ َمع َمنه َأكرث َبينهم َالَيَ،نياخلالف َرصاع َبنيولكن ن غايَفوذ َومايلَالفتيَََس  ة

ََلَ منتَإىلَأجَ ي َنةَانتىهَبانتصارَاألخريةَاليتَهَ املتمكَ   .(2)مسّمي
ن غايململكةََلَسلطانَ واكنَأوَي ََس  َ)يَتسّمَبـَيلعَكولنَالي ين  َ(يلعَس  َ،َولكنَتويفي

ا يتَماَبلثتَعنَمايلَاليََهَأخوهَسلمانَنار،َوأعلنَاّلستقالل َفورثَملكَ َ،هلكبَسن ََ؛رسيع 
 أنَاعدتَهليمنتها.

ن غايواستقلتَ حممدَدَ َس  عنَمايلَيفَعصَملكهَا َا َتمام   ـه823يفَاعمََيَشنَيوغوَالي
ن غايَمملكةمايلَاكنتَسبب اَيفَتثبيتَداعئمََضدَيَم(،َمحلةَ 1420)  . )3(س 

 :م(1492-1464ـه( )897-869يلع ) ُسِّن اإلسالمية يف عهد  ُسن غايمملكة 

َتوَّلَ ن غايمملكةَََعرشي ََس 
 
َرسةَأكبَملوكَأ ين  َ)،َوهوَس  ين  ََ(يلعَس  َاملؤسَ َي عدَ يَالي َس 

ن غايململكةََالقييقََ ََ،م(1468م/873)َالواسعة،َسنةَ َس  ين،َاّللزتامَبالَ ََقليل َواكنَرجال 
َوكَ َ،فاته،َفأبغضهماَماَيعرتضونَىلعَتصَ فاكنَالعلماءَكثريَ  هَىلعَدوان َاهم،َوعَ هَإييََإيذاؤَ رث 

َوالزَي َاليَاملساجد َي َوايا َاكنوا َفيها،يت َوختلََتآمَ وَقرؤون َعليهم َعددَ ر َمن َمنهمََص كبري
َغَ مَوبَ أهلَالعلَجلبَلفسهَكراهيةَ تل،َف َبالقَ  َ.(4)همض 

دَمنهاَرَ وطَ َيطرَعليها،وسَ ،َ ـه873كتوَيفَاعمَب َمَ تََِفغزاَشاط،َالن ََاَواسعَ واكنَجريئ َ
َاَكبريَ اَجتاريَ واكنتَمركزَ َ،م1435نيَهلاَمنذَسنةَاملحتل ََوارق َالَطَ َباملتاجرَواملساجدَاَحافال 

                                                 

 (.113-112، )صملصدر السابقا وكر د ة، انظر: ابري،( 1)

 (.113، )صملصدر السابقا وكر د ة، انظر: ابري،( 2)

 (.49)ص املصدر السابقبيلتو، ( 3)

 املســـلمون يف غرب إفريقيا،(، وابري، وكر د ة، 375، )صأطلس اتريخ اإلســـالمؤنس، انظر: حسحححني م( 4)
  (.66، )صاتريخ السودان(، والسعدي، 115)ص
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َالعلم، َالَََوأهل َالعاصمة َثمَيفجعلها َبلالده، َالعلماءََانية َوبني َبينه َاخلالف وقع
ََ،هدهمطَ فاض َ

 
َ.(1)جن،َثمَأحرقَابللاَمنهمَالسَ دعَكثريَ وَ وأ

َشأنَ  ََوارتفع َمملكة ين  ََس  َمنطقةَ يلع  َبرَ الََََفأخضعت َومدينةَ مََيجر َجََِتها َاعمَين 
َصغريةَ َاملسلمنيَالينَجعلوهاَإمارةَ َيكن َونَِالسَ منََهاَرجال َمَ كَ واكنَحي  ََ.م880َ– ـه878
هَبعلمائهاَومساجدها،َلكنَيَهبَمنَاغناَإيلها،َواكنتَشهريةَ الَََلتَجتارةَ بعدَأنَتوَََةَ غنيََ

َ.(2)قَمنَطاعتهاَواعدَإىلَاغووث َماَاكتىفَبالَيكتو،َوإنيَب َمَ لمَيفعلَبهاَماَفعلهَيفَتَِ
َالعسكرييَ َاجلانب َيف َتمكَََواكن َقوي ا، َصدَيحمارب ا َمن َأشدَيَن أعدائه،ََهجمات

دَأبوَبكرَأنَحممَيالشَيَهَاملسلمَعظيمَ ضهَوزيرَ ولةَعوََيفَقيادةَالَََقدييَولكنَضعفهَالعَ 
َوحكيمَ َ،قافةالَََواسعَ َ،اإليمانَيك،َواكنَقوَيَن َونَِبيلةَالسَ وريَمنَق َدَالط َعرفَباسمَحممَيويَ 

َاشت َ َيفَالَََواسعةَ َكسبَسلطةَ ف ََ،هرَبعدهلَوإنصافهَوشفقتهالعقل. يتَاكنَولةَاليَونفوذ ا
 .(3)درايةَوذاكءهاَبَِيديرَشؤون َ

َوت َ ََويف  ين  ََس  897َزواتهَيفَاعمَغَ َإحدىودتهَمنَأثناءَعَ َيفَيلع  طعَطريقهَق ََ ـهحيث 
ََسيل َ  .(4)هفقىضَفيهَحنب ََ،جارف 

 :يلع ُسِّن بعد وفاة  ُسن غايمملكة 

َخلفَ ين  َلكنَََس  َإسالمَ َاتََنيياغن َالسَ َيلعَابن هَىلعَعرشَاململكة، َفثارواَهموا ه،
ََعليهَف َ ن غايَململكةَاك َلَِدَبنَأيبَبكر،َفأصبحَمَ اجليشَحممَََهَقائدَ واَماكن َخلعوه،َوول َس 

َ.َواخَتَه1493َ/ه898اعمَ ِكي ا)َذَلفسهَلقب  س 
 
َ(َبدلَ)أ ين  كمَحَ َ(،َفاكنتَهذهَبداءةَ س 

َ
 
ِكي ا(رسةَأ س 

 
ن غاييفَمملكةََ)أ َ.(5)اإلسالميةَس 

                                                 

 (.375)ص، أطلس اتريخ اإلسالمانظر: حسني مؤنس، ( 1)

 (.375، )ص، املصدر السابقانظر: حسني مؤنس( 2)

 .املصدر السابقانظر: ليلى محدان، ( 3)
 (.71، )اتريخ السودان(، والسعدي، 115، )صملصدر السابقا وكر د ة، انظر: ابري،( 4)
 (.116، )صملصدر السابقا وكر د ة، انظر: ابري،( 5)
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ِكي ااإلسالمية يف عهد  ُسن غايملكة  س 
 
 :حممد أبو بكر أ

َ ن غايمملكةََبلغت  َاإلسالميَيَس 
 
ِكي اصَتهاَيفَعَ قوَََجَ وَ ةَأ س 

 
َ،ظمَاإلدارةَ يَن َد،َاَلَحممَََأ

َوجهََ وىلعَسواحلََ،مالفوذَدولهَىلعَأرايضَجديدةَيفَالشَ طَن َبسَ وَ َ،رَ هَِب َمَ َبشكَ َزَاجليش 
َهَإىلَقبائلَالفَ لغَحكمَ وبَ َ،املحيطَاألطليس رب،َومنطقيتَغالَيفَالغَ نَِالسَ َحوِضَِّنَوَ وّلي

َودَ دَ أغَ  َوحدودَ دَِن َاس ََي، َالّشي َيف َاهلوسا َمرحلةَ إمارات َفاكنت َوالَيَق. ع،َوسَ اّلزدهار
ِكي اويتَشوكةَ،َوقَِالعلماءَ َرات َطوَ هذهَالََذبتَواجتَ  س 

 
َحممَيَأ َدَبهمَحىتي هَمنَمملكت َََبلغت 

َحراءَاجلزائريَيمقَالَصَعَ َإىلَ،يجرةَىلعَحوضَالََبالدَاملويسَالوثنيَي وانتّشتَمعََ،(1)ةَشماّل 
َ  .وانتعشَوق وِيَاّلقتصادَ،راعةَ كماَازدهرتَالزَ َ،إلسالمإىلَاَعوةَ عودَالَيهذاَالصي

ِكي ا،َاعدَلفريضةَالجَيَأد ائهوبعدَ س 
 
ة،َجنيَيةَالزَ قبائلَاملويسَالوثنيَيَدََدَللجهادَِضَحممَيَأ

َأنَرَ  َبعد َاجلَِوحاربهم َلتوسَََ،زيةفضوا َعليهم َإىلَسواحلَاملحيطَيفَمملكت ََعَ وانتص ه
ََ،مالحراءَيفَالشَ وإىلَالَصََ،الغرب َ.(2)قريةَتشادَيفَالَّشَوإىلَحب 

َأسبابَصناعةَالقوَََإىلَوجتدَاإلشارةَ  ِكي اَبهَيَتمَّيَةَالي س 
 
َحممَيَأ

 
َك َرسَملَِد،َفقدَأ

ن غاي َالوثني ََالكثريَ َس  َفعلََمنَاألطفال َيفَالروب، َلإلسالمَ،مهمني بهمَدرَََثمَيَ،وهداهم
اَ،هلَيفَجيشهَنود اَأوفياءَ يلصبحواَجَ  َناجح   .(3)فاكنَقرار اَذكي اَومّشواع 
ِكي ااإلسالمية بعد  ُسن غايمملكة  س 

 
 :حممد أ

ِكي ااستمرَ س 
 
َيفَقيادةَبالدهَللرَََأ َ،هفَجسمَ عَ وض ََ،نَيمَيفَالسَ َتقدَيخاءَواّلستقرارَحىتي

نازلَعنَالكمَم(َإلجبارهَىلعَال1528ََ ـه)935هَيفَاعمَفانقلبَعليهَأوّلدَ َ،هقدَبصَ وف َ
يفََاململكةَ قطتَم(َسَ 1591 ـه)998نازعَىلعَامللكَإىلَاعمَهورَالََومنذَظَ َ.ّلبنهَموىس

َالَضَن َست َمَ  َوالََقع َوتصدََمزَ عف َأراكن َق، َكريسََواعَ َ،هاعت َمَ َتّل َ،جهلةَلوكَ الكم
اعن َاجرون،َأمَ ونَف َعَ شَِجَ  َمضواَيفَالَ وَ َ،واَيفَقتلَبعضهمَبعض  همَغباتَِهمَورَ واتَِهَ شَ َنياَخلف 

 .(4)ةخصيََالشََ

                                                 

 (.117)ص، ملصدر السابقا وكر د ة، انظر: ابري،( 1)

 (.120، 117، )صملصدر السابقا وكر د ة، انظر: ابري،( 2)

 (.120، )صملصدر السابقا وكر د ة، ابري،و  (،71، )إفريقيا الغربية يف ظل اإلسالمقداح،  انظر:( 3)

 (.121-120، )صملصدر السابقا وكر د ة، انظر: ابري،( 4)
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ََنَ وتزامَ  َهذاَالضي م(1534َ ـه)942مملكةَمايلَاّلستعانةَبالبتغالَيفَاعمََحماولةَ َعف 
ن غايصَمنَسلطانَخل َللتَي ن غايكَلَِعَمَ مَ قَ هاَفشلتَبَِإّلَأنَََ،ورةَعليهاوالَََس  هلاَآنذاكََس 
 .(1)هكَ ن َدَبَ حممَي

 :ةاإلسالميّ  ُسن غايقوط مملكة سُ 
َ َالََالَضََحالةَ َأطمعت  َمملكةَ عف َتعيشها ن غايَيت َعليهاَاألعداءَ َس  َاّلستيالء َ،يف

ََةَ شهيَََكذلكَفتحتو َعَِّل  َلمَيكنَيفَال ََب  َيفَاملشهد َفقدَتوَيجديد َتركّيَ سبان، َل
َ عدي،َلالستيالءَىلعَمناجمَامللحَوالَيلطانَاملغربَآنذاكَمنصورَالسََسَ  َهبَيفَمنطقيت 
تتَي َازيَووانقَ غَ تَ  ن غايدَارَا اكنَي َس  كمَا شاطَجتارةَنيَلنَِىلعَالعبيدَالوثني ََرومَاّلستيالءَ َ،

(2)مانالعبيدَيفَذلكَالزََ
تَهذهَالربَشَّكََأنَيَ:ها،َاكنَأبرزَ َةدوافعَسياسيَيإىلََ،َإضافةَ 

َالسََللسَيَفرصةَ  َقادتَِلطان َإلبعاد َالعسكريَ عدي َابلَ ه َدائرة َعن َعنَوشَ َ،الطني غلهم
اَبها،َوللكَأرسل َحَ َمشاريعهمَيفَشنَ  َأربعةَِإىلََثالثةَِمنََتضمَ َلةَ مح  ََروبَلمَيكنَمقتنع 

َجَ  َاملغاربةَمقاتلَ َنديَيآّلف َغري َي ََ،من َضابط  َجَ َقودهم َإسباِّنَيودَ اسمه َوهو َباشا، َور
ََالىقاألصل،َحيثَ ن غايَجيش  عرفَباسمَعركةَت َم(،َيفَمَ 1591 ـه)998ابلدايئَيفَاعمََس 

ن غاي،َواكنتَ(اغو)،َشمالَ(ييبندَِت َ)معركةَ ِكي اهاَتتَحكمَحين ََس  س 
 
 اِّن.إسحاقَاليََأ

َمَ  ن غايَك َلَِومجع َإسحاقَس  ِكي ا س 
 
ََأ ََثالثنيمن ََأربعنيإىل يوفَبالسَ َقاتلَ مَ َألف 

امدجَََاملغاربةَبيش هام،َيلتفاجأواماحَوالسَ ابَوالرَ رَ والَِ َهلمَسبقي ََلمَةناريَََبأسلحةَج 
ويلةَضعفَاجليشَبعدَخسائرهَيفَرحلتهَالطيَََمنضت َيتَعوََواليََمعها،َعاملوات ََأوَرأوهاَأن

 .(3)ةَجنوب ابلَالوصولَمنَاملغربَإىلَالقارةَاإلفريقيَيق ََاقةَتتَالرَ والشَي
ن غاييشَكرَجَ سَ عَ يتَاكنتَيفَمَ الَََالريانار،َفزعتَوبمجردَإطالقَالََ ونََس  يتدرَع 

ََ،بهاَمنَابلنادق َوتمكَََ،(4)منَاجلنودَكبريَ َتلَعددَ قَ فَ َ،الفوىضَوأحدثت  َاملغريبَ َنَاجليش 
َتَِ َب َمَ منَاّلستيالءَىلع َبعد ََةَ دمويَََمجزرةَ بَقيامهمكتو، ن غايشعبََحق َيف ورصَحَ وَ،س 

                                                 

 (.121، )صملصدر السابقا وكر د ة، وابري، (،51بيلتو وشاكر، مايل، )ص انظر:( 1)

 (.121، )صملصدر السابقا وكر د ة، انظر: ابري،( 2)

 (.121، )صملصدر السابقا وكر د ة، انظر: ابري،( 3)

 (.122، )صملصدر السابقا وكر د ة، انظر: ابري،( 4)
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اكش.َواكنَمنَبينهمَمنَاألرسىَإىلَاغيةَمرَََيِقَ ب َيقَمنَوسََِ،يفَاملساجدَاَالعلماءَ خالهلَ 
 .(1)اباخَأمحدَب َاملؤرَي

؛عندََفَاألمرَ ولمَيتوقََ َرَ فقدَف ََهذاَالدي ََضتَاملغرب  َ،اكنىلعَالسَ َطائلةَ َضائب 
املغاربةَ ةَاليَمةَوالقوََدَ الَصََبتَدرجةَ وتسبََ َ(اغو)ملدينةََمنَدخولَاجليشَاملغريبَيَيتَجاءَبهَا

ن غاياعصمةَ  .واحدةَ َهمَذلكَطلقةَ فَ دونَأنَيكل ََس 
ََ،منَحوهلَبدعواِتَرَاملغربَلغيريَالقائدَقبلَأنَيتأثَََك َلَِوسارعَمَ  ميلَبدأَي ََحيث 
ن غايعبَغطَىلعَشَ لخفيفَالَضَ ََ.س 

 ةَأخرى!ةَىلعَيدَمملكةَإسالميَيةَىلعَهذهَاململكةَاإلسالميَيرضتَاجلزيَيوهكذاَفَ 
ن غايتلَملكَوق َ ِكي اَس  س 

 
ِكي افهَل َفخَ َ(،بامبا)يفَموقعةََالَاِّنَإسحاقَأ س 

 
يَنوحَاَلََأ

َعبيَياملقاومةَالشَيوحَملَىلعَإذاكءَرَ عَ  َأربعَاستطاعتَخالل ََةَ سَ شََِمقاومةَ َة،َوبدأتَحرب 
َكب َواتَأنَت َن َسَ  َلكنَالمَ َاملغريبَالكثريَ َدَاجليش  َتوالتَيََالتَاملغربمنَاخلسائر، ة

ِكي الكسهاَمماَاضطرَ س 
 
ََ،برَ وحَإىلَالهَ ن ََأ وبوفاتهََ،م(1595 ـه)1004قاومتهَيفَاعمَمَ َوانتهت 

ن غايَممل كةَ انتهتَ  .(2)س 

 :اجليش املغريب نِهاي ةُ 

َاستمرتَاملغربَيفَإرسالَالمَ  ريبَحىتَبعدَسقوطَودانَالغَ ةَإىلَالسَ تَالعسكريَيال 
ن غاي ََوعّشينَثالثةَ قاريرَإىلَوصولَشريَبعضَالََ،َحيثَت َس   ـه999بنيَاعمََجنديَيَألف 

 م(.1618و1590َ ـه)1027و
َمدينةَجََِاملدن،َوكذلكَاكنَحال ََاجلزيةَأوَتدمريَ َاَدفعَ اجليشَإمَيَياسةَ واكنتَسَِ ،َين 

ََنهاَإتاوات َىلعَساكيََيتَفرضَاملغاربةَ اليَ  همَلرفضهمَهلا.رتَمدينت َمَ دَ ،َف َخمةَ ض 
َومعَذلكَلمَيتمكَي ن غايمساحةَمملكةََطرةَىلعَاكملَِي َاملغريبَمنَالسَََنَاجليش  َ،س 

َيطرةَىلعَاملدنَالرئيسَ واكتىفَبالسََ َوتَِ)ة، َكتوَوجَِبَ مَ اغو َفانفلتتَابلالدَ (ين  تَواشتدَََ،،
كتو،َبَ مَ اعونَيفَتَِوالَطََاعةَ لمَومعهَاملجَ لرجالَالقبائل،َوانتّشَالظ ََ،َوآلَالكمَ املعاركَ 

َ  هيب.مَ َحضاريلََازلة.َوتالىشَإرث َهمَيفَهذهَالََنَحنبَ اكيَالسَ َفقىضَنصف 
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اَحىَتََ،نيَوذابواَبينهمنَاألصلي َاَكَمعَالسَ َومعَالوقتَامزتجَاملغاربةَ  َاعمَواعشواَمع 
1760َ ـه)1169  ش.اكَ وأزالواَعنهاَسلطةَمرَََ،وارقَاملدينةَ الطيََاسرتدَيَم(َحيث 

َلَابلَ وتوَيَمانَ وانقلبَالزََ نيَمنَملوكَابلامباراَمَالوثنيَيلفعَاإلتاواتَللحاكيََاشوات 
َ َل ََدخلتَجحافَِىلعَماَهوَعليهَحىَتََيجر،َواستمرَالال َنغاباَيفَحوضَنهرَالََاكَ َجنوب 

َاليَنيَيفَالقرنَالفرنسي َ َ،املنطقةَهمَىلعَك َسطواَنفوذَ وب ََ،ميالدي(19)َجرييَاهلَعّشَ َالث 
َ
 
 .(1)(ةةَالفرنسيَيإفريقياَاّلستوائيَي)َلقواَعليهاَاسمَ وأ
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