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 شكر وعرف ان

علي بن أبي طالب رضي ا    ماملشكر ىي االعتراف، وقد ق ال األإن فضيلة ا
 عنو ''

من ال يعترف ال يقترف''. لذلك نتوجو بالشكر الجزيل لكل من قدم لنا  
 المساعدة

في إنجاز ىذا البحث العلمي، والذي نأمل أن يرقى إلى اعتباره كذلك،   
 أتقدم

إلى كل ىؤالء الذين شجعوني ودعموني، إلى كل أساتذتي األف اضل: بن    
 مارس

 ضياف رابح، عطابي سناء، كمال، قريان عبد الجليل، طواىرة فؤاد، أوالد   
 في  الحواسي غربي، وخاصة فضيلة األستاذ خالدي مسعود الذي أعانني

 اختيار الموضوع وأعطاني من وقتو وعلمو الكثير، أف ادني بجل المراجع   
 التي اقتناىا من مراكز البحوث والدراسات بالق اىرة، حتى خرجت  

ر جزاء فقد كان لي خير  ىذه الرسالة إلى حيز الوجود، فجزاه ا عنى خي 
 معين.

 يسدد خطاي على طريق الحق انو نعمأسأل ا سبحانو وتعالى أن  
 المولى ونعم النصير، تحية شكر وتقدير.

 بسمة                                                                                



 

 

 

 

 اإلىداء
 

 إلى قرة عيني ونبض ق لبي أبي

 ومثقفي وسندي في حياتيمعلمي  

 األستاذ مصطفى بن حمو

 إلى والدتي ومحبوبة ق لبي أطال ا في عمرىا

 إلى إخوتي وأخواتي: مالك، رشدي، نبيلة، نسرين، ىدى ، أىدي ىذا العمل

من قريب وبعيد، إلى كل من ساندني "سمسار مخلوف" و"عمر    أصدق ائيإلى جميع  
 األنصاري" جزاىما ا عني كل خير

 ى رفيق ات دربي: كريمة بوعزيز ،خولة عواشرية، بوبقيرة سماح، روابحي ف ايزة.إل

 يادي حفظك ا ورعاكتإلى أستاذي خالدي مسعود أىدي لك ثمرة اج

 إلى كل من أضاف معنى لحياتي ... أىدي لكم عملي

 

 ةي بسممزر                                                                             



 

 خطة البحث
 مقدمة
 بكتاألكؿ: لمحة تاريخية عف مدينة تم الفصؿ

 : المكقع.بحث األكؿمال
 : أصؿ التسمية.المبحث الثاني 
 : تأسيس المدينة كمراحؿ تطكرىا.المبحث الثالث 
 : مراكز العبادة.المبحث الرابع 
  بكتالجاليات العربية كالبربرية في تمالفصؿ الثاني: 
 : الجاليات العربية كالبربريةالمبحث األكؿ 
 : القبائؿ كاألسر العربية.المبحث الثاني 
 : القبائؿ البربرية.المبحث الثالث 
 : جالية التجار العرب كالبربر.المبحث الرابع 

 بكتكالفقياء كالقضاة المغاربة في تم الفصؿ الثالث: جالية العمماء
 : عمماء كفقياء المغرب األقصى.المبحث األكؿ 

 : عمماء المغرب األكسط كآخركف.بحث الثاني الم
 : جالية التجار المغاربة.المبحث الثالث 
 بكت.الجاليات المغاربية عمى مدينة تم : أثرالمبحث الرابع 

 خاتمة
 قائمة المصادر كالمراجع.
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 :المقدمـة
في غرب القارة  بادلء ذم بدء، لقد امتدت كانتشرت الثقافة العربية اإلسالمية

افية لعبت دكرا كبيرا في تطكر الثقافة في الغرب اإلفريقي كمف ،حيث نشأة مراكز ثق فريقيةاإل
بيف ىذه المراكز نجد تمبكتك، التي قامت بدكر بارز في بالد السكداف كغربيا ككسطيا 
كشرقيا كال سيما في عيد دكلتي مالي كالسكنغام كقد اجتمع فييا العمماء مف كؿ جنس كلكف 

يا الطالب مف كؿ بالد السكداف يكف ...كما أمّ ،كاف منيـ المغاربة كاألندلسييف كالمصر 
  .كأطرافو

غرك أف المغاربة مف الجاليات الضاربة في الصحراء الكبرل عامة ،كفي مدينة  ال
الت الثقافية تمبكتك خاصة ،كالتي كاف ليا دكرا كبيرا في التكاصؿ العممي كربط الص

م الحادم عشر الميالد/يجرم منذ القرف الخامس ال اإلسالميةاالقتصادية بيف الحكاضر ك 
 السادس عشر الميالدم/حتى نياية القرف العاشر اليجرم

فقد اكتست مدينة تمبكتك أىمية تجارية باعتبارىا مركزا ىاما لمقكافؿ التجارية القادمة 
فيو الكافدكف مف طرابمس الغرب كفزاف  مف الشماؿ االفريقي بصفة عامة ،كسكقا يمتقي

كمف المعركؼ أف ىذه القكافؿ التجارية كانت  .ت كدرعة كتغازةكغدامس كتكات كتافيالل
العمماء  مثمتيا جالية  كحركة  ثقافية كعممية ،األكطافمصحكبة بحركة بشرية مختمفة 

بمنطقة تمبكت خاصة ،كقد  لقضاة الذيف  قدمكا مع التجار  كاىتمكا بنشر العمـاكالفقياء ك 
الفقياء  اربة كاىتماـ ممحكظ  مف قبؿ العمماء ك يرة  بتكافد كافر  مف المغحظيت ىذه األخ

تقى مملعمماء ك ،فكانت ممجأ ا اإلسالميةالبقاع  حاضرة عممية  ذاع صيتيا في أصبحتحتى 
 مف ىذا المنطمؽ كاف اختيارنا  لمكضكع الجاليات المغاربية فيمأكل أىؿ السنة. ك الزىاد ك 

/ ق10ق_5)ممتدة ما بيف سنغام في الفترة المدينة تنبكت خالؿ سمطنتي مالي ك 
لى غاية سقكطيا في أيدم أم مف قياـ مدينة تمبكتك عمى أيدم الطكارؽ ا .ـ(15ـ_11

 .السعدييف
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خالؿ الفترة  الذم قامت بو تمبكت كمف خالؿ عنكاف ىذه الرسالة ،كنظرا لمدكر
 :التالية اإلشكالية، جعمنا نطرح  ق في استقطاب مختمؼ الجاليات10_5الممتدة  
  .الفئات المغاربية التي سكنت منطقة تمبكتك؟ ىي ما

 :لتتفرع عنيا عدة تساؤالت منيا
 .كيؼ ساىـ مكقع تمبكتك في استقطاب ىذه الفيئات؟ -
  .ىي أىـ الطرؽ التي سمكتيا لمكصكؿ الييا؟ كما -
 .ىؿ كاف مف بيف ىؤالء الكفكد أسر ليا مكانتيا العممية؟ -
 قضاة ،عامة الناس  ماء،فقياء ،تجار،عم(كما كاف دكر كؿ فئة مف ىذه الفيئات   -

 ؟ )داخؿ تمبكتك
 ؟القتصادية كاالجتماعيةكىؿ استطاعت التأثير عمى حياة السكاف الثقافية كالسياسية كا -
 كانت مف جممة األسباب التي نرتكز عمييا في اختيارنا ليذا المكضكع تعكد لعدة -

 أسباب:
ىذا المكضكع نظرا الىتمامنا بتاريخ أما األكؿ فذاتي :كيعكد لمرغبة الممحة في تناكؿ 

افريقيا جنكب الصحراء مف جية ،كمحاكلة اعطاء صكرة كاضحة عف المكضكع مف جية 
أخرل .كالثاني ىك ابراز التعايش السممي بيف الجالية المغاربية كبيف السكاف المحمييف لممدينة 

بكتك االسالمية بشكؿ مف جية، كالدكر الياـ الذم مثمتو في نسج الصيالت الثقافية في تم
خاص مف جية أخرل ،اضافة الى تحفيز استاذنا المشرؼ كترغيبو لنا في معالجة ىذا 

 المكضكع. 
 أهمية البحث وأهدافه: -

األبحاث التي تناكلت الجاليات المغاربية في ف في النقص الكاضح في الدراسات ك تكم
تفرد اىتماما خاصا بدراسة جادة عمى دراسة معمقة ك  تقؼ بشكؿ محدد مدينة تنبكت ،اذ لـ

الجاليات المغاربية في مدينة تمبكتك ،باستثناء بعض المحاكالت البحثية لعدد ضئيؿ مف 
 األساتذة في مجمكعة مف المقاالت التي نشرت في بعض المجالت المغربية.
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تك بشكؿ خاص كاألطركحة المقدمة ىي تكممة لمدراسات السابقة التي عالجت تمبك
 .سالمياإلخالؿ العيد 
امتزاج الحضارة المغاربية ك  كانتيـ في تاريخ منطقة تمبكتك،مدكر المغاربة ك  إبرازكذلؾ 
ئات الكافدة ،كما حققتو مف ازدىار الفعبر  إليياالتي انتقمت  اإلفريقيةبالحضارة  اإلسالمية

 في جميع المجاالت.
سنغام بيف ي مالي ك مممكت في عيد تمبكتك مدينة  غاربية فيالجاليات الم :حدود الدراسة

 ـ .16-ـ 11/ ق-10ق5القرنيف 
المنيج  مف حيث المضمكف (كما طبيعة المكضكع )  مف حيث الرؤية(يظير عنكاف دراستنا 

 التحميمي:التاريخي الكصفي ك  الذم اتبعناه كسمكناه كىكالمنيج
ر مباشر اعتمدنا عميو في تتبع األحداث التاريخية التي كاف ليا تأثي أما المنهج الوصفي:

أىميتو ،ككصؼ المكقع الجغرافي لممدينة ك في المنطقة  اإلسالميةعمى استقرار الجالية 
 بالنسبة لحركة القكافؿ التجارية .

تأثير ىذه تاريخية الستنباط أىـ األحداث ك  اعتمدنا فيو عمى نصكص أما المنهج التحميمي:
  .ألكضاع االقتصادية كاالجتماعية كالثقافيةالجاليات عمى ا

ي مالي ككانت ىيكمتنا لممكضكع _الجاليات المغاربية في مدينة تمبكتكفي عيد مممكت
 : مقدمة كثالثة فصكؿ كخاتمة .كسنغام _عمى الشكؿ التالي

 «.بكتملمحة تاريخية عن مدينة ت»كىك بعنكاف الفصل األول: 
ني تناكلنا أربعة مباحث األكؿ بعنكاف المكقع الجغرافي لممدينة ،كالثا إلىكقد قسمناه 

نشأة المدينة ك مراحؿ تطكرىا سكاء  إلىفيو أصؿ التسمية،أما المبحث الثالث تطرقنا فيو 
،مراكز  اإلداريةسياسيا أك اقتصاديا أك عمرانيا أم تتخطيط المدينة :دكرىا ،أحيائيا ،عمائرىا 

 العبادة بيا. 
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 «.بكتمينة تمدالجاليات العربية والبربرية في »كىك بعنكاف الفصل الثاني: 
المبحث األكؿ تناكلنا فيو الجالية العربية كالبربرية  ،أربعة مباحث إلىقسمناه أيضا 

 المبحث الثالث:، أما ه بعنكاف:القبائؿ كاألسر العربية،بينما كاف المبحث الثاني الذم صغنا
عرب جالية التجار ال :نا فيو عف_الطكارؽ_كالمبحث الرابع كاألخير تحدثالقبائؿ البربرية

  .البربرك 
 .«بكتمالقضاة المغاربة في تعمماء والفقهاء و ال»كىك بعنكاف الفصل الثالث: 

كقضاة المغرب  المبحث األكؿ بعنكاف :عمماء كفقياء ،أربعة مباحث إلىقسمناه  
األقصى قدمنا فيو شرحا مكجزا عف أىـ األسر العممية التي تنقمت مف المغرب ، األقصى

األسرة الفياللي ك  البمبالي، محمد، بغيغ اندغ ،أسرة أقيت :أسركسكنت تنبكت كىي سبعة 
_كأعطيت دراسة تحميمية كاسعة لمعمماء كالفقياء الذيف عاشكا بالمدينة كبينت مكانتيـ العمكية
لعمماء يتناكؿ جميع ا إذ ،عمماء المغرب األكسط كاخركف :أما المبحث الثاني بعنكاف العممية.

. أما المبحث الثالث استعرضت فيو: مرزكؽ كطرابمس_ليبيامف تكات كتممساف كغدامس ك 
يف أشاد بيـ ابف بطكطة في أخرل كالذ كأماكفجالية التجار المغاربة مف طرابمس الغرب 

تك سياسيا المبحث الرابع تحت عنكاف :أثر الجاليات عمى مدينة تمبك إلى باإلضافة .كتابو
 . كاقتصاديا كثقافيا كاجتماعيا كفنيا

كالتساؤالت  اتمة فقد تناكلت فييا أىـ نتائج البحث العممية، مجيبا عمى االستفساراتأما الخ
 .المطركحة في الرسالة

 الصعوبات
قمة الدراسات الخاصة بالجاليات المغاربية في تمبكتك، كصعكبة الترجمة مف بعض  -

 المراجع األجنبية بالفرنسية،صعكبة أخذ المادة العمميبة مف المصادر.
ثير بمساعدة قيمة مف األستاذ المشرؼ الدكتكر خالدم مسعكد ،حيث أمدني بككقد حضيت 

 .مف المصادر كالمراجع
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 دراسة المصادر والمراجع
إلنجاز ىذه الدراسة اعتمدت عمى مجمكعة مف المصادر التاريخية منيا كتب التاريخ 

اإلضافة إلى كثير اإلسالمي العاـ كمصادر الرحمة كالجغرافيا كمصادر المؤرخيف السكدانييف ب
مف المراجع المطبكعة العربية كالمعربة كاألجنبية، كدعمت البحث العممي بمجمكعة مف 

 مف المقاالت التاريخية أكردتيا المجالت كالندكات العممية. الرسائؿ العممية كعدد
 المصادر التاريخية السودانية:

في معرفة أحكاؿ المدينة ىي المصادر التاريخية التي ألفيا سكدانيكف كأفادت البحث  
 : كثقافيا كمف ىذه الكتبسياسيا، اقتصاديا 

صاحب كتاب "تاريخ الفتاش في أخبار البمداف كالجيكش كأكابر محمود كعت التنبكتي  -
 الناس". كأفادنا كتابو في مجاؿ الحركة الفكرية كالعممية في تمبكتك.

أشار إلى أشير فقياء « تاريخ السودان»ككتابو عبد الرحمان بن عبد اهلل السعدي  -
كقضاة  تنبكت فتعرض لحياتيـ كمؤلفاتيـ العممية كنشاطيـ الفكرم، ككاف أغمبيـ مف 

 أصكؿ مغربية.
يعطينا معمكمات كثيرة عف « بتطريز الديباج نيل االبتهاج» ككتابوأحمد بابا التنبكتي  -

اف مف أصؿ ترجـ لكؿ عمماء كفقياء السكداف الغربي كمنيـ مف ك إذالحياة الفكرية 
مغاربي كمف قبيمة صنياجة أشيرىـ عمماء أسرة آؿ أقيت فأبرز دكرىـ في الحياة العممية 

 .في تنبكت
فتح الشكور »ككتابو محمد عبد اهلل بن أبي بكر الصديق بن عبد اهلل محمد البرتمي  -

 « في معرفة أعيان عمماء التكرور
ح الطيب في غصف اعتمدت عمى مصادر تاريخية أخرل عديدة منيا: كتاب نف

 ألخباراألندلس الرطيب لممقرم كالحمؿ المكشية لمؤلؼ مراكشي مجيكؿ، ككتاب االستقصا 
 العبر البف خمدكف لكامؿ في التاريخ البف األثير، ك دكؿ المغرب األقصى لمسالكم، كا
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 و

 المصادر التاريخية العامة
بر كديكاف : ككتابو العم(1406ـ1332هـ/ 808ـ  732) عبد الرحمان بن خمدون -

 المبتدأ كالخبر.
 الجغرافيا :مصادر الرحمة و   
 ككتابو المغرب في ذكر بالد إفريقية كالمغرب.البكــري:  -
تحفة النظار في غرائب األمصار »المعركؼ باسـ « الرحمػة»ككتاب : ابن بطوطـة -

ء الفقياية العربية كالبربرية كالعمماء ك كردت فيو معمكمات عف الجال« كعجائب األسفار
 كالتجار الذيف ادركيـ ىناؾ.

 كصؼ إفريقيا.»ككتابو الحسن بن محمد الوزان: -
 المراجع العربية

كالتاريخ  التاريخ الحضارم لما كراء الصحراء،»كمؤلفاتو الهادي مبـروك الدالـي:  .1
 « ما كراء إلفريقياي كاالقتصادم السياس

 . اإلسالميةالي ككتبو الكثيرة :مممكة غانة، كمممكة مإبراهيم عمي طرخـان:  .2
إفريقيا »ك« حضارة اإلسالـ كحضارة أكركبا في إفريقيا الغربية»ككتابيو نعيم قداح:  .3

 «.الغربية في ظؿ اإلسالـ
الفقياء  في عيد االسيقييف أفادني في ذكر سنغايككتابو مممكة عبد القادر زباديـة:  .4

الحضارة العربية «ابوكالقضاة كالتجار المغاربة الذيف عاشكا بالسكداف العربي،.أما كت
  ثير األكركبي في إفريقيا الغربيةالتأك 

 : مراجع التي أفادتنا حكؿ  المكضكعبقية المؤلفات كال إلى باإلضافة
الالت كتاب تاريخ الدكؿ اإلسالمية السكدانية لعبد الرحماف زكي، ككتاب الشعكب كالس

بية في إفريقيا، لحسف أحمد اإلسالـ كالثقافة العر »لمحمد عكض محمد، ككتابو « اإلفريقية
لحسف إبراىيـ حسف، كمؤلفات « الثقافة العربية في إفريقيةك  إنتشار اإلسالـ»كمؤلؼ « محمكد

 لجماؿ زكريا قاسـ .« األصكؿ التاريخية لمعالقات العربية كاإلفريقية»زاىر رياض 
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 ز

السكداف  الثقافة العربية اإلسالمية كأثرىا في مجتمع»كتاب أمطير سعد غيث كعنكانو  
 .«/السادس عشر كالسابع عشر لمميالدقرنيف العاشر كالحادم عشر لميجرةالغربي خالؿ ال
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 (1)المبحث األول: الموقع
ـ، أطمؽ 1853تمبكتك كما يصفيا بعض المؤرخيف، أمثاؿ ديبكا الذم زارىا في سنة 

، إضافة إلى صاحب السعادة األبدية الذم قاؿ عنيا (2)عمييا تمبكت ''العجيبة مدينة الخياؿ''
، إنيا مدينة الرماؿ الفضية القارية، نقطة كصؿ بيف إفريقيا العربية (3)أنيا: ''قاعدة السكداف''

فريقيا السكداء جنكباشماال ، تمثؿ حمقة كصؿ أيضا بيف السكداف الغربي كالصحراء (4)، كا 
 .(5)الكبرل

، (6)إذ تقع تنبكت عمى الحافة الجنكبية لمصحراء الكبرل بما يعرؼ بمنحنى نير النيجر
، (8)، أم شماؿ العاصمة ''باماكك''(7)كتحديدا: تقع في الشماؿ الشرقي مف جميكرية مالي

  .(9)عنيا بحكالي ألؼ كثالثمائة كيمك متر التي تبعد

                                                           

 .1ينظر: الممحؽ رقـ ( 1)
، ص 2003، القاىرة، 1كا: تمبكت العجيبة، تر: عبد اهلل عبد الرزاؽ إبراىيـ، المجمس األعمى لمثقافة، ط( فيمكس ديب2)

169. 
( السكداف: يقصد بو ثمث مكريطانيا اليـك كمالي كالنيجر كبكركينافاسك  ثمث نيجريا، األركاني أحمد بايير: السعادة 3)

، بنغازم، 1اليادم مبركؾ الدالي، جمعية الدعكة اإلسالمية العالمية، طاألبدية في التعريؼ بعمماء تنبكت البيية، تحؽ: 
 .  46، ص2001

 .27، ص 1986، بيركت، 1( محمد عبد الرحماف سكالمية: تنبكتك جكىرة تغمرىا الرماؿ، مطبعة المتكسط، ط4)
 ص، 2010، بنغازم، 1ية، ط( عبد اهلل سالـ بازينة: انتشار اإلسالـ في إفريقيا جنكب الصحراء، دار الكتب الكطن5)

144. 
، 1( محمد فاضؿ عمي بارم، سعيد إبراىيـ كريدية: المسممكف في غرب إفريقيا تاريخ كحضارة، دار الكتب العممية، ط6)

 .96، ص 2007بيركت، 
 .47( محمد عبد الرحماف سكالمية: المرجع السابؽ، ص 7)
عندما  1883نسمة، كلـ تكف سكل قرية صغيرة حتى سنة  1755000( باماكك: عاصمة مالي، عدد سكانيا ال يتجاكز 8)

، 1988دخميا الفرنسيكف، اتخذت عاصمة لمبالد، فتحي محمد أبك عيانة: جغرافية إفريقيا، دار النيضة العربية، بيركت، 
 .239ص 

ى بداية القرف الثامف ( اليادم مبركؾ الدالي: التاريخ الحضارم إلفريقيا كراء الصحراء مف نياية القرف الخامس عشر إل9)
 . 99، ص 2001، طرابمس، 2عشر، منشكرات البحكث كالدراسات اإلفريقية، ط



  بكتتاريخية عن مدينة تملمحة ...........................................الفصل األول: 

 
3 

فقد تحدث عف مكقعيا عدد مف مؤرخي السكداف الغربي، فقد حدد الحسف بف محمد 
ـ( المعركؼ بميك اإلغريقي مكقعيا في زمنو بقكلو: 1550-1483ق/977-888الكزاف )

 . (1)''... عمى بعد نحك اثني عشرة ميالن مف أحد فركع النيجر
، أما في فصؿ الخريؼ (2)ميالن  16عف المدينة في فصؿ الصيؼ بػ  ىذا النير يبعد

 .(3)فإف مياه النير تقترب منيا فتصؿ إلى بعد سبعة أمياؿ إلى قرية بكبر
نستنتج أف مكقع تنبكتك جعميا مركزا تجاريا ىاما ألنيا تتكسط المدف التجارية  -إذف-
عاصمة إمبراطكرية  جاكجارية، كمدينة الت (5)، فإلى الشرؽ منيا تقع قرية تاكديني(4)الكبرل

 ـ(. 1590-1493ق/999-889) (6)السكنغام
                                                           

، 2ـ(: كصؼ إفريقيا، تر: محمد حجي كمحمد األخضر، دار الغرب، ط1550ق/ 957( الكزاف، الحسف بف محمد )ت 1)
 .166-165ص ص  2ـ، ج1983، بيركت، 2ط
 .96( محمد فاضؿ: المرجع السابؽ، ص 2)
 .45كبر: ميناء يقع إلى الجنكب مف مدينة تنبكت عمى ضفاؼ نير النيجر، انظر:األركاني: المصدر السابؽ، ص: ( ب3)

45. 
ص  1،ج1982( محمد الغربي: بداية الحكـ المغربي في السكداف الغربي، مؤسسة الخميج لمطباعة كالنشر، الككيت، 4)

587 . 
بر مركزا ميما في طريؽ الشماؿ لتحميؿ كميات الممح نحك تنبكت، ( تاكديني: تقرب عف مدينة تنبكتك عشرة أياـ، تعت5)

 .587ألنيا قامت قرب سبخة الممح الشييرة )تغازم الغزالف(. أنظر المجرع نفسو، ص 
( السكنغام: قامت ىذه الممكة بالنيجر األكسط، كأكؿ ممؾ لمسنغام ''زا األيمف'' الذم جاء مف اليمف، شعبيا مف الزنكج 6)

اصالتيـ، إذ لعبكا دكرا ىاما في تاريخ القارة اإلفريقية، تتككف مف قبيمتيف ىما السرككك كجيبي، مكطنيـ األصمي  الذيف ليـ
أسفؿ كشماؿ بكسة، كال يستبعد أف تككف سنغام مف أصؿ بربرم صنياجي، كترتبط بقبيمة لمطة، كمنذ القرف الخامس 

ة المممكة الجديدة سنغام. أنظر: ككليف ماليقيدم: أطمس اليجرم/ الحادم عشر الميالدم أصبحت غاك أم جاك عاصم
. 79، ص 1987التاريخ اإلفريقي: تر: مختار السكيفي، مر: محمد الغرب مكسى، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 

ماف . عبد الرح4، ص 1981السعدم، عبد الرحماف بف عمراف ، المدرسة الباريزية لتدريس األلنسة الشرقية، د ط، باريس، 
. األميف محمد عكض اهلل: العالقات 113، ص 1996زكي: تاريخ الدكلة اإلسالمية السكدانية بإفريقيا الغربية، القاىرة، 

بيف المغرب األقصى كالسكداف الغربي في عيد السمطنتيف اإلسالميتيف مالي كسنغي، إشراؼ: مصطفى محمد سعد، قسـ 
 ، ، عبد القادر زبادية: مممكة سنغام في عيد االسيقيف 65ـ، ص 1976ق/1396التاريخ، جامعة القاىرة، الخرطـك

 .25، ص 1971، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 1493-1591
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، بكابة لمقكافؿ (2)، كمف الشماؿ تحدىا مدينة أركاف(1)كمف الغرب تحدىا كالتة، كأكدغست
، كمدينة (3)الصحراكية نحك تمبكتك كالسكداف الغربي، كالبير، كمف الجنكب ميناء كبارا

 .(4)جنى
قد ساىمت مساحتيا في إزدىار تاريخيا، كخاصة بعد ما كانت إضافة إلى ذلؾ ف

محطة نيائية لطريؽ القكافؿ العابرة إلى الصحراء الكبرل في العصكر الكسطى، إذ كصؿ 
 .(5)نسمة 10.000عدد سكانيا إلى 

كما تذكر المصادر السكدانية أف تنبكتك كانت مكطنا لكثير مف األجناس فكاف فييا 
اكش، تكات، درعة، تكنس، مصريكف، تكارؾ صنياجة، مسكفة، أىؿ مغاربة مف: فاس، مر 

                                                           

( أكدغست: حاضرة قبمية لمتكنة التي ىي فرع مف فركع صنياجة في القرف الرابع اليجرم، استكلت عمييا مممكة غانة 1)
قيادة الشيخ عبد اهلل بف ياسيف إعادتيا، كأصبحت محطة تجارية ىامة لقكافؿ الصحراء، ليا الكثنية، ثـ استطاع الممثمكف ب

دكر كبير في نشر األفكار الثقافية التي يحمميا التجار كالمسافريف مف عمماء كطالب. أنظر: محمكد شاكر: مالي، المكتب 
رابطيف في نشر اإلسالـ في غرب . كعصمت عبد المطيؼ دندش: دكر الم26، ص 1986، بيركت، 2اإلسالمي، ط

ـ،ص 1988، بيركت، 1ـ، تع: رسائؿ أبي بكر بف العربي، دار الغرب اإلسالمي، ط1121-1038ق/515-430إفريقيا 
158. 

( أركاف: تحكلت إلى نقطة عبكر نحك المغرب في عيد المغاربة ذلؾ لكقكعيا عمى طريؽ قكافؿ الممح ككاف التجار 2)
 .586-585الممح لبيعيا لتجار السكداف بػ أركاف. أنظر: محمد الغربي: المرجع السابؽ، ص  الكنتيكف يأتكف بقطع مف

( كبارا: تبعد ىذه القرية عف الميناء بثالثة كيمك مترات، اغمب سكانيا مف المغاربة الفكلبية، كانت سكقيا المحمية حافمة 3)
دىا الحضارية شبيية بتقاليد تنبكتك. أنظر : المرجع نفسو، ص بمختمؼ السمع المحمية كالمستكردة، حياتيا االجتماعية بتقالي

587. 
( جنى: تقع إلى الجنكب مف مدينة تنبكت كتبعد عنيا بحكالي سبعمائة كمـ، ىناؾ مف يقكؿ أنيا تأسست سنة 4)

ر ـ عمى نير النيج800ـ، أما السعدم أكرد أنيا تأسست في منتصؼ القرف الثاني مف اليجرة  حكالي 1100ق/494
ق، كمنذ ذلؾ الكقت 6ـ كأسممت نيائيا بعد دخكؿ المرابطيف أم القرف 11ق/5األعمى، اسمـ أميرىا في أكاخر القرف 

أصبحت مزدىرة بسبب تأميف الطرؽ التجارية إذ كفد إلييا طالب العمـ الفقياء. أنظر: مبركؾ الدالي: التاريخ السياسي 
 .162-160، كعصمت عبد المطيؼ دندش: المرجع السابؽ، ص ص 118كاالقتصادم إلفريقيا فيما كراء الصحراء، ص 

( فتحي محمد أبك عيانة: جغرافية إفريقيا دراسة إقميمية لمقارة مع التطبيؽ عمى دكؿ جنكب الصحراء، دار النيضة 5)
 .240-239، ص ص 1982العربية، بيركت، 
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كالتة، كالزنكج مف مختمؼ األجناس، أىميـ الفكالنيكف كالماندينغ، البكرنيكف، البامبرا، 
 .(1)....الخ

، كأف (3)بخمس عشر يكما (2)كذكر صاحب السعادة األبدية أف تنبكت تبعد عف كالتو
، كعف قرية أبك جبة بخمس (4)رحمة، مف الشرؽبعدىا عف جاك بحكالي اثني عشرة م

، ك مسافة سبخة تاكديني نحك عشريف مرحمة عف تنبكت، عمى قطب السماء، (5)مراحؿ
، كصفيا المختار بف (7)عمى جية غركب الشمس بقدر تسعيف ميالن  (6)كيقربيا قرية ككنداـ

عة بيف السكداف محمد بقكلو: ''إذ ىي قاعدة السكداف الضاربة في البحر كالبر الجام
 .(8)كالحمر''
 

                                                           

 .576المرجع السابؽ، ص  :( محمد الغربي1)
يكرية مكريطانيا العالية، تأسست في القرف األكؿ اليجرم، تذكرىا  المصادر التاريخية بػ ايكاالتف ( كالتو: إحدل مدف جم2)

أك  كاالتا أك كالتف، بعد سقكط إمبراطكرية غانة، كقياـ مممكة مالي أصبحت كالتة مركز تجارم عمى طريؽ الصحراء 
اجر إلييا عدد مف عمماء تنبكت، زمف الممؾ سني الجنكبي، كضمت إلى حدكد مالي، سكانيا خميط مف الزنكج كالعرب، ى

عمي، ارتبطت بعالقات تجارية مع تنبكت كالمراكز األخرل. أنظر: اليادم مبركؾ الدالي: التاريخ السياسي االقتصادم 
، 1طإلفريقيا فيما كراء الصحراء مف نياية القرف الخامس عشر إلى بداية القرف الثامف عشر، الدار المصرية المبنانية، 

 .162-120. الكزاف: المصدر السابؽ، ص ص 306-305ـ، ص ص 1999القاىرة، 
 .46( االركاني: المصدر السابؽ، ص 3)
 .99( اليادم مبركؾ الدالي: التاريخ الحضارم ، ص 4)
 .48( األركاني: المصدر السابؽ، ص 5)
لغرب مف مدينة تنبكت. أنظر: المصدر نفسو، ( ككنداـ: أك كنداـ أك قنداـ، مدينة مف مدف السكداف الغربي تقع إلى ا6)

 . 468ص 
 . 46-45( نفسو، ص ص: 7)

: إف المكقع االستراتيجي لمدينة تنبكتك، أم قربيا مف نير النيجر جعميا تحتؿ الصدارة االقتصادية كالثقافية بيف تعميق
 جار الكافديف. نظيراتيا، خاصة كالتة، كأصبحت قبمة العمماء كالصالحيف، كمكانا يرتاد عميو الت

 .100( اليادم مبركؾ الدالي: التاريخ الحضارم ، ص: 8)
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غربا إلى  17°شماالن، كمف خط طكؿ  25°إلى  (1) 5°تقع تنبكت بيف خط عرض 
 . (2)شرقنا °15

بنيت ىذه القرية القديمة عمى المنحدر الجنكبي مف الكثباف الرممية مف جية الشرؽ 
السنكم لألمطار ، إذ يصؿ المتكسط (4)، أما مناخيا فيك صحي نسبيا ألنيا الجافة(3)كالغرب

+ مئكية 50°مممتر، أما درجة الحرارة بيا تصؿ إلى  250إلى  (5)مممتر 100لألمطار مف 
في الظؿ، إذ نجد األشير األشد ارتفاعا مف حيث الحرارة شيرم مام كجكاف، أما األكثر 

 .(6)بركدة بيا شيرم ديسمبر كجانفي
بر إلى أفريؿ، ثـ أما الرياح فنجدىا منتظمة: إذ تسكدىا رياح شرقية مف شير أكتك 

تنتقؿ إلى الغرب مف نياية شير أفريؿ إلى شير أكتكبر المقبؿ، كأحيانا تيب رياح الخماسيف 
مف الشماؿ تثير الجك، لكف دكف عنؼ، إضافة إلى العكاصؼ الرعدية كاألعاصير في كؿ 

في كؿ  20إلى  15مف شماؿ شرؽ البالد دكف الجنكب الشرقي منيا، يصؿ عددىا مف 
 .(7)شيرأربعة أ

                                                           

)1( Triminghnm.J.s :Islam in west africa5London5 51976 p1 
)2( Charles brosselard.m:Tlemcen et tombouktou)extrait de l’akhabar  5nouvembre 1860)5 
alger 51861 5p3 
)3( M.g.r.a.Hacquard :Monographie tonbouctou société des études coloniales et maritimes5 
paris 519005 p 1 
)4(M. charles brosselard5 op.cit5 p13 

 . 07( محمد الغربي: المرجع السابؽ، ص 5)
)6( M. Charles brosselard5 op .cit5 p14_ 15 
)7( Idem 5p 15_ 16 
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ىذه التغيرات المكسمية، جعمت نشاط السكاف يرتبط بيا، فاألمطار ىناؾ ال يتجاكز 
فصميا ثالثة أشير، كمياتيا ال تذكر خاصة في المناطؽ الشمالية، فمناخيا يالئـ أجناس 

 .(1)مختمفة مف الطيكر كالحيكانات البرية
الحة لمرعي الماعز كألف الجزء الشمالي مف المدينة عمى نطاقو نباتات شككية ص

كالجماؿ لذالؾ نجد معظـ سكانيا مف البدك الرحؿ الذيف يبحثكف عف مراعي لماشيتيـ،عكس 
الجزء الجنكبي الذم تكسكه خضرة كغابات . ىذا التمايز بيف بيف الشماؿ كالجنكب  جعؿ 
 السكاف الحضر يتمركزكف في الجنكب كرغـ ذلؾ فقد كانت المنطقة فقيرة مف ناحية المياه

، إذ أصبحت تعتمد عمى حفر أكبر عدد (3)، إال أنيا غنية بالمياه الجنكبية العذبة(2)الجارية
 .  (4)ممكف مف اآلبار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .47لسابؽ، ص ( محمد عبد الرحماف سكالمية: المرجع ا1)
 .49-48( نفسو، ص ص 2)
 .21( السعدم: المصدر السابؽ، ص 3)
 .40( محمد عبد الرحماف سكالمية ،المرجع السابؽ ، ص 4)
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 المبحث الثاني: أصل التسمية:
أما عف نطؽ اسـ تنبكت كرسمو، كردت بعض الخالفات بيف المصادر كالمراجع 

التاريخية لتاريخ  بالد السكداف كتبتيا التاريخية التي أرخت ليا، فنجد أبرز المصادر 
، كعبد الرحماف السعدم في تاريخ (1))تنبكت( ، مثؿ محمد كعت في كتابو تاريخ القتاش

السكداف، كأحمد بابا التنبكتي في كفاية المحتاج، البرتمي في فتح الشككر، بينما يضبطيا 
خير اسميا: بضـ التاء المعمكة ، إذ ضبط ىذا األ(2)الرحالة الكزاف كابف بطكطة باسـ )تنبكتك(

 .(3)سككف النكف كضـ الباء المكحدة كسككف الكاؼ كضـ التاء المعمكة الثانية ككاك )تُْنُبكُتك(
مثؿ: أرنكلد  tomboctou.(4) كنطقيا بعض المستشرقيف، فكتبكىا بالميـ )تمبكتك(

كتبتو أقالـ  تكماس كديبكا، في حيف قمدت العديد مف المراجع األجنبية كالعربية ما
، لكف في كتاب إفريقيا tombouctou(5)أك  tomboctouالمستشرقيف فكتبتيا: تمبكتك 

                                                           

ـ(: تاريخ القتاش في أخبار البمداف كالجيكش كأكابر 1593ق/1002( القتاش: أدمغ محمكد كعت ابف الحاج التكصؿ )1)
. السعدم، عبد الرحماف بف عبد اهلل بف عمراف بف عامر 18ص ، 1964الناس، ىكداس دكالقكس، د.ط، 

. احمد بابا 20، ص 1981ـ(: تاريخ السكداف، المدرسة الباريزية لتدريس األلسنة الشرقية، د.ط، باريس، 1655ق/1055)
شؤكف ـ(: كفاية المحتاج لمعرفة مف ليس في الديباج، تح: محمد مطيع، كزارة األكقاؼ كال1524ق/943التنبكتي )

. البرتمي، أبي عبد اهلل الطالب محمد بف أبك بكر الصديؽ الكالتي: فتح الشككر 234، ص 2ـ، ج2000اإلسالمية، د.ط، 
ـ، 1981، بيركت، 1في معرفة أعياف عمماء التكركر، تح: محمد إبراىيـ الكتاني كمحمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، ط

 107ص 
ق(: تحفة 779. ابف بطكطة أبك عبد اهلل ابف محمد الكالتي )ت 165ابؽ، ص: ( الكزاف: كصؼ إفريقيا، المصدر الس2)

 .202، ص 2، ج1928، مصر، 1النظار في غرائب األمصار كغرائب األسفار، مطبعة األزىرية، ط
 .202نفسو، ص  (  3)
يـ حسف كآخركف، مكتبة ( أرنكلد تكماس: الدعكة إلى اإلسالـ بحث في تاريخ نشر العقيدة اإلسالمية، تر: حسيف إبراى4)

 .184. كفميكس ديبكا: المرجع السابؽ، ص 354ـ، ص 1971النيضة المصرية، د.ط، القاىرة، 
)5(Lucien hurbert et Maurice delafosse: Tombouktou son histoire 5Gallica bibliothéque 
nationale de France 5paris5 p 05 5et Charles brosselard 5op. cit5 p 14 
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لكربخاؿ مارمكؿ تضاربة كيفية رسمو لمكممة فتارة يكتبيا ''تمبكتك'' كتارة أخرل يكتبيا 
 .(1)''تنبكتك''

ؽ لكف نطؽ ىذه الكممة يتغير حسب تعدد المغات كاختالفيا، فبالغة الفرنسية تنط
، أما بالمغة timbouctou، كبالمغة اإلنجميزية تنطؽ تيمبككتك tombouctou''تكمبكتك'' 

 .(2)السنغام فنطقت طمبككتك أك  ''تكمبككتك''
كبعد التمعف في كؿ ما أكردتو مصادر التاريخ السكداني مف آراء حكؿ النطؽ كالرسـ 

)تنبكت( كذلؾ باعتبار أف ما  الصحيحيف السـ المدينة فإننا نتكصؿ أك نستنتج أف اسميا ىك
 أكردتو المصادر السكدانية المذككرة سابقا ىك األقرب لمصحة ألنيـ مف أىالي المنطقة.

ذا أردنا إثباتا أف ىذه التسمية صحيحة، فسنعكد إلى أصكؿ تسميتيا قبيؿ تخطيطيا  كا 
الفضؿ مف طرؼ الطكارؽ، كالتي كردت في عدة ركايات في مصادر كثيرة، كالتي ترجح أف 

يعكد لمقبائؿ العربية المياجرة خمؼ قطعاف ماشيتيا كالتي كانت تجكب الصحراء الكبرل طكال 
. إذ (3)كعرضا، الى حفر أكؿ بئر لتكفير المياه الصالحة لمشرب لممتمرديف عمى تمؾ المنطقة

، كمف ىذا األخير سميت المدينة تمبكتك أك تنبكت، حيث (4)سمي ىذا البئر ''بئر بكتك'' 
لمقطع األكؿ )تف(: تعني المكاف أك المأكل أك المسكف في لغة الطكارؽ، ك)بكت(: ىك اسـ ا

 .(5)المرأة العجكز التي كانت تقطف قرب ذلؾ البئر
، كانت مكضع   ىذه السيدة أك أمة ''عجكز'' التي تدعى ''بكت'' كانت تقطف ىناؾ

ف في فصؿ الصيؼ راتعيف كمحؿ ثقة رجاؿ الطكائؼ الذيف كانكا يرتحمكف إلى ذلؾ المكا
                                                           

، 3ـ، ج1989ي كمحمد زنيبر كآخركف، دار نشر المعرفة، د.ط، الرباط، حج( مارمكؿ كاربخاؿ: إفريقيا، تر: محمد 1)
 .201ص 

( عبد الرحماف جنيدم: مدينة تنبكت )تمبكتك( نشأة المدينة كتطكرىا ، دكرية كاف التاريخية، العدد السادس عشر، يكنيك، 2)
 . 112ـ، ص 2012

 .85ـ، ص 2001، بنغازم، 1المطيؼ: تمبكتك أسطكرة التاريخ، دار الكتب الكطنية، ط ( عمي محمد عبد3)
 .100( عبد القادر زبادية: مممكة سنغام في عيد االسيقييف، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، د.ط، الجزائر، ص 4)
 .101(اليادم مبركؾ الدالي: التاريخ الحضارم إلفريقيا فيما كراء الصحراء، ص 5)
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بمكاشييـ عمى ضفاؼ نير النيجر، كيرتحمكف خالؿ فصؿ الخريؼ شماال حتى حدكد أركاف، 
، فيقكؿ السعدم في ذلؾ: (1)إذ كانكا في كؿ مرة مف ارتحاليـ يترككف أمتعتيـ الزائدة لدييا

كرجكعيـ، ''... فجعمكىا خزانة لمتاعيـ كزرعيـ إلى أف صارت مسمكا لمساكنيف في ذىابيـ 
 .(2)كخازنيـ أمتيـ مدعكة بتنكت كمعناىا في لغتيـ العجزة

بككتك'' ثـ ''تيف  -كبعد اختطات الطكارؽ لممدينة في ذلؾ المكقع أطمقكا عمييا ''تيف
بككتك'' ثـ تمبكتك، كتنبكت كال يزاؿ مكاف بكت العجكز لمطارقية، التي نسبة إلييا المدينة 

 .(3)رة عف مثمث يقع في قمب المدينة القديمةمكجكدا إلى يكمنا ىذا، كىك عبا
لكف األستاذ اليادم مبركؾ الدالي ال يميؿ إلى ىذه الركاية كيراىا بعيدة نكعا ما عف 

 الحقيقة لعدة أسباب نذكر منيا سبيف:
السبب األكؿ: ىك أنو الظركؼ المناخية كالجغرافية ال تسمح لبقاء ىذه المرأة لكحدىا 

 الصحراء.بذلؾ المكقع كفي تمؾ 
أما السبب الثاني: أف استتباب األمف مطمكب في الحياة، كلكنو غير متكفر في تمؾ 

 .(4)المنطقة كفي ذلؾ الكقت
 
 

                                                           

( مطيرسعدغيث: تنبكت: نشأتيا كأىـ مراكز العبادة بيا حتى منتصؼ القرف الحادم عشر لميجرة/السابع عشر 1)
 .108-107ـ، ص ص 2012الميالدم، مجمة جامعة الزيتكنة، كمية اآلداب كالتربية، العدد الثالث، ليبيا، 

مختمؼ الجكانب، نستنتج أنو ، بالرغـ مف  تعميؽ: بعد اطالعنا  لمجمكعة مف الدراسات حكؿ مكقع ىذه المدينة  مف
صعكبة المناخ كقساكتو إال أف اسـ المرأة أصبح عمما مف أعالـ تمؾ المنطقة، ىذا كمو يدؿ عمى أف ىذه العجكز كانت 
 محؿ ثقة لقياميا  بحراسة بئر الماء كالبضائع التي كانت تكضع بالقرب منو  ، اذف: ىذه المؤشرات ال تدؿ اال عمى أف ىذه

 العجكز كانت ليا مكانة مرمكقة )سيدة( بيف جماعاتيا مف الطكارؽ التي تقطف معيا في ذلؾ المكقع.
 .21( السعدم: المصدر السابؽ، ص 2)
 .112( عبد الرحماف جنيدم: المرجع السابؽ، ص 3)
 .98-97( محمد فاضؿ: المرجع السابؽ ،ص ص 4)
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 المبحث الثالث: نشأة المدينة ومراحل تطورها: 
لقد اخمؼ عدد مف المؤرخيف حكؿ تاريخ نشأة المدينة، فعبد الرحماف السعدم يرل اف 

، في أكاخر القرف الخامس مف اليجرة المكافؽ (1)رؽ أمقشرفالمدينة أنشأت عمى يد طكا
الحادم عشر الميالدم، كىؤالء قدمكا إلى ىذه المنطقة )تنبكت( كرعاة ألغناميـ حيث كانكا 

 .(2)ينزلكف بيا في فصؿ الصيؼ، ثـ  ينكفئكف عنيا إلى أكطانيـ في فصؿ الخريؼ
مدينة بناىا ممؾ يدعى منسا أما ليكف اإلفريقي، يكرد عف تأسيسيا فيقكؿ: أف ال

، إذ يكافؽ ىذا األخير المؤرخ مارمكؿ كريخاؿ حكؿ (4)ـ1204ق/610، في عاـ (3)سميماف
                                                           

سبكف إلى صنياجة ثـ ينسبكف إلى حيمر، كىـ ظكاعف في الصحراء، ( الطكارؽ: يطمؽ عمييـ أيضا بالتكارؽ، قـك ينت1)
خرجكا مف اليمف إلى الشاـ كمنيا إلى المغرب فالصحراء، يدعكف بالممثمكف، يعيشكف في جنكب الجزائر كجباؿ األحجار 

ؼ نسمة، أل 500كىضاب األىير في جميكرية النيجر، كحكؿ تمبكتك كغاك في جميكرية مالي، كيبمغ عددىـ أكثر مف 
كزعيـ القبيمة عندىـ منتخب، لغتيـ فرع مف البربرية، تعرؼ باسـ التاماشؾ .أنظر: األركاني، أحمد بابير: جكاىر الحساف 
في أخبار السكداف: اليادم مبركؾ الدالي، سمسمة التاريخ الثقافي المشترؾ إلفريقيا فيما كراء الصحراء كشماليا، د ط، ص 

ـ(: ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف 1406 -ق808ف )ت ، كابف خمدكف عبد الرحما56
، نعيـ قداح: إفريقيا الغربية في 241،ص 6ـ، ج2000ق/ 1431، 1ذكم الشأف األكبر، مر: سييؿ زكار، دار الفكر، ط

، كمحمد عكض محمد: الشعكب 99ظؿ اإلسالـ، مر: عمر الحكيـ، كزارة الثقافة كاالرشاد القكمي، نيكيكرؾ، د ط، ص 
 .351،ص  1كالسالالت اإلفريقية، دار المصرية لمتأليؼ، مصر،  د ت،ج

 .45أمقشرف: ىك السمطاف محمد مف طكارؽ مقشرف الذم أسس مدينت تنبكت أنظر: األركاني: المصدر السابؽ، ص 
 .20( السعدم: المصدر السابؽ، ص 2)
-1342ق/762-743منسا مغا، منسي سميماف بف أبي بكر، حكـ بيف ) ( منسا سميماف: كلى الحكـ في مالي بعد3)

( في عيده شيدت مالي حضارة راقية كاتسعت الثقافة اإلسالمية في كافة أنحاء البالد، كاف حريصا عمى بناء 1360
قامة الشعائر فأكثر مف بناء المساجد كالمنارات كبعد كفاتو ازدادت مالي ضعفا. أنظر: خالدم  مسعكد: الجاليات المساجد كا 

ـ(، رسالة دكتكراه غير 16-11ق/10-5العربية كالبربرية في إفريقيا جنكب الصحراء كالسكداف الغربي )بيف القرنيف 
 . 156، ص 2008منشكرة، إشراؼ: مسعكد مزىكدم، قسـ التاريخ، جامعة األمير عبد القادر، قسنطينة، 

بخاؿ حكؿ مؤسس المدينة)منسا سميماف( غير صحيح كفيو نكع مف تعميؽ: إف رأم كؿ مف المؤرخيف الكزاف كمارمكؿ كر 
ق، لكف الممؾ منسا سميماف حكـ مالي سنة 610التشكيؾ في مصداقية كالميما، ألنيما ذكرا أف المدينة تأسست سنة 

 ق كىذا يدحض رأييما.743
 .165، ص 2( الكزاف: المصدر السابؽ، ج4)
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 ق610اسـ مؤسسيا، لكنو يخالفو حكؿ تاريخ التأسيس، فيك يكرد أنيا تأسست سنة 
 .(1)ـ1200/

ـ 1100ق/5كذلؾ نجد المؤرخ ديبكا بقكؿ: أف مدينة تنبكت ظيرت في أكاخر القرف 
، كالتي ترعي قطعاف الماشية عمى Maksargعمى يد قبيمة مف الطكارؽ تدعى ماكسار 

شكاطئ النير كيعكدكف إلى الصحراء عند فيضانات الشتاء، ىذه القبيمة قامت باختيار مكقعا 
 .(2)كشيدت بو معسكرا خاص بيا، ككضعت عميو امرأة عجكز تدعى )تمبككر( لحراستو

تمبكتك أنشأت في البداية عمى أنيا رباط أقامو عبد اهلل بف  كيرل أحمد فتكح أف مدينة
ياسيف عمى حافة الصحراء الجنكبية لبالد المغرب عمى نير النيجر حكؿ بئر الماء الذم 

 .(3)كانت ترتكم منيا القكافؿ التجارية
، نحف نالحظ أنو ىناؾ اختالؼ (4)ـ1100ق/494كمنيـ مف يقكؿ أنيا تأسست عاـ 

ـ، أما البعض 11ق/5د تاريخ نشأتيا، فالبعض يقكؿ أف ذلؾ كاف في القرف كبير حكؿ تحدي
ـ، كلكف نحف ندحض ىذه اآلراء المختمفة، 12ق/6يرجحكف أنيا تأسست في نياية القرف 

كنميؿ إلى رأم ابف المدينة عبد الرحماف السعدم الذم أكد لنا أف تأسيسيا كاف عمى يد قبيمة 
، كأكبر دليؿ عمى ذلؾ برىاف صاحب السعادة (5)رقيةمقشرف أك مغشرف أك مكشرف الطا

، ألف أغمب (6)األبدية في قكلو ''...أعمـ أف أكؿ مف سكف فييا أمة الطكارؽ اسميا تنبكت''

                                                           

 .201ص  ،3( مارمكؿ كربخاؿ: المرجع السابؽ، ج1)
 .185-184( ديبكا: المرجع السابؽ، ص ص 2)
تاريخيا  -( أحد فتكح أحمد عابديف: الحكاضر اإلسالمية في غرب إفريقيا في القرنيف السادس عشر كالسابع عشر3)

السياسي كالحضارم كاالقتصادم، رسالة ماجستير، قسـ التاريخ، معيد البحكث كالدراسات اإلفريقية، جامعة القاىرة، 
 .107ـ، ص 1989

 .98( محمد فاضؿ: المرجع السابؽ، ص 4)
 .20( السعدم: المصدر السابؽ، ص 5)
 .51( األركاني: المصدر السابؽ، ص 6)
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اآلراء أكدت أف مؤسسييا مف البربر الطكارؽ كخاصة طبقة النبالء كاألعياف كالسادة مف 
 .(1)يؼ يرتحمكفالطكارؽ، كانكا ينزلكف بيا شيكر الصيؼ كفي الخر 

كسرعاف ما أخذ السكاف يسكنكف فييا كيأتكنيا مف كؿ جية كمكاف، كأصبحت المدينة 
مف  (2)سكقا كبيرة يؤميا التجار، كيفد عمييا الرحالة عف طريؽ نير النيجر كتقصدىا القكافؿ

في طريقيا إلى مممكة  (3) ساحؿ إفريقيا الشمالية مف الشماؿ الشرؽ )الجزائر كطرابمس(
لي، كانك يتكقفكف في المعسكرات لتجديد نشاطيـ كمؤنيـ كمف بيف ىذه المعسكرات تنبكتك ما

 .(4)كجاك كمف ىنا بدأ النشاط االقتصادم في التطكر
 التطور السياسي: 

ـ إلى غاية 111ق/5عرفت مدينة تنبكتك، تطكر سياسيا منذ نشأتيا في أكاخر القرف 
 ـ.1099ق/998سقكطيا عمى يد السمطة المغربية سنة 

فقد تعاقب عمى حكميا العديد مف القكل السياسية ، كالسبب في ذلؾ ىك الدكر الذم 
لعبتو تمؾ المدينة في نشر العمـ كالديف اإلسالمي، الذم جعميا محؿ أنظار ك أطماع 
كسيطرة عدد مف الدكؿ المختمفة المغات، كبشكؿ متتالي، كنقدـ شرحا مكجزا، يصؼ لنا حياة 

 كؿ فترة حكـ عرفتو.المدينة إباف 
  Touaregsتمبكتو تحت حكم الطوارق   .1

لقد استطاع قبائؿ الطكارؽ أف تسيطر عمى المدينة، كأكؿ ممكؾ ليا في آخر القرف 
، ىذا (5) الخامس اليجرم كالحادم عشر الميالدم، ككاف حاكميـ يدعى )الممؾ أمقشرف(

                                                           

 .141( عبد اهلل سالـ بازينة: المرجع السابؽ، ص 1)
 .465( مجمكعة مف األساتذة: دائرة المعارؼ اإلسالمية، مادة تنبكتك، ص 2)
 .97لسابؽ، ص ( محمد فاضؿ: المرجع ا3)
 .185( ديبكا: المصدر السابؽ، ص 4)
 .20. السعدم: المصدر السابؽ، ص 45( األركاني: جكاىر الحساف في أخبار السكداف،  ص 5)
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، أما ىـ فال يسكنكف (1)يادة البمدةالممؾ أك باألحرل الزعيـ، كاف يعيف مف خارج قبيمتيـ لق
تمؾ الحاضرة بؿ كانكا ظكاغف في البرارم، ألنيـ مف أىؿ البادية، كقد عمركا في ىذه المدينة 

سنة، كتمكنكا مف بناء المسجد المعركؼ بمسجد سيدم يحي، ك  300كسيطركا عمييا لمدة 
 .(2)الذم يعتبر أكؿ مسجدا بني في ذلؾ المكضع

 : ماليتمبكتو تحت حكم   .2
بعد سيطرة الطكارؽ طكاؿ ىذه المدة، تمكف ممكؾ مالي مف سمبيا مف بيف أيدييـ في 

، ككاف ذلؾ عمى (3)ق837أكاسط القرف الثامف لميجرم الثالث عشر الميالدم، كتحديدا سنة 
، كقد داـ (4)يد الممؾ منسي مكسى، الذم سعى إلى إدخاؿ نظاـ السمطنة، كشيد دارا لمحكـ

، ككانت مف مآثر ''مكسى األسكد'' أنو جعؿ مف ىذه المدينة مركز لمعمـ (5)سنة 100حكمو 
كالتدريس، يفد إلييا طالب مف المسمميف مف شتى أنحاء إفريقيا كمف البالد العربية، حيث 

ذات الشيرة العممية  Sankoreكانكا يتدارسكف شؤكف الديف كالعمـك األخرل في جامعة سنقرة 
  . (6)في فترة العصكر الكسطى

لكف بعد تكلي منسا ماجاف الحكـ )ابف مكسى األسكد( لمدة أربع سنكات، تعرضت 
 .(7)المدينة لمنيب كالتخريب تماما، إذ أحرقت المساجد كالقصكر كتحكلت البيكت إلى أنقاض

 

                                                           

 .102( اليادم مبركؾ الدالي: التاريخ الحضارم ألفريقيا فيما كراء الصحراء،  ص 1)
 .45( األركاني: جكاىر الحساف في أخبار السكداف،  ص 2)
 .45( نفسو، ص 3)
 .103(اليادم مبركؾ الدالي :التاريخ الحضارم،  ص 4)
 .45(االركاني : جكاىر الحساف في أخبار السكداف،  ص 5)
مبراطكرية إفريقيا السكداء، تر: مختار السكيفي، دار الكتاب المصرم، ط6) ، 1( جكاف جكزيؼ: اإلسالـ في ممالؾ كا 

 . 75ـ، ص 1984ق/1404القاىرة، 
 .76سو، ص ( نف7)



  بكتتاريخية عن مدينة تملمحة ...........................................الفصل األول: 

 
15 

كسرعاف ما أخذ نقكد ىذه اإلمبراطكرية في االنحطاط في بداية القرف الخامس عشر 
، بسبب الغزك (1)يا عمى معظـ أرجاء منطقة التكركر كتنبكتكالميالدم، كفقدت سيطرت

 الشامؿ الذم تعرضت لو أراضييا مف جميع الجيات، فقد ىاجمتيا قبائؿ السنغام 
Songhai (2)مف الشرؽ، كبدك الصحراء مف ناحية الشماؿ. 

    : تمبكتو تحت حكم الطوارق لممرة الثانية .3
قبائؿ السنغام مف جية، كبدك الصحراء  لقد أدل سقكط إمبراطكرية مالي في أيدم

الذيف ىاجمكىا مف الشماؿ، إلى سقكط مدينة تمبكتك ثـ، كالتا في أيدم قبائؿ الطكارؽ لممرة 
، إذ قامكا بتعيف ممؾ عمييا يدعى ''محمد نض'' (4)عاما 40ف إذ حكمكا المدينة لمدة (3)الثانية

رائب باىظة، كسمبكا النساء، ، ارتكبكا أفظع الجرائـ كفرضكا ض(5)ـ1433نض'' منذ سنة 
 .(6)كاستنجد سكاف الطكارؽ بسني عمي

 Songhoiتمبكتو تحت حكم السنغاي  .4
بعد أربعيف سنة مف سيادة الطكارؽ لتمبكتك تمكف سّني عمي مف انتزاعيا منيـ، سنة 

، ىذا األخير (7)عاما 24ـ(، كقد ظؿ عمى الحكـ لمدة 1492-1468ق)898إلى  873
ظاره االستيالء عمى جميع المناطؽ المحيطة بثنية نير النيجر، بما فيو أىدافو أك محطة أن

''تمبكتك'' باعتبارىا أنيا أرضا تدخؿ في حؽ قبائؿ السنغام، كلذلؾ فقد عـز عمى تحرير تمؾ 
 المناطؽ كضميا إلى مممكتو. 
                                                           

ـ، ص 2000ق/1421، القاىرة، 1( عثماف برايما بارم: جذكر الحضارة اإلسالمية في الغرب اإلفريقي، دار األمير، ط1)
21. 
 .77( جكاف جكزيؼ: المرجع السابؽ، ص 2)
 .77( نفسو، ص 3)
 .45( األركاني :جكاىر الحساف ،  ص 4)
 . 103( اليادم مبركؾ الدالي:التاريخ الحضارم، ص 5)
 .188، 187( فميكس ديبكا: المرجع السابؽ، ص ص 6)
 .45( أألركاني: جكاىر الحساف في أخبار السكداف، ص 7)



  بكتتاريخية عن مدينة تملمحة ...........................................الفصل األول: 

 
16 

ـ، إذ قاـ بمجزرة عظيمة ذبح فييا كؿ 1468لكنو لـ يمبث إال أف بدأ في تخريبيا سنة 
سكاف المدينة، كلـ ينجك مف تمؾ المذبحة حتى الطالب المسممكف الذيف كانكا يدرسكف العمـ 

، بؿ (1)في ''تمبكتك''، رغـ تدخميـ في أمكر السمطة، كعدـ ارتباطيـ بأم عالقة مع السكاف
أكثر مف ذلؾ أف ىذا الممؾ أم سني عمي كاف نفسو حاكما مسمما، رغـ  ذلؾ إال أنو كاف 

ير ظالـ سفاح اضطيد العمماء كسخر بالديف، فقد كاف يؤدم الصالة كىك رجؿ قاسي شر 
 .(2)جالس
 :ASKIAا تمبكتو تحت حكم أسكي .5

تكاصؿ حكـ ''أسكيا'' لمدة قرف كامؿ، إذ تكلى األسكيا الحاج زماـ الحكـ في مدينة 
، (3)ـ1590ق/999ـ حتى سقكط دكلة السنغام سنة 1492ق/898تنبكتك مف سنة 

ك العاصمة الثانية لمسكنغام، كالمركز العممي كالتجارم األكؿ فييا في نياية كأصبحت تنبكت
عشر، كلـ تمبث إال أف أصبحت عاصمة تحتؿ الدرجة األكلى مف بيف دكؿ  16القرف 
 .(5)، كالسبب يعكد لميدكء كاألماف خالؿ ىذه الفترة، خاصة فترة األسكيا الكبيرة(4)السكداف

ت مساحتيا كأعيد تجديد المساجد القديمة، كترميـ إذ تكسعت المدينة حتى تضاعف
المدارس القرآنية، كتسابؽ العمماء مف المغرب الكبير كمصر نحك جامعة سانككرم، 
لممساىمة في النيضة الفكرية إلى أف سقطت في يد االحتالؿ المغربي المراكشي في شير 

مف طرؼ  .، بقيادة جكذر المرسؿ(6)ـ1591أكت  16ق/ 1099جمادل األخر  17

                                                           

 .83( جكاف جكزيؼ: المرجع السابؽ، ص 1)
 .62( األركاني: السعادة األبدية، ص 2)
 .45( األركاني: جكاىر الحساف في أخبار السكداف، ص 3)
 .575ص ( محمد المغربي: المرجع السابؽ، 4)
 .188( ديبكا: المرجع السابؽ، ص 5)
 .45. األركاني: المصدر السابؽ، ص 42. محمد عبد الرحماف سكالمية: المرجع السابؽ، ص 189( نفسو، ص: 6)



  بكتتاريخية عن مدينة تملمحة ...........................................الفصل األول: 

 
17 

السمطاف مكالم أحمد المنصكر الذىبي كاستمر حكـ بشاكات المغرب لممدينة، حتى القرف 
 .(1)الحادم عشر

ىذه المدينة عرفت نكعا مف االزدىار في فترات مف الحكـ خاصة في عيد األسكيا 
الحاج، لكف ىذا ال يعني أنيا لـ تعرؼ في معظـ فترات تاريخيا نكعا مف التخريب خاصة 

يد السمطاف منسي مكسى، كالفساد الذم انتشر في تنبكنت جراء استيالء طكارؽ في ع
مقشرف عمييا، بعد سقكط مممكة مالي اإلسالمية باإلضافة إلى الفكضى التي عرفتيا بسبب 

 .(2)الغزكات المغربية
 : لقد ارتبط النشاط االقتصادم لممدينة بالقكافؿ التجارية المحممةالتطور االقتصادي -1

ئع القادمة مف المغرب كمف مصر، كأكربا الجنكبية، كالغربية، كانت جميعيا فالبضا
، حيث كانت أثمف األشياء في تمؾ السكؽ ىي الكتب، كالممح (3)تكضع في رحبة سكقيا

، إذ كانت الكتب تستكرد مف بالد المغرب كمف مصر، كىذا دليؿ عمى المستكل (4)كالخيكؿ
 .(5)الثقافي الذم كانت عميو المدينة

أما الخيكؿ فقد كاف استيرادىا مف بالد البربر، إذ كانت تصؿ مع القافمة، كيتـ عرضيا 
بعد عشرة أياـ أك اثني عشر يكما عمى الممؾ، كذلؾ بغرض اختياره لمعدد الذم يريده، كيدفع 

 .(6)فيو ثمنا مناسبا
ية التي منشاط االقتصادم كالثقافي دكرا بارزا في إحياء حركة القكافؿ التجار ككاف ل

كانت تتبع عدة محطات لمكصكؿ إلى مدينة تنبكت كالعكس صحيح مف تنبكت إلى بالد 

                                                           

 .103( اليادم مبركؾ الدالي:التاريخ الحضارم،  ص 1)
 .103( نفسو، ص 2)
 .102( عبد القادر زبادية :المرجع السابؽ، ص 3)
 .102لقادر زبادية: المرجع السابؽ ، ص ( عبد ا4)
 .102( نفسو، ص 5)
 .167، 166( الكزاف، المصدر السابؽ، ص ص 6)
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المغرب، إذ تكافد عمييا تجار السكداف الغربي كمف الشماؿ اإلفريقي في حركة دءكبة، 
يحممكف معيـ بضائعيـ، كيعكدكف محمميف بالذىب كالرقيؽ، كناب الفيؿ كالرخاـ خاصة في 

ـ إذ بمغت القكافؿ القادمة مف الشماؿ 16ق/ 10المدينة، أم في القرف العصر الذىبي ليذه 
 .   (1)ـ اثني عشر ألؼ جمؿ1350ق/ 751اإلفريقي سنة 

 (2)إذف مركز تنبكت التجارم كاف كاضحا منذ نشأتيا، إذ أنيا تقع عمى ممتقى طرؽ
 القكافؿ البرية عبر الصحراء، كالقكافؿ النيرية التي تسير بنير النيجر.

 أىـ الطرؽ البرية التي كانت تتصؿ بتنبكت خمسة:ك 
 الطريؽ مف مصر مارا بكانـ إلى تنبكت كىي أبعد طريؽ. .1
 .(3)الطريؽ مف تكنس تمر بيجار إلى تنبكت .2
 الطريؽ مف المغرب األقصى مارا بسجمماسة، كتكات إلى تنبكت. .3
 .(4)الطريؽ مف تغازة مارا بكالتة تنبكت .4
   .(5)دامس، كمف ثـ إلى تنبكتالطريؽ مف طرابمس كمنيا إلى غ .5

إذ ال تكجد مادة عممية تكضح لنا نظاـ الحياة الثقافية كالدينية كاالقتصادية، بتنبكت، 
قبؿ القرف الخامس اليجرم المكافؽ لمحادم عشر الميالدم، إال ما كرد عف تنازعيا مع كالتو 

كالثالث عشر، إذ يعكد  ما بيف فترة الممتدة بيف القرنيف السادس كالسابع اليجرم، الثاني
التي  جنىالفضؿ في جعؿ قرية تنبكت مدينة متسعة، كسكقا منافسة لكالتا، إلى مدينة 

                                                           

 .142( عبد اهلل سالـ بازينة: المرجع السابؽ، ص 1)
 .2ينظر: الممحؽ رقـ ( 2)
 .142( نفسو، ص3)
 .143( عبد اهلل سالـ بازينة: المرجع السابؽ، ص 4)
جكح: المراكز الحضارية جنكب الصحراء في عيد مممكة مالي كأثرىا الثقافي عمى السكداف ( مجرالي كحيدة، فريدة ق5)

، ص 2006/2007الغربي، مذكرة ليسانس، إشراؼ: مسعكد خالدم، قسـ التاريخ، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية، باتنة، 
68. 
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ساىمت في ىجرة عمماء كتجار كالتا إلى المدينة الجديدة، خاصة بعد شف ممكؾ مالي لمعديد 
 . (1)ممف الغزكات حكؿ طرؽ تجارة القكافؿ في القرف السابع اليجرم كالثالث عشر الميالد

إال أف أىميتيا لـ الخامس اليجرم ،بالرغـ مف أف ىذه المدينة تأسست في القرف 
تتضح بشكؿ جمي إال في أكاخر القرف السابع اليجرم/ الثالث عشر الميالدم، كذلؾ يعكد 

 -712إلى كقكعيا تحت سيطرة كسمطة سالطيف مالي، خاصة في عيد الممؾ مسنا مكسى )
األخير كاف لو الباع في تعميرىا بالمساجد كالقصكر  ـ(، ىذا1337 -1312ق/ 738

كالمدارس، ككانت ىذه االنجازات بعد عكدتو مباشرة مف رحمتو الشييرة إلى البقاع المقدسة 
 .(2)ـ1324ق/ 725)رحمة الحج( في سنة 
ـ قامت تنبكت عمى أنقاض كالتا كعيف عمييا حاكما ليجمع 14كبمجيء القرف 

، كالدليؿ عمى ىذا التحكؿ الممحكظ، ما أكرده السعدم في قكلو (3)الضرائب باسـ ممكؾ مالي
ببيُر  مف خراب بيُر ..." كالمقصكد"... بعدما كانكا في بمد بيُر ... فكانت عمارة تنبكت 

، كقد تمت عمارة ىذه المدينة بشكؿ نيائي إال في أكاسط القرف العاشر في مدة (4) ]كالتو[
 .(5)سنة 263ذ كانت لمطكارؽ السيطرة التامة عمييا لمدة داككد بف أسكيا الحاج محمد، إ

 
 
 
 
 

                                                           

 . 186( ديبكا :المرجع السابؽ، ص 1)
 . 69 -68ـ، ص ص 1973سالمية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، د ط، القاىرة، ( إبراىيـ طرخاف: دكلة مالي اإل2)
 .186(ديبكا :المرجع السابؽ، ص 3)
 .21( السعدم: المصدر السابؽ، ص 4)
 .576( محمد الغربي: المرجع السابؽ، ص 5)
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 المبحث الرابع: تخطيط المدينة.
 أوال: دور المدينة

مدينة تنبكت منذ بداية تأسيسيا كانت محاطة بصكر كبير، يحمييا مف غارات األعداء 
ب كقطاع الطرؽ، ككاف ليذا السكر حراس يقكمكف بحراسة المدينة كيسيركف عمى استتبا

األمف بيا، إذ تغمؽ أبكابو بعد كؿ صالة المغرب، كال يسمح بدخكؿ المدينة بعد ذلؾ 
 .(1)الكقت

متنكعة مف حيث البناء كالشكؿ اليندسي إذ تميزت مساكف  (2)كبداخؿ ىذا السكر منازؿ
ت األشكاؾ كبيكت األحشاش، كلكف يكما بعد يكـ نة في بداية األمر بخميط مف زريباالمدي

، (4)، كاألككاخ المبنية باألكتاد المممكطة بالطيف، كالمسقكفة بالتبف(3)الصناصفتحمكا إلى 
، (5)كتحمكا إلى بناء الحيكط كأسكار قصيرة جدا، حيث إذا كقفت مف الخارج ترل مف بداخميا

كبعد ىذا التطكر الممحكظ في طريقة البناء، أزيمت األككاخ المصنكعة مف القش كالخياـ 
نيا فف البناء الجديد، كالمتمثؿ في بناء البيكت المتعددة الطكابؽ كالمخازف نيائيا، ليدخؿ مكا

 .(6)غامة مالي كسنخاصة في عيد سمطن
، كقد تـ بناء مسجد في كسط (7)عمى أياـ االسيقيف مبنية بالطكب إذ نجد دكر تمبكت

، عمى يد (8)المدينة مبنى بالحجر المركب بالطيف كالجير، كالقصر الكبير الذم يسكنو الممؾ

                                                           

 .104( اليادم مبركؾ الدالي: التاريخ الحضارم ،ص 1)
 .3ينظر: الممحؽ رقـ ( 2)
 .21عدم: المصدر السابؽ، ص ( الس3)
 . 165، ص 2( الكزاف: المصدر السابؽ، ج4)
 .21( السعدم :المصدر السابؽ، ص 5)
 .573( محمد الغربي: بداية الحكـ في السكداف، ص 6)
 .104( عبد القادر زبادية: مممكة سنغام في عيد االسقيف،  ص 7)
 .166( الكزاف :المصدر السابؽ، ص 8)
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مف مدينة ألمانا، كلكف ال يحيط بدكر تنبكتك أم بستاف أـ  يالساحم يدعى ميندس أندلسي
 .(1)حديقة

"أنيا  :إذ كصفت منازليا بأنيا منظمة جدا، أما المؤرخ ىنرم بارت، فيقكؿ عف منازليا
مختمفة الشكؿ كاألحجاـ فبعضيا محمي بزخارؼ، كبعضيا محاط بأككاخ قش، كشكارعيا 

 .(2)ة كمف دالئؿ االزدىار العمراني كثرة مساجدىا كقصكرىا"ضيق
ككانت المباني الفخمة مثؿ القصكر كالمساجد كغيرىا، تبنى ألثرياء القـك كأمثاليـ مف 

يا في أجمؿ صكرة مف صكر األمراء، كتزيف بالمعادف الثمينة مف الذىب كالفضة، كجعم
طالما اجتيد الميندسكف المغاربة في تككينيا كمرآة عاكسة لمحضارة اإلسالمية التي لالثراء، 

 .  (3)في مختمؼ مدف السكداف الغربي
كلقد أشار ديبكا بعظمة ما شاىده مف فف معمارم في ىذه المدينة بقكلو: "كما لفت 
نظرم في مساكف تنبكت ىك أف بيا منازؿ دكر ثاني، كأىـ مف ىذا ضخامة أبكاب المزدانة 

في حد ذاتو يكحي بما كصمكا إليو مف ذكؽ رفيع في صناعة بمسامير كبيرة الحجـ، كىذا 
 .(4)األبكاب"

فيذه المدينة نشأة مدينة إسالمية طاىرة، ما دنستيا عبادة األكثاف، كلـ يسجد عمى 
 ؾ ػػػػػػػػػػػػػػقى الفمػػأديميا قط لغير الرحماف، مأكل العمماء كالعابديف، كمألؼ األكلياء كالزاىديف كممت

 
 

                                                           

 .167ر السابؽ، ص الكزاف :المصد (1)
 .104( اليادم مبركؾ الدالي:التاريخ الحضارم، ص 2)
 .105( نفسو، ص 3)
 .105( اليادم مبركؾ الدالي :التاريخ الحضارم ، ص 4)
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 (4)مراكش، تفاللت (3)، مف اىؿ مصر كفاس(2)، كمف كؿ قبيمة كمف كؿ بمد(1)كالسيار
 .(8)كدرعة (7)كتكات (6)كسكس (5)كغدامس

فقد كصفيا األكراني في كتابو السعادة األبدية أف: "مقاميا مف السكداف مقاـ الكجو مف 
ى المذىب اإلنساف" الحتكائيا عمى عدد ال يحصى مف العمماء كالصالحيف، الذيف كانكا عم

المالكي، إضافة إلى سكانيا األصمييف الذيف كانكا عمى نفس المذىب السابؽ، كعقيدتيـ 
 .(9)عقيدة أىؿ السنة

                                                           

 .21 -20( السعدم:المصدر السابؽ، ص ص 1)
 .52 -51( األركاني:السعادة األبدية ،  ص ص 2)
اف مفترقتاف مسكرتاف أم أنيا عدكة القركييف كعدكة األندلسيف، تبعد عف ( فاس: مدينة مشيكرة في المغرب، فيي مدينت3)

سبتة بعشرة أياـ، كانت نزال لمعديد مف العمماء خاصة مف القيركاف .أنظر: ياقكت الحمكم، شياب الديف أبي عبد اهلل ياقكت 
 -230،ص ص 4، ج1977 -1397بف عبد اهلل الحمكم الركمي البغدادم: معجـ البمداف، دار صادر، د ط، بيركت،  

231. 
( تفاللت: مدينة تقع في بالد المغرب األقصى، قرب سجمماسة تعتبر محطة تجارية تدخؿ منيا السمع إلى بالد 4)

ق(: الجغرافية، تح: محمد حاج صادؽ، مكتبة الثقافة 600السكداف.أنظر: الزىرم أبي عبد اهلل محمد بف أبي بكر )ت 
 .125 -124الدينية، د ط، د ت، ص ص 

( غدامس: مدينة في جنكب المغرب، قرب بالد السكداف، تدبغ فييا الجمكد الغدامسية، كىي أحد ممرات القكافؿ التجارية 5)
 .187نحك بالد السكداف .أنظر: ياقكت الحمكم: المصدر السابؽ، ص 

ات، تعد معبرا ىاما لمقكافؿ ( سكس: مدينة في المغرب تحكم مجمكعة مف المدائف: سجمماسة، تاركدنت، درعة، تافيال6)
اآلتية مف الصحراء نحك األندلس، كتدخميا سمع التبر كالعاج كالعبيد كالجمكد ...الخ، انظر: الزىرم، المصدر السابؽ، ص 

 .125 -124ص 
عشر يكما، كأرضيا  13( تكات: ىي صحراء في أعمى المغرب ذات نخيؿ، كأشجار كعيكف، بينيا كبيف سجمماسة 7)

: الرحالت بإقميـ تكات، دراسة تاريخية أدبية 699خة.أنظر: ابف بطكطة: المصدر السابؽ، ص رماؿ، كسب ، كعبد اهلل كرـك
 .30، ص 2001لمرحالت المخطكطة بخزائف تكات، عاصمة الثقافة العربية، بحمب، 

بربر تبعد عف السكس ( درعة: مدينة بالمغرب قرب سجمماسة، عامرة باألسكاؽ كالمتاجر، بيا جامع، كىي مزيج مف ال8)
األقصى بمسيرة أربعة أياـ .انظر: الحميرم، محمد بف عبد المنعـ: الركض المعضار في خبر األقطار، تح: إحساف 

 .236 -235ـ، ص ص 1975، بيركت، 1عباس، مكتبة لبناف، ط
 .50 -49( األركاني: السعادة األبدية، ص ص 9)
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لقد كاف ممكؾ مالي في البداية غير ميتميف بتمؾ المدينة لسبب رئيسي، كىك بعدما 
ذلؾ بعد عف عاصمتيـ كمراكز عصبتيـ، كلكنيـ لـ يمبثكا إلى أف كسعكا في عمارتيا، ككاف 

، كبمجيء ''منسا (1)ـ1325ثالثة قركف إذ استدعى ''كنكى مكسى'' الميندس الغرناطي سنة 
مكسى'' كاتخاذه مركزه في السمطة تطكرت األبنية كتكسعت، كأصبحت تنبكتك تتمتع بمكاقع 
رث تاريخي عربي إسالمي عريؽ، تتمثؿ في القصكر  سياحية ذات جماؿ طبيعي، كا 

 ....الخ.كالمساجد كالجكامع .
 : (2)لسوقاثانيا: 

لقد عمؿ ممكؾ مالي عمى تنظيـ السكؽ التجارم بشكؿ نيائي، بعد أف كاف التكزيع غير 
، فقد كجدت دكاكيف كثيرة لمصناع كالتجار، (3)منتظـ لمميف كالحرؼ في جميع أنحاء المدينة

ث قامكا ، حي(4)كالسيما دكاكيف نساجي أقمشة أكركبا التي يحمميا تجار بالد البربر
بتخصيص حيز خاص بكؿ مينة أك حرفة، كانتقؿ التجار إلى المدينة، كأصبح لكؿ مف 
العمماء كالصناع كالعبيد كالصياديف كالعماؿ كالكافديف مف جميع أقطار المغرب أحياءا خاصة 

 .(6)، ككاف دكاكيف أصحاب الحرؼ في السكؽ كميا مغطاة باألخصاص فقط(5)بيـ
 ثالثا: األحياء: 

كانت مدينة تنبكت ذات جماؿ رائع كمراكز تكافد التجار كالعمماء مف مسكفة لقد 
كصنياجة الذيف كانكا يأتكف إلييا لإلقامة بيا ، ىذا كمو ساىـ في بركز المدينة كأىـ كأشير 

 .(7)ـ16ق/09حكاضر السكداف الغربي في أكاسط القرف 
                                                           

 .574( محمد الغربي: المرجع السابؽ، ص 1)
 .4ينظر: الممحؽ رقـ  (2)
 .575محمد الغربي: المرجع السابؽ، ص  (3)
 .166-165( الكزاف: المصدر السابؽ، ص ص 4)
 .575، ص  نفسو( 5)
 .104( عبد القادر زبادية: المرجع السابؽ، ص 6)
 .574( محمد الغربي: المرجع السابؽ، ص 7)
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إلى تنظيـ الشكارع كأحياء  ىذا ساىـ بشكؿ مباشر في تنصيب اإلدارة المالية، كالحاجة
 .(2)إلى عدد مف األحياء حسب شكميا الذم يأخذ شكؿ مثمث (1)المدينة، كقد قسمت المدينة

فعمى رأسو األعمى نجد حي )سانككرم( كالذم يسمى أيضا سكنككرم، ىذا الحي يقع  .1
 .(3)شماؿ مدينة تنبكتك، كىك خاص بإقامة العمماء كالعائالت الصنياجية

لى الجنكب .2  الشرقي، كاف يقكـ بو حياف:  كا 
 : كىك خاص يسكنو كبار القكاد، كأىؿ المشكر.حي ساراكينا. أ

: الحي أقيمت فيو مساكف الجند )المعسكرات(، كقصر السمطاف، الذم حي بوبوكينا. ب
يبيت فيو عند زيارتو لمدينة تنبكتك، كمعنى اسـ )بكبككينا( الحي الكبير، إذ كجد بقرية 

 .(4)تسميتو مف الشارع الذم يقع عميو السكؽ الكبير الذم أخذ
لى الجنكب مف حي بكبككينا، كجد حي سانغير، كيسمى حي الجامع الكبير، كيعد  كا 

 .(5)ىذا الحي ىك الحي الركحي الذم بنيت فيو معظـ المساجد الكبرل كاألضرحة كالجكامع
لى الشرؽ مف حي سانغير، يقع حي )بكبك(، إلى الغرب منو يقع حي باغاندم ، كىذا (6)كا 

 .(7)ق/( جراء سيؿ اجتاح المكاف1050الحي ىدـ في السنة )
إضافة إلى ىذه األحياء، فقد ضمت أك احتكت تمبكتك أحياء خاصة بالغرباء، فقد كجد 

 بيا عدد مف األحياء كذكرت أيضا بحكمة منيا: 
 ي خاص بتجار تكات كأىميا.: ىذا الححومة التواتين -

                                                           

 .5ينظر: الممحؽ رقـ ( 1)
 .6ينظر: الممحؽ رقـ ( 2)
 . 575مد الغربي: المرجع السابؽ، ص مح (3)
( زماف عبيد كناس: تمبكتك كأثرىا الحضارم في العصكر الكسطى اإلسالمية المتأخرة ، دار األياـ ، د ط،د ت، ص 4)

45. 
 .575( محمد الغربي :المرجع السابؽ، ص 5)
 .575، ص نفسو( 6)
 .46نفسو ، ص  (7)
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 دامس، كأناس طرابمس.: خاص بتجار غحومة الغدامسين -
كقد كاف ىناؾ حي يضـ خميط مف التجار كاألجانب، كقد كانكا ىؤالء كمما دخمكا 

 .(1)المدينة سكنكا بيذا الحي
أما إلى الجنكب الشرقي لممدينة فكاف بيا حي ساينغكنفك، الذم أقيمت فيو دكر السكف 

 .(2)عبيدالمتكاضعة كبعض الدكاكيف، لمصياديف كالصناع كأصحاب الحرؼ كال
 : عمائر اإلداريةالرابعا: 

تمثمت ىذه العمائر اإلدارية في عنصريف ميميف، األكؿ يتمثؿ في ''قصر السمطاف''، 
ـ عند زيارتو لممدينة، كما أنو انبير 1507ق/913الذم يصفو الكزاف بالركعة كالجماؿ، سنة 

الؿ القرف الثامف بطريقة بناءه كزخرفتو، كالذم ابتناه نائب السمطاف في دكلة مالي خ
 .(3)اليجرم/ الرابع عشر ميالدم

لى جانب ىذا القصر كجدت دار اإلمارة أك دار السمطاف، أم دار الحكـ كالتي كاف  كا 
 .(5) السكة، إضافة إلى كجكد بيف الماؿ ك (4) يطمؽ عمييا )مع دلة(

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .104-103، ص ص ( اليادم مبركؾ الدالي: التاريخ الحضارم 1)
 .46، كزماف عبيد كناس :المرجع السابؽ، ص 575( محمد الغربي:المرجع السابؽ، ص 2)
 .165، ص 2( الكزاف:المصدر السابؽ، ج3)
 .105( اليدم المبركؾ الدالي: التاريخ الحضارم ، ص 4)
 .55( زماف عبيد كناس: المرجع نفسو ،ص 5)
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 خامسا: مراكز العبادة: 
 .(1):الجامع الكبير )جنقربير( .1

، كيعد ىذا (3)، أم المسجد الكبير(2)الجامع أيضا ''بجنكرم بيرا''يطمؽ عمى ىذا 
المسجد مف أكبر الجكامع في المدينة، ال يزاؿ ىك الكحيد الذم تؤدل فيو صالة الجمعة مف 

 .(4)بقية جكامع كمساجد تنبكت
كلقد أكردت المصادر التاريخية أنو تأسس عمى يد سمطاف مالي الحاج ''منسا مكسى''، 

 .(5)تو مف رحمتو الشييرة إلى الحج أكائؿ القرف الثامف اليجرم/الرابع عشر ميالدمبعد عكد
كعبد اهلل الككمي  (6)كقد كمؼ ليذه الميمة الميندس كالشاعر أبك إسحاؽ الساحمي

 .(7)الغدامسي الميبي الذم حضر معو مف رحمتو المشرقية
كأف الممؾ منسا مكسى قاـ لكف الركاية الشفكية ترل أف ىذا الجامع قد اسس قبؿ ذلؾ، 

بإعادة بنائو كتكسيعو فقط، إذ أخذ شكمو الطراز المغربي اإلسالمي، كبنى صكمعتو عمى 
 .(8)خمسة صفكؼ

                                                           

ىك عبد الرحماف السيكطي، الذم ينتمي إلى أصكؿ مصرية، كجده األعمى ىك  ( اإلماـ العالي لمجامع الكبير بتنبكت1)
اإلماـ عبد الرحماف السيكطي الفقيو كالمؤرخ كالمكسكعي المصرم الشيير. أنظر: مطير سعد غيث: المرجع السابؽ، ص 

191. 
 .71( األركاني: السعادة األبدية، ص 2)
 .7ينظر: الممحؽ رقـ ( 3)
 .112نبكت نشأتيا كأىـ مراكز العبادة بيا، ص ( مطير سعد غيث: ت4)
 .71( األركاني :السعادة األبدية ، ص 5)
( ىك إبراىيـ بف محمد بف إبراىيـ األنصارم الساحمي المشيكر بالطكيجف مف غرناطة باألندلس، أنظر: ابف الخطيب، 6)

ـ، 1973ق/1393ىرة، مكتبة الخانجي، ، القا2لساف الديف: اإلطاحة في أخبار غرناطة، تج: محمد عبد اهلل عناف، ط
 .266، ص 6ك ابف خمدكف، المصدر السابؽ، ج 329،ص: 1ج
 .71( األركاني: المصدر السابؽ، ص 7)
 .112( مطير سعد غيث: المرجع السابؽ، ص 8)
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كألحقت بو مف جية اليميف قبكرىـ، كىي عادة عند أىالي إفريقيا فيما كراء الصحراء، 
 .(1)فيـ يدفنكف مكتاىـ في رحاب مساجدىـ

ـ، 1569/ق977يد القاضي العاقب بف محمكد في سنة كقد جدد ىذا المسجد عمى 
بغرض استيعاب أكبر عدد ممكف مف المصميف المتكافديف عميو .كقد استكمؿ السمطاف أسكيا 
داككد تكسيعو بمساىمة مادية، إذ أرسؿ أربعة آالؼ خشبة مف شجر كنكك إلنجاز العمؿ، إذ 

 .(2)اكتمؿ بناءه في نفس السنة
سجد عدد مف األئمة، حتى القرف الحادم عشر لميجرة/السابع كقد تعاقب عمى ىذا الم

، الذم تكلى اإلمامة فيو لمدة (3)عشر الميالدم، ككاف أكليـ ''اإلماـ القاضي كاتب مكسى''
 .(4)أربعيف سنة، ثـ ارتحؿ إلى مدينة فاس لمتزكد مف ينابيع العمـ كترؾ منصب اإلمامة

ي'' كذلؾ في بداية حكـ السنغام لتنبكت، كىك ثـ خمفو في ذلؾ ''سيدم عبد اهلل البمبال
أكؿ عربي يتكلى إمامة المسجد الكبير في عيد الممؾ سني عمي، إذ حظي باحتراـ بالغ مف 

، كظؿ في إمامتو حتى كافتو المنية، كتكلى مف بعده (5)قبؿ ىذا األخير، لجاللة منزلتو كعممو
ف بالقرب منو، عرؼ بالزىد بعده اإلماـ سيدم بمقاسـ التكاتي إمامة المسجد ككاف يقط

 .(6)ـ1528ق/935كالصالح، كتكفي سنة 
كتكلى مف بعد أإلمامة تمميذه منصكر الفزاني، تكفي شير شكاؿ مف سنة 

، ثـ بعده الفقيو (8)، تكلى اإلمامة بعده اإلماـ عثماف بف الحسف التشيتي(7)ـ1569ق/977
                                                           

 .56( السعدم: المصدر السابؽ، ص 1)
 .153( اليادم مبركؾ الدالي:التاريخ الحضارم ،  ص 2)
 .71عادة األبدية ،  ص ( األركاني:الس3)
 .154( اليادم مبركؾ الدالي:التاريخ الحضارم، ص 4)
 .192( مطير سعد غيث: الثقافة العربية اإلسالمية كأثارىا في مجتمع السكداف الغربي، ص 5)
 .59،السعدم: المصدر السابؽ، ص  113( مطير سعد عيث: تنبكت نشأتيا كأىـ مراكز العبادة بيا، ص 6)
 .59المصدر نفسو، ص (السعدم: 7)
 .109( نفسو، ص 8)
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ء عبد السالـ بف محمد دؾ ، كبعده جا(1)ـ1020/1611إبراىيـ الزلفي الذم عاش عاـ 
 .(2)ـ، كمكث في إقامتو أربع سنكات1622ق/1032الفالني تكلى ىذا المنصب في العاـ 

ـ، تكلى اإلماـ سيد عمي بف عبد اهلل سر بف اإلماـ 1625ق/1035كفي شير رجب 
سيد عمي الجزكلي، كاستمر في اإلمامة ست عشرة سنة كسبعة اشير، كتكفي في سنة 

، إضافة إلى اإلماـ محمد الكديعة بف اإلماـ محمد سعيد بف اإلماـ (3)ـ1642ق/1052
محمد كداد الفالني، كاف اماما لممسجد الكبير زمف المؤرخ عبد الرحماف السعدم كالذم تكفي 

 .(4)ـ1655ق/1063سنة 
 Sankree:(5)جامع سنكري أو سنكوري  .2

اللية ذات ماؿ كثير حسب ما أكرده السعدم فإف بناء ىذا المسجد يعكد إلى امرأة إغ
 .(6)في أفعاؿ البر، تدعى ''فاطمة بنت أحمد األغاللي''

أما محمكد كعت يكرد أف مؤسس جامع سنكرم ىك القاضي العاقب أقيت، كذلؾ عاـ 
ـ بعد عكدتو مباشرة مف رحمة الحج، ألنو أخذ قياساتو عمى نفس أبعاد الكعبة 1581ق/989

 .(7)بناءه أخرج الحبؿ الذم اكتاؿ بو الشريفة فعندما أراد الشركع في عممية
لكف األكراني يكرد في كتابو ''السعادة األبدية'' أف مسجد سنكرم بني في القرف 

 .(8)العاشر

                                                           

 . 59( السعدم:المصدر السابؽ، ص 1)
 .241. السعدم: المصدر السابؽ، ص 154( اليادم مبركؾ الدالي:التاريخ الحضارم ،  ص 2)
 .243( المصدر نفسو، ص 3)
 .155. اليادم مبركؾ الدالي:التاريخ الحضارم،  ص 309( نفسو، ص 4)
 .8ينظر: الممحؽ رقـ ( 5)
 .62( السعدم: المصدر السابؽ، ص 6)
 .121( محمكد كعت: المصدر نفسو، ص 7)
 73( األركاني: السعادة األبدية،  ص 8)
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كمف خالؿ ىذه اآلراء المختمفة، فنحف  نرجح الرأم األكؿ الذم يكرد أف ىذا المسجد 
تباره أف جامع سانككرم كاف كاف سابقا لمقرف العاشر اليجرة/السادس عشرة الميالد، ذلؾ باع

مكجكدا في النصؼ الثاني مف القرف التاسع الميجرة/الخامس عشر لمميالدم، إذ أف ىذه 
الفترة تزامف حكـ سني عمي، الذم ىاجـ مدينة تنبكت، كعمى إثر ىذه الحادثة قاـ سمطاف 

 .(1)الطكارؽ بترحيؿ عمماء سنكرم خارجيا
جامعة تعميمية في إفريقيا جنكب الصحراء،  ىذا الجامع، مع مركر الكقت أصبح أكؿ

تقع منطقتو قرب حي المغتربيف النازحيف مف منطقة كالتة كجني خاصة، كالمناطؽ 
 .(2)الصحراكية النائية، فيك يتمركز في الجزء الشمالي لممدينة العجيبة

 اسـ سنكرم يعني في المغة السكدانية ''السيدة البيضاء''، أم أف تسمية المسجد كانت
 .(3)عمى السيدة األغاللية، القاطنة في منطقة الشماؿ اإلفريقي كتحديدا ''قبيمة األغالؿ''

 إذ أصبح ىذا المسجد مركز الدراسة الجامعية التي تقـك عمى العمـك الدينية كالشريعة،
كفقو المغة، كأصبحت ممتقا لطمبة العمـ مف كؿ إفريقيا الغربية، ككاف دكرىا نفسو دكر معاىد 

 .(4)ىرة الدينيةالقا
أما عف اإلمامة في ىذا المسجد في كثير مف األكقات قد أسندت لعمماء المغاربة 
خاصة في الفترة األكلى مف انتشار اإلسالـ في مممكة مالي كمنيـ: عبد الرحماف البمبالي، 

، كفي ما يأتي ذكر ألىـ رجاالت ىذه الجامعة مف (5)أبك القاسـ التكاتي، منصكر الفزاني
 فقياء كشيكخ ...(: (معيفالال

                                                           

 .194سعد عيث: الثقافة العربية اإلسالمية كأثرىا في مجتمع السكداف الغربي،  ص  ر( مطي1)
 .24ص  ( عثماف برايمابمي: جذكر الحضارات اإلسالمية في الغرب اإلفريقي، 2)
 .195( مطير سعد غيث:الثقافة العربية االسالمية ،  ص 3)
( عطية مخزـك الفيتكرم: دراسات في تاريخ شرؽ إفريقيا كجنكب الصحراء لمرحمة انتشار اإلسالـ، دار الكتب الكطنية، 4)
 .292ـ، ص 1998، بنغازم، 1ط
 .292(المرجع نفسو، ص 5)
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ـ( تكلى إمامة سانككرم ما 1548-1463ق/955-868الفقيو محمكد بف عمر أقيت ) -
، ثـ تكلى اإلمامة عنو ابنو الفقيو عبد الرحماف، إذ (1)ـ1548-1498ق/955-904بيف 

ـ آؿ 1637ق/1036، كفي سنة (2)ـ1593ق/1002استمر في إمامتو إلى غاية 
و عبد الرحماف السعدم كالذم استمر في ىذا المنصب إلى منصب اإلمامة إلى الفقي

 . (3)1655ق/1066غاية كفاتو عاـ 
 جامع سيدي يحي:  .3

ما قيؿ عف ىذا المسجد أنو بني ثالث مرات: فقد بني ألكؿ مرة عمى يد دكلة أمقشرف 
 .(4)في القرف الخامس، كالثانية في القرف التاسع، كالثالثة في القرف العاشر

ات الشفكية، تقكؿ  أف ىذا المسجد شيد عمى ضريح رجؿ مف العمماء لكف الركاي
الصالحيف الذم قدـ مف المغرب األقصى لنشر تعاليـ الديف اإلسالمي، فقد جدد بناءه محمد 
نض بعد أف تكلى حكـ مدينة تنبكت، كقد عمؿ عمى بناءه بطراز مغربي إسالمي، كعيف لو 

الكلي الصالح المغربي سيدم يحيي، كبقي في إماما، يدعى الشيخ سيدم يحيي، تبركا ب
 .(5)ـ1463ق/868إمامتو إلى أف تكفي سنة 

كبعد ذلؾ قاـ بتجديده القاضي العقاب بف محمكد أقيت، الذم قاـ بتكسيعو، كأضاؼ لو 
 .(6)ـ1568ق/976العديد مف التعديالت سنة 

ـ محمكد بف محمد كقد تكلى إمامتو مجمكعة مف األئمة كىـ: اإلماـ محمد بغيغ، كاإلما
، ثـ اإلماـ أحمد بف سعيد الذم تكفي سنة (7)ـ1609ق/1018الكنكرم الذم تكفي عاـ 

                                                           

 .116اكز العبادة بيا،  ص ( مطير سعد عيث: تنبكت نشأتيا كأىـ مر 1)
 .116. مطير سعد غيث: تنبكت نشأتيا،  ص 131( األركاني: السعادة األبدية،  ص 2)
 .133-132( األركاني:المصدر نفسو، ص ص 3)
 .73( المصدر نفسو، ص 4)
 .155( اليادم مبركؾ الدالي:التاريخ الحضارم،  ص 5)
 .197ص  ( مطير سعد غيث:الثقافة العربية االسالمية ، 6)
 .129-72اني : السعادة األبدية، ص ص ك ر . األ22لسعدم :المصدر السابؽ، ص ( ا7)



  بكتتاريخية عن مدينة تملمحة ...........................................الفصل األول: 

 
31 

ـ، كتكلى مف بعده اإلماـ محمد بف أحمد الذم كاف إماما فقييا صالحا، 1630ق/1040
ـ، ككاف آخر أئمة ىذا الجامع إبراىيـ بف عبد اهلل التكاتي 1650ق/1060عابدا، تكفي سنة 

 .(1)ـ1727ق/1140ي سنة الذم تكف
 

                                                           

 .130-129( األركاني :المصدر السابؽ، ص ص 1)
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 : الجاليات العربية والبربرية.األولمبحث ال
منذ انتشار اإلسالـ في شماؿ إفريقيا أخذت القبائؿ العربية تتكغؿ نحك الجنكب، إذ 
كاف تكغميا يتـ في حركات مستمرة. كالجدير بالذكر أف ىؤالء العرب يمتازكف عف غيرىـ مف 

لشعكب األخرل مف حيث قدرتيـ عمى االنسياب في داخؿ، إذ استطاعكا التكغؿ في الصميـ ا
 كأخضعكا قبائؿ البربر كالزنج لسمطانيـ.

فكمما أمعنت ىذه القبائؿ في تقدميا جنكبا، كانت أكثر احتكاكا بيذه القبائؿ، كأرغمت 
ض منيا إلى أقصى الكثير منيا عمى اليجرة، كقد استمرت غارات العرب حتى دخمت البع

 .(1)السكداف الغربي كصكال إلى النيجر كالسنغاؿ
كلقد غدت تنبكتك أكبر كأكسع أسكاؽ غرب إفريقيا في القرف الثاني عشر، يفد إلييا 
التجار مف كؿ األمصار كمف كؿ القبائؿ مف مصر كفزاف كسكسة كتكات كتافياللت كفاس 

اىمت في تأسيس الحضارة العربية اإلسالمية كتمكنكا مف االستقرار بالمدينة، كطبقة ثرية س
بيا، خاصة بعدالخراب الذم أصاب مدينة كالتو في القرف السابع اليجرم/ الثالث عشر 

 . (2)ميالدم كما انجر عنو مف ىجرة عمماؤىا كتجارىا
فقد عرفت نتبكت بتجارتيا في عيد مممكة مالي حيث كانت التجارة تمثؿ المصدر 

نيا باإلضافة إلى تكفرىا عمى ثركات حيكانية كثيرة منيا اإلبؿ كاألبقار الرئيسي في حياة سكا
كاألغناـ كالخيؿ كالحمير، ك كانت حرفتيـ األساسية تتمثؿ في تربية الحيكانات في العديد مف 
المناطؽ المجاكرة ليا، حيث كانكا يتكافدكف عمييا لبيع ماشيتيـ كشراء ما يحتاجكنو مف سمع، 

 .(3)اف كثير مف الحرؼ منيا الحدادة ك الغرازة كالدباغة كغيرىاكعرؼ سكانيا بإتق

                                                           

، ص 1999( جماؿ زكريا قاسـ: األصكؿ التاريخية لمعالقات العربية اإلفريقية، دار الفكر العربي، مصر، القاىرة، 1)
150. 

 .187، 186ع السابؽ، ص ص ( فيمكس ديبكا: المرج2)
، القاىرة، 1ق(: نيؿ االبتياج بتطريز الديباج، تح: عمي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، ط1036( أحمد بابا النتبكتي )ت 3)

، اليادم مبركؾ الدالي: مممكة مالي اإلسالمية كعالقتيا مع المغرب كليبيا مف القرف 14، ص 1ـ، ج1964ق/ 1423
 . 95، ص 1993، بيركت، 1ار الممتقى، طـ، د15حتى القرف  13
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كتمكنت مف بمكغ ذركة التكسع التجارم خاصة في عيد مممكة مالي خالؿ القرف 
ـ 1350ق/ 751السادس اليجرم/ الثاني عشر ميالدم إذ بمغت عدد القافمة الكاحدة سنة 

 .(1)القادمة إلييا اثني عشر ألفا جمال
كف فيما يخص العالقات التجارية: "كىنا تعمـ اسـ لمسكداف كارتحؿ إلى كأكرد ابف خمد

فريقية"  .(2)بالدىـ التجار مف بالد المغرب كا 
كما ذكر السعدم كذلؾ أف تجار سجمماسة كفاس كالسكس يحممكف بضاعتيـ إلى 
مدينة تنبكتك في مقابؿ أف يعكدكا محمميف بسمعيا، كما دخميا  تجار مف تكات كدرعة 

يف ببضائعيـ، كىكذا أصبحت تنبكت نقطة تمكيف لمقكافؿ اآلتية مف الشماؿ كالخارجة محمم
 . (3)منيا

ذكر كذلؾ تدفؽ العرب كالبربر المبكر إلييا بقكلو: "... يرد الرفاؽ مف األفاؽ سكف 
فيو األخيار مف العمماء الصالحيف كذكم األمكاؿ مف كؿ قبيمة كمف كؿ بمد مف أىؿ مصر 

امس كتكات كدرعة كتفاللت كفاس كسكس كبيط إلى غير ذلؾ، ثـ انتقؿ كجؿ كفزاف كغد
 .  (4) الجميع إلى تنبكت قميال حتى استكممكا فيو كزيادة مع جميع قبائؿ صنياجة بأحيائيا..."

فمف خالؿ ما كرد في ىذه النصكص نجد أف الكثير مف التجار العرب كالبربر سكنكا 
أماكف متعددة، حيث نجد أف ىذه المدينة قد جمعت بيف كاستقركا بمدينة تنبكت منحدريف مف 

النشاط التجارم كالثقافي، ككانت ممتقى الطرؽ لمتجارية التي أنعشت الحياة االقتصادية بيا، 

                                                           

 .98، ص مممكة مالي االسالمية يادم مبركؾ الدالي: ، ال85( نعيـ قدراح: إفريقيا الغربية في ظؿ اإلسالـ، ص 1)
 .200، ص 6( ابف خمدكف: المصدر السابؽ، ج2)
الغربي فيما بيف القرنيف الثامف ( مسعكد عمر محمد عمي: تأثير الشماؿ اإلفريقي عمى الحياة الفكرية في السكداف 3)

، 2003، طرابمس، 1كالعاشر اليجرييف، الرابع عشر كالسادس عشر الميالدييف، منشكرات الدعكة اإلسالمية العالمية، ط
 .111ص
 .21( السعدم: المصدر السابؽ، ص 4)
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كازدىرت الحياة الثقافية فييا تبعا لمحالة االقتصادية الميسرة كأضحت المدينة مركزا تجاريا 
 .(1)بالد أكركبامرمكقا كسكقا مشيكرة ذاع صيتيا حتى 

كمف أكثر األمكر التي أدت إلى االزدىار االقتصادم ىك ذلؾ التكاجد الكبير لكثير 
مف الغرباء العرب كالبربر خاصة الذيف اشتغمكا بالصناعة الحرفية، فقد شيد عمى ىذا 
االزدىار صاحب كتاب إفريقيا في قكلو: "تزخر تنبكتك بكثير مف الدكاكيف التجار كالصناع 

تجارتيـ الثياب القطنية التي يستبدلكنيا بثياب مصنكعة في أكركبا يأتي بيا تجار مف  كاىـ
بالد البربر، كىؤالء التجار كأصحاب الحرؼ كميـ أغنياء، كالسيما منيـ الغرباء الذيف 

 .(2) يستكطنكف البالد حتى أف السمطاف زكج بعضيـ بنات البمد ..."
تنبكتك ىـ الغدامسيكف الذيف استطاعكا أف يقيمكا  ككاف التجار األكثر كفكدا إلى مدينة

حيا خاصا بيـ، كيقع ىذا الحي جنكب شرؽ المدينة كطكلو نصؼ كيمك متر مربع، ككاف 
 .(3)عمى درجة كبيرة مف األناقة، كبمجيء السعدييف تحكؿ ىذا الحي إلى مقر لحكميـ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

كبرل، تر: زاىر رياض، مكتبة ( بكفيؿ: الممالؾ اإلسالمية في غرب إفريقيا كأثرىا في تجارة الذىب عبر الصحراء ال1)
 .162 -160، ص ص 1968األنجمك المصرية، 

 . 203، ص 3( مارمكؿ كربخاؿ،المرجع السابؽ، ج2)
 .187اليادم مبركؾ الدالي: مممكة مالي اإلسالمية، ص  52( السعدم: المصدر السابؽ، ص 3)
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 : القبائل واألسر العربية.الثاني  مبحثال
الكبير لألجانب كمنيـ العرب في الحكاضر السكدانية في عيد سنغام كاف  إف التكاجد

لو آثار طيبة عمى ىذه المنطقة فالجاليات العربية كانت محفز أساسي في االنتعاش 
االقتصادم كاالجتماعي لممممكة كمف أجؿ ما ذكر تمقت االحتراـ كالتقدير مف طرؼ الحكاـ 

 الكقت كفرت ليـ الثراء المالي كاألمف كالطمأنينة. كالممكؾ كالسكاف المحمييف، كفي نفس 
ذكر كعت عندما كصؼ تنبكت "ال يطير ليا في البمداف مف بالد السكداف عمى 
أقصى بالد المغرب مركءة كحرمة كتعففا كحفظا لمعرض كرأفة بالمساكيف كالغرباء كتمطؼ 

عانتيـ"  .(1)بطمبة العمـ كا 
مف العرب، حتى أصبح لكؿ قبيمة منيـ حي كقد استقر في مدينة تنبكت عدد كبير 

كقد ىاجركا إلييا منذ نشأتيا ثـ استكطنكا بيا، كالحظ ذلؾ الرحالة ابف بطكطة  (2)خاص بيا
 . (3)ـ، فقد التقى بأفراد ىذه الجالية كذكر الحي الخاص بيا الذيف سكنكه14ق/ 8خالؿ القرف 

ت ككاف الغدامسيكف ىـ أكبر كفي عيد مممكة سنغام ازداد عدد ىذه الجالية في تنبك
الجاليات العربية بيا فقد تمتعت بمكانة خاصة كيسكنكف أرقى األحياء، كيقع حييـ في جنكب 
شرؽ المدينة يبمغ طكلو حكالي نصؼ كيمك متر مربع تقريبا ككاف عمى درجة مف األناقة 

 .(4)كحسف البناء كالتناسؽ
 
 
 
 

                                                           

 .179( كعت: المصدر السابؽ، ص 1)
 .102سابؽ، ص المرجع ال، عبد القادر زبادية: 109، ص 2سابؽ، جالمصدر ال( الكزاف: 2)
 .101، إبراىيـ عمي طرخاف، دكلة مالي اإلسالمية، ص 680( ابف بطكطة: المصدر السابؽ، ص 3)
 .187، اليادم مبركؾ الدالي: مممكة مالي اإلسالمية، ص 142( السعدم: المصدر السابؽ، ص 4)
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 قبيمة كنتة: - أ
ؿ العربية في منطقة السكداف، التي كانت مستقرة في تعد قبيمة كنتة مف أىـ القبائ
، كفي أكاخر النصؼ الثاني مف القرف التاسع اليجرم/ (1)منطقة تكات جنكب المغرب األكسط

 الخامس عشر الميالدم ىاجرت إلى كالتو.
إذ تمكنكا مف جعميا أكؿ مركز لنشر الطريقة القادرية كبمركر الكقت اصبحكا مف 

. لكف احفاد ىؤالء الدعاة الكنتيبيف طردكا مف (2)كاف ليـ تأثير في الجمكع أبرز دعاتيا الذيف
 .(3)ىذه المدينة، كلجأكا إلى مدينة تنبكت كأقامكا في جية أخرل شرقي كالتو

ـ( 1181ق/ 793كمف أبرز الشيكخ األكائؿ لمطريقة القادرية نذكر: مختار الكتتي )
كتمكف أتباعو مف الدعاة مف الكصكؿ غمى  ىذا الداعية حصؿ عمى تأييد قبائؿ الطكارؽ،

مدينة "كانك" في شماؿ نيجيريا كغرب "جيني" حتى حكض السنغاؿ. إذ بمغ عدد مؤلفاتو عف 
 .(4)اإلسالـ أكثر مف ثالثمائة مؤلؼ

ذا ذكرنا زعماء ىذه القبيمة ال نتية العربية األصؿ، فإننا نختص بذكر أبرزىـ كمنيـ: ككا 
بعد كفاتو خمفو أحمد البكام، الذم كاف لو ثالثة ِنَجاؿ كيعكد ليـ أحمد الكنتي "الكبير" ك 

الفضؿ في تفرع أسرتيـ الكنتية كىـ عمى النحك اآلتي: محمد الكنتي الصغير، كسيدم الحاج 
 .(5)أبك بكر، كسيدم عمر الشيخ

                                                           

قي عمى الحياة الفكرية في السكداف الغربي فيما بيف القرنيف الثامف ( مسعكد عمر محمد عمي: تأثير الشماؿ اإلفري1)
، طرابمس، 1كالعاشر اليجرييف/ الرابع عشر كالسادس عشر الميالدييف، منشكرات الدعكة اإلسالمية العالمية العالمية، ط

 . 73، ص 2003ليبيا، 
حسف: انتشار اإلسالـ في إفريقية جنكب ، حسف إبراىيـ 172( مطير سعد غيث: الثقافة العربي االسالمية، ص 2)

 .42، ص 1964الصحراء، مكتب النيضة المصرية، 
 .365( أرنكلد تكماس: المرجع السابؽ، ص 3)
( عبد اهلل عبد الرزاؽ إبراىيـ: الطرؽ الصكفية في إفريقيا كدكرىا في نشر اإلسالـ في إفريقيا، ندكة اإلسالـ كالمسممكف 4)

 .27، ص 18/07/1998المية العالمية، طرابمس، في إفريقيا، الدعكة اإلس
 .72( مسعكد عمر محمد عمي: المرجع السابؽ، ص 5)
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إذ كاف ىذا األخير لو الفضؿ الكبير في تعميـ أصكؿ كمبادئ الطريقة القادرية لمفقيو 
شيكر محمد عبد الكريـ المغيمي كذلؾ عقب التقائو في بالد التكركر، كالذم تمكف مف الم

نشرىا في مختمؼ البمداف التي زارىا في أكاخر القرف العاشر اليجرم/ الخامس عشر ميالدم 
 (1)كمنيا مدف اليكسا كغيرىا

 األسر العربية: - ب
منطقة كاستكطنت سكنت بالد السكداف عدة أسر عربية انتقمت مف المغرب إلى ال

ىناؾ كمف مميزاتيا اشتيارىا بالعمـ كالمعرفة، فكاف منيا العمماء كالفقياء، كقد حظكا 
باالحتراـ كالتقدير مف طرؼ األمراء كالسالطيف، كقد شيدت مممكة سنغام في عيد األسقيا 

 محمد.
دخكؿ بعض ىذه األسر إلى البالد، حيث شيدت نيضة ثقافية كبيرة كازدىار 

 كمف أشير ىذه العائالت نذكر:  (2)اقتصادم
 . (3)عائمة تغمي مف أبناءىا محمد بف الصديؽ إماـ المسجد الكبير بتنبكت -
 .(4)عائمة الفياللي في تنبكت كعائمة البمبالي كاف جدىـ األكؿ يدرس في فاس -
ضر: كفد جدىـ األكؿ إبراىيـ الحضر مف مدينة فاس ككاف كاتب لمممؾ سني خعائمة ال -

 .(5)عمي
 ائمة الديممي مف مراكش.ع -
 عائمة الكابرم الذيف تكلى جدىـ القضاء في تنبكت -

                                                           

 .27( عبد اهلل عبد الرزاؽ إبراىيـ: المرجع السابؽ، ص 1)
 .31( عبد القادر زبادية: المرجع السابؽ، ص 2)
 .189غربي: المرجع السابؽ، ص ال، محمد 218( السعدم: المصدر السابؽ، ص 3)
 .39 -308 -106( السعدم :المصدر نفسو، ص ص 4)
 .60 -59( نفسو، ص ص 5)
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كقد تظاىرت ىذه العائالت مع سكاف السكداف فارتبطكا معيـ برابط الدـ، كأكرد كعت في 
الفتاش زكاج الشريؼ حسيف أحمد الصقمي في تنبكت مف أمرأة عربية تدعى زينب مف 

 ميماف كرقية كزينت.تافياللت  فكلدت لو "مزكار" كمحمد كس
كما نستخمصو أف نتيجة ىذا التكافد ىك تشكؿ جالية قكية اشتيرت بالعمـ  كالمعرفة 
كاستطاعت أف تتأقمـ مع بيئتيا الجديدة اضافة الى التصاىر كاالختالط مع األىالي نتج عنو  

 .(1)جيؿ جديد مندمج مف العرب كأىؿ السكداف
 :: القبائل البربريةالثالثمبحث ال

يجة لمدفع الذم أعطتو الدكلة المرابطية لمتجارة في منطقة السكداف الغربي لمتغيرات نت
الطفيفة التي طرأت عمى الطرؽ التجارية، انتقمت إلى ىاتو البالد كثير مف القبائؿ 

 .(2)البربرية
ىذه األخيرة استكطنت في المنطقة كأصبحت ليا تأثير في جميع المجاالت. كمف 

سكنت مدينة تنبكت قبيمة الطكارؽ، كالتي كاف كجكدىـ بارزا كبأعداد  أشير القبائؿ التي
كبيرة، ىؤالء استطاعكا تشكيؿ قكة سياسية كعسكرية كاقتصادية بالبالد فاعتمد عمييـ االساقي 

 في كثير مف األحداث.
 :الطوارق 

"ىـ ظكاغف في الصحراء، رحالة ال يطمئف ليـ منزؿ، كليس ليـ مدينة يأككف إلييا، 
راحميـ في الصحراء مسيرة شيريف، ما بيف بالد السكداف كبالد اإلسالـ، كىـ عمى ديف كم

تباع السنة يجاىدكف غيرىـ مف طكائؼ السكداف"  .(3)اإلسالـ، كا 

                                                           

 .243( خالدم مسعكد:المرجع السابؽ، ص 1)
( النائي كلد الحسف: صحراء الممثميف، دراسة لتاريخ مكريتانيا كتفاعميا مع محيطيا اإلقميمي خالؿ العصر الكسيط مف 2)

 .321قديـ: محمد حجي، دار المدار اإلسالمي، د ط، د ت، ص ـ، ت11ق/ 5ـ إلى نياية القرف 8ق/ 2منتصؼ القرف 
ق(: الحمؿ المكشية في ذكر األخبار المراكشية، تح: سييؿ زكار كعبد القادر زمانة، دار 12( مجيكؿ )عاش القرف 3)

 .17ـ، ص 1979ق/ 1399، 1الحديثة، ط
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. (2)، كتمركزكا في المنطقة الممتدة مف درعة إلى سجمماسة(1)أطمؽ عمييـ الممثمكف
كبرم مف تكات كفزاف شماال إلى تنبكتك كعرفكا انتشارا في مساحات كاسعة في الصحراء ال

 .(3)كزندر جنكبا
، (4)كىـ مرتبطكف بالقبائؿ الصنياجية، أم مف قبيمة مسكفة كينتسبكف إلى صنياجة

كينقسمكف إلى عدة قبائؿ يرتبط جميعيا بأربعة فركع كبرل: فرع طكارؽ اليكقار، كطكارؽ 
 .(5)كتكأجر كأينغككا كطكارؽ كمكل، كطكارؽ غكليمندف شرقي تنب

أما المغة التي كانت سائدة بينيـ فيي المغة الصنياجية المعركفة باسـ "تامشيكت" 
كىي لغة مكتكبة ترؾ لنا قدماء الممثميف نماذج منيا تبييف طريقة كتابتيا، منقكشة في 
الصخكر باجزاء مختمفة مف الصحراء، كيطمؽ عمى تمؾ الكتابة اسـ "تيفناغ" كيعتقد أنيا 

"فينيفي" كال تزاؿ إلى يكمنا ىذا الحركؼ اليجائية لكتابة التيفناغ متداكلة حتى تعريؼ لكممة 
 اآلف بيف الطكارؽ الذيف مازاؿ بعضيـ يجيد كتابتيا كقراءتيا.

إضافة إلى المغة الصنياجية التي كانت متداكلة، عرفت الصحراء لغة أخرل تحت 
تمؼ كثيرا عف لغة تامشيكت أك كالـ اسـ لغة "آزير" التي اعتبرىا كتاب المنطقة انيا ال تخ

 .(6)آزناكة، كبالتالي فإنيا مف لغات البربر
 .(7)كبعد انتشار اإلسالـ صارت المغة العربية السائدة بينيـ

 

                                                           

 .94، ص 1975مصرية، العاصمة، ( إبراىيـ عمي طرخاف: إمبراطكرية برنك اإلسالمية، مطابع الييئة ال1)
 .164( البكرم: المصدر السابؽ، ص 2)
 .129، ص 1959( سجمماف: السالالت البشرية في إفريقية، تر: يكسؼ خميؿ: مصر، 3)
 .45( السعدم: المصدر السابؽ، ص 4)
د المكرقي، الدار ( محمد بف عثماف الحشاشي: الرحمة الصحراكية عبر أراضي طرابمس كبالد التكارؽ، تع كتر: محم5)

 .142، ص 1988التكنسية، 
 .332 -331( النائي كلد الحسف: المرجع السابؽ، ص ص 6)
 . 26( السعدم: المصدر السابؽ، ص 7)
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إضافة إلى ذلؾ فقد صاىركا السكاف األصمييف مف السكننؾ كالماندنجك كتحالفكا معيـ 
 .(1)أيدم قادة الغزك المراكشيضد الغزك األجنبي إلى أف سقط السكداف الغربي في 

كاف ليذه القبمة الطارقية أثر كاضح في مدينة تنبكت إذ ساىمت قبيمة مقشرف في تخطيطيا 
منذ نياية القرف الخامس اليجرم/ الحادم عشر الميالدم كاتخذكا منيا  كازدىارىاكنمكىا 

التجارية مف كؿ مستقرا ليـ حتى أصبحت ىذه األخيرة سكقا ىامة يؤميا التجار كالقكافؿ 
، فقامت تنبكتك عمى أنقاض مدينة بير (2)مكاف كيقصدكنيا مف مراكش إلى طرابمس

 .(3))كالتو(
حيث أفاد الحسف الكزاف بعد زيارتو لممدينة خالؿ القرف العاشر اليجرم/السادس عشر 

يف الميالدم الحظ بيا عدد كبير مف تجار البربر، كأف سكانيا األغنياء ىـ األجانب المقدم
 .(4)في البالد كحتى أف الممؾ زكج اثنيف مف بناتو مف أخكيف تاجريف لغناىما

 .(5)ـ حينما غزاىا "سيني عمي" كدخميا ظافرا 1468ق/ 873داـ حكـ الطكارؽ حتى سنة 
ككانت تنبكت في ذلؾ الكقت مدينة يغمب عمييا اإلسالـ، كأثر عمماؤىا المسممكف مغادرتيا 

سني عمي" فقياء المسمميف معاممة سيئة باعتبارىـ أصدقاء مع زعيـ الطكارؽ فعامؿ "
 . (6)الطكارؽ كحقدىـ بكؿ كسيمة ممكنة

كقد كاف لمجالية البربرية أحياء خاصة بيـ، ككاف كؿ حي يسكنو تجار مف بمد مف البمداف 
 .(7)مثؿ تجار تكات كغدامس كغيرىـ، كما كانكا يمتينكف حرؼ مختمفة

                                                           

( عبمة محمد سمطاف: العناصر المغاربية في السكداف الغربي دكرىا السياسي كالحضارم منذ ظيكر المرابطيف حتى 1)
 .186، ص 1999راه، مركز البحكث كالدراسات اإلفريقية، جامعة القاىرة، نياية دكلة سنغام، رسالة دكتك 

 .465( دائرة المعارؼ اإلسالمية، مادة تنبكتك، ص 2)
 .21( السعدم: المصدر السابؽ، ص 3)
 .167 -166، ص ص 2( الكزاف: المصدر السابؽ، ج4)
 .67( األميف محمد عكض:المرجع السابؽ، ص 5)
 .64بؽ، ص (السعدم: المصدر السا6)
 .102. عبد القادر زبادية: المرجع السابؽ، ص 202، ص 3( مارمكؿ كربخاؿ: المرجع السابؽ، ج7)
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ـ إذ نصب 1570ق/ 978مطمقة مف طرؼ الطكارؽ منذ  كخضعت مدينة تنبكت لسيطرة
 .(1)سمطانيـ نائب لو عمى المدينة مف أصؿ صنياجي

 : جاليات التجار العرب والبربر.الرابع  مبحث
لقد كاف التجار المسممكف في تنقميـ بيف المراكز التجارية يحتككف بأىؿ السكداف 

ككثيرا ما انتيى ىذا االحتكاؾ بدخكؿ كيؤثركف فييـ بسمككيـ الشخصي كأناقتيـ كنظافتيـ، 
كثير مف ىؤالء في اإلسالـ، كعدد ليس بقميؿ مف التجار كاف يجمع بيف التجارة كالعمـ، فإذا 
ما استقر بيـ المقاـ أنشأكا حمقات لتعميـ القرآف الكريـ أك العبادة كقامكا بمزاكلة النشاط 

التجارم، فدخؿ اإلسالـ بذلؾ إلى  الثقافي كالدعكة إلتباع مبادئ اإلسالـ بجانب نشاطيـ
 .(2)كثير مف مدف كقرل غرب إفريقيا

كظيرت مدف ساعدت التجارة عمى ظيكرىا، كشكمت فييا جالية عربية كبربرية إسالمية 
في كؿ مف جنى كتنبكت ككالتو كأغادس كمدف كثيرة، كأقاـ في ىذه المدف التجار العرب 

سالمية كذلؾ ألف العالقات االقتصادية بيف كالبربر مع أىؿ السكداف في ظؿ األخكة اإل
 .(3)افريقية كالعالـ كانت محصكرة ببمداف المغرب كمصر

كبعد سيطرت العرب كالبربر عمى طرؽ المكاصالت كطرؽ القكافؿ ككسائؿ النقؿ التي 
تؤدم إلى جنكب الصحراء كالتي كصفت كصفا دقيقا مف الرحالة كالجغرافييف خاصة ابف 

 اإلدريسي كابف بطكطة كنذكر منيا:حكقؿ كالبكرم ك 
 طريؽ سمجماسة في المغرب فأكدغست إلى السكس األقصى الصحراء المكريتانية. -
 الطريؽ الثانية: مف أركاف في صحراء مكريتانيا إلى سجمماسة مارا بتغازا. -
 . (4)كالطريؽ الثالث مف تنبكتك إلى مراكش -

                                                           

 .130 -121 -20( السعدم: المصدر السابؽ، ص ص 1)
)2  ( Trimngham: Islam in west Afrique orford, 1959, p 28 

، 1974، الجزائر، 3ة، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، ط( نعيـ قداح: حضارة اإلسالـ كحضارة أكربا في إفريقيا الغربي3)
 .140ص 

 .140( نفسو، ص 4)
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 ممساف.كالرابع بيف تنبكتك كاليكقار كتكات ككركال إلى ت -
 أما الطريؽ الخامس: مف غاك إلى مرزكؽ إلى فزاف. -
 كالسادسة مف تكدا أغادس فالبحر األحمر أك القاىرة. -
كالطريؽ السابع مف كانك )نيجيريا( تبستى )صحراء النيجر( مرزكؽ، برقة إلى  -

 .(1)اإلسكندرية
كالرقيؽ ىذه االتصاالت االقتصادية ساىمت في ظيكر تجار معترفيف استخدمكا األقارب 

لتشغيؿ شبكة مف الطرؽ الفرعية كالرئيسية كأقامكا شركات كعينكا عمييا ككالء في المراكز 
، بيف التجار العرب كالبربر في المراكز التجارية السكدانية (2)التجارية لعقد الصفقات التجارية

جنى، في عيد مممكة مالي، ككاف ليا الباع الطكيؿ في تأسيس الكثير منيا، تنبكت، جاك، 
 ...الخ. 

كانت تنبكت في عيد مممكة سنغام مأكل لكؿ المغاربة، كدخميا التجار مف كؿ مكاف 
سكاء كانكا عرب أك بربر، كاستقركا بيا كأصبحكا مف أثرياء المدينة، كازدادت أىمية تنبكت 

ق، كصفيا السعدم 10ك 9االقتصادية نتيجة لكثرة الكافديف عمييا مف التجار خالؿ القرنيف 
ليو يرد الرفاؽ مف اآلفاؽ كسكف فييا بق كلو: "... ككاف السكؽ قبال في بير )أم كالتو( كا 

األخيار مف العمماء كالصالحيف كذكم األمكاؿ ...، ثـ انتقؿ الجميع إلى تنبكت قميال حتى 
 .(3)استكممكا فيو كزيادة جميع قبائؿ صنياجة بأجناسيا فكانت بعمارة تنبكت خراب بير"

لتجار مف أكجمو كفزاف كغدامس كتكات كترعو كتافياللت كسجمماسة ككاف ىؤالء ا
بمغت  (5). أما كعت فيذكر أف تنبكت يكثر بيا الغرباء(4)كقسنطينة كتكنس كمراكش كغيرىا

ىذه المدينة أكج ازدىارىا في عيد األسقيا محمد الكبير، فمما زارىا الحسف الكزاف كأقاـ بيا 
                                                           

 .140( نعيـ قداح: المرجع السابؽ، ص 1)
 .174( فيمكس ديبكا: المرجع السابؽ، ص 2)
 .185. مطير سعدغيث: المرجع السابؽ، ص 21( السعدم: المصدر السابؽ، ص 3)
 .102ؽ، ص ( عبد القادر زبادية: المرجع الساب4)
 .156، ص المصدر السابؽ( كعت: 5)
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ة محصنة البنياف يسكنيا الكثير مف المغاربة كىـ مف ـ كجد أنيا مدين1507 -ق913سنة 
الصناع يعممكف في الحياكة القماش أك كخياطيف ككذلؾ في التعديف كالحدادة كالغرازة كبيع 

. ككثرت الحكانيت المممكءة بالمنسكجات كالكتب كىي لمحياكيف كالحداديف (1)األقمشة
 .(2)كالغرازيف

ي فازداد عدد سكانيا ككثر بيا التجار مف البربر، كقد تعاظـ شأف تنبكت في عيد األساق
فقد أشار الرحالة مارمكؿ إلى كضعيـ فذكر أف ىؤالء التجار ىـ مف أصحاب الحرؼ ككميـ 
أغنياء كالسيما لمغرباء الذيف يستكطنكف البالد. حتى أف السمطاف يزكج بعضيـ لبنات 

 .(3)البمد
ء خاصة بيـ في مدينة تنبكت كانت ككاف لجالية التجار المغاربة عرب كبربر أحيا

ككؿ حكمة خاصة  (4)مقسمة إلى عدد مف األحياء، منيا حكمة الغدامسييف ككابيك ككندا
 .(5)بطائفة مف السكاف. كىناؾ خميط مف التجار اآلخريف كأحياء جديدة خاصة ببقية المغاربة

 .(5)المغاربة
ككثرت السكاف بيا  كأشارت الدراسات األثرية قاـ بيا الرحالة بارت عف تكسع مدينة تنبكت

.كاستمر (6)ألؼ ساكف 30بسبب تكافد األجانب إلييا منيـ التجار، فكصؿ عدد سكانيا إلى 
شأف تنبكت في التعاظـ طيمة حكـ مممكة سنغام كحققت الجالية المغاربية كمنيـ التجار 

 ـ بدأت المدينة تضعؼ خاصة16ق/ 10خالؿ ىذه الفترة الثراء كاالزدىار كلكف بعد القرف 
 بعد غزك السعدييف ليا. 

                                                           

 .142، األميف محمد عكض اهلل: المرجع السابؽ، ص 156، ص 3( الكزاف: المصدر السابؽ، ج1)
 .102( عبد القادر زبادية: المرجع السابؽ، ص 2)
 .203، ص 3( مارمكؿ كربخاؿ: المرجع السابؽ، ج3)
 .170 -169( السعدم: المصدر السابؽ، ص ص 4)
 .209( فيمكس ديبكا: المرجع السابؽ، ص 5)
 .101، عبد القادر زبادية: المرجع السابؽ، ص 213( السعدم: المصدر السابؽ، ص 6)
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فاتخذت ىؤالء حي المغاربة مقر استقرارىـ، فرحؿ عنيا عدد كبير مف سكانيا منيـ التجار 
 .(1)كالعمماء كتكافدت القكافؿ التجارية عمييا بسبب قمة األمف

 

 

                                                           

 .94، عبمة محمد سمطاف: المرجع السابؽ، ص 166، ص 2( حسف الكزاف: المصدر السابؽ، ج1)
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مميف كتككيف الفقياء فييا، لقد تدفؽ العمماء كالفقياء إلى مممكة مالي لتعميـ كتثقيؼ المس
 فسارع أبناء السكداف لتمقي  مختمؼ العمـك مف مشاىير عمماء المغرب.

أشار صاحب كتاب الفتاش إلى الصالت بيف المغرب كالسكداف الغربي كدليؿ ذلؾ 
...فاعمـ أف ''شى'' »كجكد عدد كبير مف العمماء تعكد أصكليـ إلى المغرب كفي ذلؾ يقكؿ: 

ك ''مكر'' ىك ''كار'' جد أىؿ ''مكركير'' كفقياؤىا كميـ مف أىؿ كاحد، جميع  ك''أسكي محمد''
مف يمقب بػ ''مي'' ك''كييدع'' ك''مينؾ'' ك''مييك'' ك''ميكغ'' ك''سيفر'' ك''ميتاحي'' ك''ميعي'' 
ك''ميكر'' ك''شرع'' كاسمف بمدىـ ''يد'' ككؿ مف كاف في ىذا اإلقميـ أصميـ مف المغرب مف 

 .(1)«كعكرم
ىؤالء العمماء أثركا عمى الحياة الثقافية ىناؾ، إذ ظيرت عدة مدارس إسالمية تشبو في 

، كما كاف ليـ (2)مناىجيا كطرؽ تدريسيا المدارس المغربية خاصة المكجكدة بفاس كالقيركاف
الباع العظيـ في إدخاؿ المذىب المالكي إلى السكداف الغربي، عف طريؽ نشر الكتب 

 . (3)طأالمالكية مثؿ المك 
ففي النصؼ الثاني مف القرف الخامس اليجرم يشير ابف بطكطة إلى رجؿ يدعى 
''محمد بف عمر'' الذم استضافو حيث قاؿ فيو: ''كأضافتي بيا محمد بف عمر مف أىؿ 

 .(4)مكناسة ككاف ظريفا مزاحا فاضال''
أصمو كما أكرمو الفقيو محمد الفياللي الذم كاف يشغؿ منصب إماـ مسجد البيضاف ك 

 .(5)مغربي مف غرب شماؿ إفريقيا

                                                           

 .179، ص ، األميف محمد عكض اهلل: المرجع السابؽ48( كعت: المصدر السابؽ،ص 1)
 .219( حسف أحمد محمكد: المرجع السابؽ، ص 2)
 .39-38-33السعدم: المصدر السابؽ، ص ص ( 3)
 .698( ابف بطكطة: المصدر السابؽ، ص 4)
 .139. اليادم مبركؾ الدالي: دكلة مالي اإلسالمية، ص 695( نفسو، ص 5)
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، كيقكؿ (1)كالتقى كذلؾ محمد الكجدم التازم، كأبك حفص المسكفي كالشيخ التممساني
في ذلؾ: ''5اضافني عبد الكجدم التازم كىك مف دخؿ اليمف كالفقو محمد الفياللي إماـ 

 .(2)مسجد البيضاف''
ي أكاخر عصر مممكة مالي كقد برز عدد مف القضاة في مدينة تنبكت الحضارية ف

إباف تحكؿ جامعة سنكرم إلى مركز ثقافي تدرس بو مختمؼ العمـك اإلسالمية، مف بينيـ 
، يقكؿ فيو السعدم: (3)الفقيو الحاج مف قبيمة جدالة، كجد القاضي عبد الرحماف بف أبي بكر

بعد ''أكؿ مف أمر الناس بقراءة نصؼ حزب القرآف في جامع سنكرم بعد صالة العيد ك 
 . (4)صالة العشاء

 المطمب األول:
: ينحدر آؿ اقيت المسكفييف مف مسكفة أحد بطكف قبائؿ صنياجة، كقد عرفكا أسرة آل أقيت

بانتسابيـ إلى العمـ، كحظي أغمبيـ بمكانة اجتماعية عالية بيف سكاف المنطقة النشغاليـ 
 بالقضاء كالتعميـ أمف أىؿ الشكرل كالكجاىة.

ة العريقة انحدر منيا العالمة الشيير ''أحمد بابا التنبكتي'' ككالده ىذه األسرة العممي
 .(5)كأعمامو كأجداده أصحاب المؤلفات العممية العديدة

كاف ليا دكر كبير في نشر اإلسالـ في السكداف الغربي في  -عائمة أقيت–ىذه العائمة 
الفقيو ''أبك أحمد''  عصر سمطنة سنغام، حيث كانت أسرة عمـ كديف، كأكؿ مف خدـ العمـ ىـ

الذم تكلى القضاء بتنبكت في أكساط القرف التاسع كمف بعده أحمد، كمحمكد، كعبد اهلل، 
 . (6)ىؤالء العمماء ىـ مف تكلى في كنفيـ الشيخ أحمد بابا

                                                           

 .139( اليادم مبركؾ الدالي: التاريخ الحضارم ، ص 1)
 .696 -695طة: المصدر السابؽ، ص ( ابف بطك 2)
 .152( إبراىيـ عمى طرخاف: دكلة مالي اإلسالمية، ص 3)
 .27( السعدم: المصدر السابؽ، ص 4)
 .85( مطير سعد غيث: المرجع السابؽ، ص 5)
 .193( األميف محمد عكض اهلل: المرجع السابؽ، ص 6)
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: )بف عمي بف يحيى الصنياجي التنبكتي( كالد جد أحمد بابا، عمر بن محمد أقيت -
، صالحا (1)في العمـ، كاف فقييا، لغكيا، نحكيا عركضياعرؼ  بالشمائؿ الطيبة كغزارة 

 تقيا قرأ عمى الفقيو الصالح ''القاضي محمد الكابرم''.
انتقؿ إلى كالتو رفقة أكالده الثالثة كىك: ''الحاج أحمد'' كىك أكبرىـ سنا، كالفقيو ''عبد 

مف أبرزىـ ''الفقيو اهلل'' كالفقيو ''محمكد''، إضافة إلى عدد كبير مف فقياء مسجد سنكرم، ك 
النحكم المختار بف القاضي الفقيو أندغ محمد'' ككاف سبب ارتحاليـ ىك الخكؼ مف الظالـ 

 ـ.1468ق/873كالفاجر ''سني عمي'' الذم دخؿ مدينة تنبكت سنة 
الذم أجازه كتاب الشفاء لمقاضي  –رحمو اهلل –عند كصكليـ إلى كالتو أدرككا اإلماـ الزمكرم 

 .(2)-هللرحمو ا –عياض 
ـ، أما كالده لـ 1480ق/885تمكف ابنو محمكد بف عمر مف العكدة إلى تنبكت سنة 

 .(3)تسعفو األياـ طكيال لمرجكع إلى تنبكت، بؿ كافتو المنية بمدينة كالتو
: ىك عبد اهلل بف عمر بف محمد أقيت بف عمر ابف عبد اهلل بن عمر بن محمد أقيت -

ق، شقيؽ جد أحمد بابا المتقدـ، 866د سنة عمي بف يحيى الصنياجي المسكفي، كل
 .(4)ق929فقييا حافظا زاىدا، كرعا، تميز بقكة الحفظ، ككاف كليا صالحا، تكفي سنة 

)بف عمر بف عمي بف يحيى الصنياجي( كلد في  :محمود بن عمر بن محمد أقيت -
 ـ، يكنى بأبي الثناء كأبي المحاسف، عالـ لمتكركر كصالحيا1463ق/868تنبكت سنة 

ماميا، كلى القضاء بتنبكت عاـ  ـ، أشتير بعدلو 1498ق/904كمدرسيا كفقيييا كا 
بحيث لـ يعرؼ لو نظير في ذلؾ الكقت، عمؿ عمى إحياء العمـك ببالده فكثر عميو طمبة 

 .(5)الفقو الذم كاف مف بينيـ فئة مف النجباء كبمركر الكقت أصبحكا عمماء
                                                           

 .82( األكراني: المصدر السابؽ، ص 1)
 .83( نفسو، ص 2)
 .138، ص 2أحمد بابا : نيؿ االبتياج ، ج (3)
 .255، ص 1( أحمد بابا: كفاية المحتاج، ج4)
 .245، ص 2، جنفسو( 5)
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ية، كأكثر ما يقرأ المدكنة كالرسالة كمختصر درس في جامعة سنكرم أميات الكتب المالك
 خميؿ كاأللفية كالساللجية.

، كفي مسيرتو مر بمصر (1)ـ1509ق/915زار البقاع المقدسة ألداء فريضة الحج في عاـ 
فحصؿ بينو كبيف عمماء مصر مناقشات عممية، كمف بينيـ إبراىيـ المقدسي كالشيخ زكريا 

 .(2) كالمقانييف...القمقشندم كأصحاب الحافظ ابف حجر 
عاد إلى تنبكت كدرس بيا نحك خمسيف سنة حتى تكفي شير رمضاف مف عاـ 

 .(3)ـ1548ق/955
 محمد بن محمود بن عمر ابن محمد أقيت: -

ـ في مدينة تنبكت، فقيو تميز بالفيـ كاإلدراؾ، مف دىاة الفقياء، 1503ق/ 909كلد سنة 
 كعقالء الناس.

شاء اهلل مف الدركس كالرياسة، شرح رجز المغيمي في كلي القضاء بعد أبيو، كناؿ ما 
 .(4)ـ1565ق/ 973المنطؽ، كأخذ عنو كالد أحمد بابا عمـ البياف كالمنطؽ، تكفي سنة 

 العاقب محمود بن عمر بن محمد أقيت: )ابن عمر بن عمي ابن يحيى الصنهاجي(: -
د بابا ـ، تكلى منصب القضاء كصفو أحم1447ق/ 913كلد في مدينة تنبكت سنة 

بأنو: ''كاف مسدادا في أحكامو ثبتا فييا، صمبا في الحؽ، ال تأخذه في اهلل لكمة الئـ، قكم 
القمب جدا مقداما في األمكر العظاـ، التي يتكقؼ فيو، جسكر عمى السمطاف فمف دكنو، ال 

 .(5)يبالي بيـ"
ف البكرم أخذ العمـ عف أبيو كعمو، كرحؿ إلى الحج كلقي الناصر المقاني كأبا الحس

 كالشيخ البسكرم.
                                                           

 .516( محمد الغربي: المرجع السابؽ، ص 1)
 .303، ص 2( أحمد بابا: نيؿ اإلبتياج ، ج2)
 .246، ص 2، ج( أحمد بابا: كفاية المحتاج3)
 .234( نفسو ، ص 4)
 .378 -377 ، ص 1، جنفسو( 5)
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 .(1)ـ1583ق/ 991أجازه المقاني كؿ ما يجكز لو كعنو، تكفي سنة 
 أحمد بن أحمد بن عمر أقيت: -

ىك العالـ أحمد بف أحمد بف عمر بف محمد أقيت بف عمر بف عمي بف يحيى، كلد في 
بنفس ـ كىك كالد المؤرخ أحمد بابا التنبكتي، يتمتع 1522ق/ 929الفاتح مف محـر سنة 

طيبة كقمب عطكؼ، ذكيا، مدركا متغننا كحدثا أصكليا منطقيا، كاف يسير إلى قضاء حكائج 
 الناس لدل الحكاـ.

عرؼ بتكاضعو كحبو ألىؿ الخير، ال يحمؿ ضغينة ألم كاف، تميز بالعدؿ في 
 .(2)أحكامو

درس في بالده عمى يد عمو محمكد بف عمر كأخذ عنو شتى فركع العمـ، ارتحؿ إلى 
ـ، فحج كاجتمع بنخبة مف العمماء، منيـ: الناصر المقاني 1549ق/ 956شرؽ سنة الم

كالشريؼ يكسؼ األسيكطي تمميذ السيكطي، كجماؿ الديف بف الشيخ زكرياء كالشيخ التاجكرم 
 .(3)كأخذ عف سيدم عبد السالـ األسمر الزليطني، كأجازه الشيخ التاجكرم

رة قصيرة، فدرس كؿ مف الفقيييف محمد كأحمد بعد عكدتو إلى البالد عمؿ بالتدريس لفت
ابنا الفقيو محمكد بغيغ الذم قرأ عميو األصكؿ كالبياف كالمنطؽ كما درس عمى يده ابنو أحمد 

، كأجازه، كسمح بقراءة الصحيحيف المكطأ كالشفاء  .(4)بابا عدة عمـك
ق/ 991 تكفي الفقيو كىك يقرأ في صحيح مسمـ بالجامع الكبير بتنبكت، كتكفي سنة

 .(5)ـ1583
 
 

                                                           

 .378، ص 1، ج. أحمد بابا: كفاية المحتاج40، ص ( السعدم: المصدر السابؽ1)
 .142 -141، ص 1( أحمد بابا: نبيؿ االبتياج، ج2)
 .213( اليادم مبركؾ الدالي: التاريخ الحضارم، ص 3)
 .142، ص 1( أحمد بابا: نيؿ االبتياج ، ج4)
 .142، ص نفسو ( 5)
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 أبو بكر بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت: -
ق، صالح زاىد، كرع، كارتحؿ كنزؿ بالمدينة المشرفة، 932كلد بمدينة تنبكت، سنة 

 ، عاد إلى بالده كبقي بيا مدة أربعة أشير.(1)ألداء فريضة الحج
مف مؤلفاتو في تعمـ عمى يد أحمد بابا المغة العربية، كاف مائال إلى الزىد كالتصكؼ ك 

 التصكؼ "معيف الضعفاء عمى القناعة".
 .(2)ق991رحؿ مرة أخرل بعائمة لممدينة الشريفة كتكفي بيا سنة 

 المؤرخ أحمد بابا التنبكتي: -
ىك أحمد بف أحمد بف أحمد بف عمر بف محمد أقيت، ابف عمر بف عمي بف يحيى 

 م.الصنياجي، الماسي، المسكفي، عرؼ أيضا بالسكداني التكركر 
، كلد بقرية عركاف (3)كلكف االسـ الذم عرؼ بو كاألكثر شيرة اسـ أحمد بابا التنبكتي

 . (4)ـ1556ق/ 963قرب تنبكت عاـ 
اجتيد في بداية أمره كحصَّؿ عمما كاسعا بفضؿ مطالعاتو حتى فاؽ جميع معاصريو، 

 . (5)كال يناظره في العمـ إال أشياخو، كاشتير أمره في الغرب
أحمد بف محمد بف سعيد كارتاد مجالسو العممية في صفره كأخذ عف كالده  عاصر الفقيو

 مبادئ القراءة كالكتابة كعممي الحديث كالمنطؽ كأجازه بخط يده.

                                                           

 .181، ص 1المحتاج، ج ( أحمد بابا ، كفاية1)
، 1945مام  08ـ،  رسالة لنيؿ شيادة ماستر، جامعة 15ـ إلى 13( عمايرية أماؿ: مممكة مالي اإلسالمية في القرف 2)

 .65، ص 2014 -2013قالمة، 
)3  ( Mahmoud A. Zouber : Ahmed BABA de Tombouctou (1556- 1627) et son œuvre 
Maisonneuve et larose, Paris, 1976, p 14. 

 .37( البرتمي الكالتي: المصدر السابؽ، ص 4)
 .37( نفسو، ص 5)
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ثـ قرأ عمى عمو أبي بكر عمكما شتى، كىك أكؿ مف أخذ عنو المغة العربية كعمكميا، 
و، الـز الفقيو محمد بف محمكد كأجازه الفقيو العاقب بف محمكد بخط يده كؿ ما يجكز لو عن

 .(1)بغيغ أكثر مف عشريف سنة، شيخو بال منازع
كما أجازه عمماء مف خارج السكداف الغربي كعمى رأسيـ اإلماـ يحيى بف محمد 

 .(2)الحطاب الطرابمسي المكي مراسمة
بدأ التأليؼ كىك في سف مبكرة حيث برع في التفسير كالحديث كالفقو كالعربية كالتصكؼ 

نيؿ مف نفائس الكتب التي تضميا مكتبتا كالده كجده، كككف لنفسو مكتبة غنية لـ تتبعثر ك 
، كذلؾ (3)مقتنياتيا حتى اليـك عمى الرغـ مف أف جزءا منيا قد فقد في أثناء نفيو إلى مراكش

سنة، تصدل كافراد عشيرتو مف آؿ  36عندما كصؿ الجيش المغربي إلى تنبكت كاف عمره 
ف العمماء لمغزك المغربي كلـ يعترفكا بو، مما جعمو يتعرض لالعتقاؿ، كتـ أقيت كغيرىـ م

ـ، 1593ق/ 1002سجنو كنفيو ىك كأسرتو برفقة عدد مف العمماء إلى مراكش في رمضاف 
عالما ككاف مف بينيـ الفقيو أبك حفص محمد بف عمر  169كقدر عدد ىؤالء العمماء بػ 

 .(4)أقيت
ـ، عمؿ عمى نشر العمـ في المغرب األقصى 1595 ق/1004بعد اإلفراج عنو سنة 

كمساجده لمدة عشر سنكات، درس في جامع الشرفاء بمراكش فدرَّس مختصر خميؿ قراءة 
كتتممذ عمى يديو في المغرب األقصى العالـ الركراكي مفتي  (5)بحث كتدقيؽ كنقؿ كتكجيو

                                                           

 .156 -155 -154، ص ص 1( أحمد بابا: نيؿ االبتياج، ج1)
 .286 -285( مطير سعد غيث: الثقافة العربية ، ص ص 2)
 .195( األميف محمد عكض اهلل: المرجع السابؽ، ص 3)
، الناصرم السالكم أحمد بف خالد: االستقصاء ألخبار دكؿ المغرب 163ص ( عبد الرحماف زكي: المرجع السابؽ، 4)

ص  5ـ،ج1955األقصى "الدكلة السعدية"، تح: جعفر الناصرم كمحمد الناصرم، دار الكتاب، الدار البيضاء، المغرب، 
 .34. محمد الغربي: المرجع السابؽ، ص 130

 .35( البرتمي الكالتي: المصدر السابؽ، ص 5)
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. أما عنو فقد (1)ضي مكناسةفاس، كقاضييا العالمة أبك القاسـ بف أبي النعيـ الغساني، كقا
. سمح (2)أخذ عمى بعض عمماء مغاربة أخذ عنيـ منيـ المقرم صاحب كتاب "نفح الطيب"

، كاصؿ (3)ـ1607ق/ 1016لو السمطاف مكالم زيداف بالرحيؿ كالعكدة إلى سنغام سنة 
 .(4)ـ1627ق/ 1034تدريسو في مساجد تنبكت إلى أف تكفي شير أفريؿ عاـ 

 المطمب الثاني:
 عائمة بغيغ:

مف أىـ العائالت العممية المشيكرة القاطنة في السكداف الغربي خاصة منطقة تنبكت، إذ 
عرؼ عدد كبير مف أفرادىا كاشتيركا خاصة في مجاؿ نشر العمـ، ككاف معظميـ يشغمكف 

 مناصب اإلمامة أك الفقو أك القضاء كمف أشير عمماء ىذه األسرة نذ كر:
 محمود بغيغ:  -

ب اإلمامة في تنبكت بعد القاضي عمر أقيت، اخذ عنو أبنائو الفقيياف تكلى منص
 .(5)محمد كأحمد ككذا أحمد بابا التنبكتي

عرفت اسرتو بمقاكمة الغزك المراكشي لبالد السكداف، رفض الفقيو محمكد تأييد ممؾ 
مراكش، كلكنو في المقابؿ أيد االسيقيا أخر ممكؾ سنغام ككقؼ معو في حربو ضد 

 .(6)ربةالمغا
 
 

                                                           

. السيد أحمد السيد الباز: الحياة العممية كالثقافية في بالد السكداف الغربي في 540د الغربي: المرجع السابؽ، ص ( محم1)
، ص 1994ـ(، رسالة ماجستير، جامعة القاىرة، مصر، 1591 -1240ق/ 999 -638عيد دكلتي مالي كصنغي )

149. 
 .540( محمد الغربي: المرجع السابؽ، ص 2)
 .539( نفسو، ص 3)

(4) Mahmoud A zouber : op. cit, p p 32- 34.  
 .283( خالدم مسعكد: المرجع السابؽ، ص 5)
 .164( كعت: المصدر السابؽ، ص 6)
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 أحمد بن محمود بغيغ: -
ىك إبف محمكد بف أبي بكر التنبكتي، نزؿ مدينة تنبكت كالـز الفقيو أحمد بف محمد بف 
سعيد، كدرس عنو مختصر خميؿ كرحؿ لألراضي المقدسة كالتقى مع العالـ ناصر المقاني 

 .(1)كالشيخ عبد الرحماف التاجكرم كالشريؼ يكسؼ األرصكلي كتتممذ عمييما
رمضاف  12ذ عف الحاج أحمد بابا األصكؿ كالبياف كالمنطؽ، تكفي يـك الخميس أخ

 .(2)ق978
 (3) :محمد بن محمود بغيغ  -

ىك الفقيو محمد بف محمكد بف أبي بكر الكنكرم المعركؼ ببغيغ، أخبر تمميذه أحمد بابا بأنو 
، درس (4)ـ. كىك ابف قاضييا الشيير محمكد بغيغ1523ق/ 930كلد بمدينة جني، سنة 

عمـك الفقو في مسقط رأسو عمى يد الفقيييف كالده القاضي محمكد كخالو الفقيو الصالح. 
سافر إلى مدينة تنبكت مع خالو الصالح أحمد فالـز معو مجالس الفقيو أحمد بف سعيد كأخذ 

 .(5)عنو مختصر الخميؿ
ر عدد مف زار األراضي المقدسة ألداء فريضة الحج رفقة أخيو كخالو، كالتقى في مص

العمماء المشيكريف. كمف أىـ العمماء الذيف حضر مجالسيـ: الناصر المقاني كالشيخ 
. عند عكدتو إلى تنبكت اىتـ بدراسة الفقو، (6)التاجكرم كالزيف البحيرم، الشريؼ يكسؼ

كالحديث كالمدكنة كالمكطأ عمى يد ابف سعيد، كدرس األصكؿ كالبياف كالمنطؽ عمى يد كالد 
 . (7)التنبكتي، كقرأ عميو أصكؿ السبكي كالتمخيص أحمد بابا

                                                           

 .132( األركاني: المصدر السابؽ، ص 1)
 .29( البرتمي الكالتي: المصدر السابؽ، ص 2)
عني األزرؽ، كالثاني: يغ: كتعني الرجؿ، فبتركيب المفظ ( كممة بغيغ: في لغة السراككلي تتككف مف لفظيف: األكؿ: بغ: كي3)

 .281يعني "البس األزرؽ".أنظر: مطير سعد غيث: المرجع السابؽ، ص 
 .282( نفسو، ص 4)
 .218( اليادم مبركؾ الدالي: التاريخ الحضارم، ص 5)
 .524 -523( محمد الغربي: المرجع السابؽ،  ص 6)
 .218الحضارم ، ص  ( اليادم مبركؾ الدالي: التاريخ7)
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كاف مف صمحاء كأخيار عباد اهلل الصالحيف كالعمماء العامميف، طبعة نفسو عمى حب 
الخير، كحسف النية كسالمة السريرة، تميز بصبر عظيـ عمى التعميـ أناء الميؿ كأطراؼ 

يصاؿ الفائدة إلى مف ال يستكعب بسرعة بال ممؿ كال  ضجر حتى يمؿ حاضركه كىك النيار كا 
، حتى صار شيخ زمانو (1)ال يبالي حتى قيؿ عنو: أنو شرب ماء زمـز لئال يمؿ مف اإلقراء

 .(2)في الفنكف ال نظير لو
رفض تكلي شؤكف القضاء رغـ إلحاح األساكي عميو، تفرغ لمتدريس بعد كفاة شيخو 

ة أك السعي في أمكر الناس الفقيو أحمد بف سعيد، ال يقطعو عف ذلؾ سكل القياـ لمصال
 .(3)كاإلصالح بينيـ عند القاضي

إلى أف اشتير بالكالية كالصالح في نظر أىالي المنطقة، كأصبحكا يطمقكف اسمو مركبا 
.حضر ىذا الفقيو الغزك المغربي، كشيد نكبة العمماء في تنبكت (4)"محمد بغيغ" عمى أكالدىـ

عف عمر يناىز اثنيف كسبعيف  (5)ـ1593ق/ 1002تنبكت لكنو نجا منيا، تكفي سنة 
 .(6)سنة

 إبراهيم بن أحمد بن محمد بغيغ: -
ىك حفيد القاضي محمكد، كابف الفقيو أحمد، مف أخيار العمماء ككبارىـ، كاف فقييا، نحكيا، 

 .(7)ق1048لغكيا، أصكليا، تكفي سنة 
 
 

                                                           

 .44 -43( السعدم: المصدر السابؽ، ص 1)
 .297، ص 2( أحمد بابا: نيؿ االبتياج ، ج2)
 .296، ص نفسو ( 3)
 .282( مطير سعدغيث : المرجع السابؽ، ص 4)
 .281. كمطير سعد غيث:  المرجع السابؽ، ص 298، ص 2( أحمد بابا: نيؿ االبتياج، ج5)
 .525السابؽ، ص ( محمد الغربي: المرجع 6)
 . 132( األركاني: المصدر السابؽ، ص 7)
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 محمد: أسرة أندغ المطمب الثالث:

عامة كمنطقة تنبكت خاصة،  (1)بالد السكداف أسرة مف األسر الصنياجية التي كانت تقطف 
 اشتير معظـ عممائيا بالقضاء كمف أشير عممائيا نذكر:

 الشيخ أندغمحمد بن أحمد الديممي: .1
تعكد اصكؿ ىذا الفقيو إلى أصكؿ صنياجية، جدُّ جدٍّ ألـ أحمد بابا التنبكتي، انحدرت مف 

 .(2)ذريتو أسرة أقيت العممية
 .(3)المغرب، كسمي "أندغمحمد" أماـ مسجد سنكرمكاف مف أىؿ الزاكية في 

 كيذكر السعدم صاحب كتاب تاريخ السكداف، عدد مف العمماء الذيف مف نسمو كنذكر منيـ:
 محمد بن أندغمحمد بن أحمد: .2

ىك محمد بف أندغمحمد بف أحمد ُبْرُل بف أحمد بف القاضي أندغمحمد، تكلى القضاء كىك 
 .(5)ـ1611ق/ 1020، تكفي عاـ (4)سنكات 4مدة سنة، كمكث في منصبو  60في سف 

 أحمد بن أندغمحمد: .3
ق/ 970كىك الفقيو القاضي أحمد بف أندغمحمد بف أحمد بف أحمد أندغمحمد، كلد سنة 

، عاش في مدينة تنبكت، كتعمـ بيا عمى يد عدد مف األعالـ البارزيف منيـ: (6)ـ1562
 . (7)الفقيو محمد محمكد بغيغ

 

                                                           

 .284( خالدم مسعكد: المرجع السابؽ، ص 1)
 .284( نفسو، ص 2)
 .35 -34( السعدم: المصدر السابؽ، ص ص 3)
 .308( نفسو، ص 4)
 .299( مطير سعد غيث: المرجع السابؽ، ص 5)
 .298( نفسو، ص 6)
 .299( نفسو، ص 7)
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. كتكفي في عاـ (1)سنة 50ف أندغمحمد في القضاء كالتدريس، كعمره خمؼ أخاه محمد ب
 .(2)سنة 77ـ، عف عمر يناىز 1635ق/ 1045

 أبو العباس أحمد بري بن أحمد بن أندغمحمد: .4
، أخذ العمـ عف جماعة مف الشيكخ، عالـ تقي، (3)مف مشاىير عمماء تنبكتك كمدرسييا

دد مف العمماء كالطالب تكفي رحمو اهلل عاـ ، كاف يدرس في منزلو كدرس عميو ع(4)متكاضع
 .(5)ق1010عاـ 
 سيدي مختار بن أندغ محمد: .5

تكلى القضاء كتميز بالعدؿ كالزىد، كمف رابع أئمة مسجد سنكرم، كرعا نحكيا، عالما عامال 
بعممو تقيا زاىدا ليس لو نظير في النحك في زمنو، كىك خاؿ لمفقيييف عبد اهلل كمحمكد ابنا 

 .(6)كفي في كالتو رفقة الفقيو عمر بف محمد أقيتالشيخ عمر. ت
 مان بن نوح:الفقيه أندغ محمد بن محمد بن عث .6

ـ فقيو عالـ محمي، تكلى القضاء في مدينة تنبكت في أكساط القرف 15ق/  9مف أبناء القرف 
ق انحدر مف نسمو كثير مف شيكخ العمـ كالصالح، إذ يقكؿ فيو أحمد بابا: "... ىك أكؿ 9

العمـ مف أجدادم فيما أعمـ، كىك جد جدم، تكلى القضاء في تنبكت في أكاسط  مف خدـ
 .(7)ق9ق في دكلة الطكارؽ" تكفي في آخر القرف 9القرف 

 

                                                           

 .308السابؽ، ص  ( السعدم: المصدر1)
 .308. كالسعدم: المصدر السابؽ، ص 299( مطير سعد غيث: المرجع السابؽ، ص 2)
ـ، إشراؼ: إبراىيـ 1591 -1464ق/ 1000 -842( محمد ألفا جالك: الحياة العممية في دكلة سنغام خالؿ الفترة 3)

ـ، 1993ق/ 1413ـ القرل، مكة المكرمة، نجيب عكض، رسالة لنيؿ شيادة ماجستير، الحضارة كالنظـ اإلسالمية،جامعة أ
 .187ص 

 .27( البرتمي: المصدر السابؽ، ص 4)
 .187( محمد الفا جالك: المرجع السابؽ، ص 5)
 .84 -83 -82( األركاني: المصدر السابؽ، ص ص 6)
 .82( نفسو، ص 7)
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 : المطمب الرابع: عائمة البمبالي
كىي أسرة أتت مف الصحراء الكسطى كاستقر أفرادىا في كؿ مف تنبكت ككانك ككاتسينا. 

 .(1)لبمبالي، كفقياء عائمة تغمي كعائمة عبد اهلل الفيالليكمف أشير عممائيا: مخمكؼ ا
  البمباليعبد اهلل: 

ىك أكؿ مف تكلى اإلمامة مف البيضاف في المسجد الجامع بتنبكت، جاء إلى ىذه 
المدينة في أكاخر دكلة الطكارؽ، كفي أكائؿ دكلة سني عمي، دخميا رفقة الفقيو كاإلماـ كاتب 

 مكسى لما عاد مف فاس.
 . (2)ى اإلمامة بعد أف رحؿ اإلماـ سيدم أحمد مف تنبكت إلى فاستكل

 :مخمكؼ بف عمي بف صالح البمبالي 
قاضي كعالـ جغرافي تتممذ عمى يد ابف الغازم المغربي كأخذ عنو كسافر إلى كانك 

، ناقش عدة نكازؿ كدراسات مع الفقيو العاقب األنصمني، سافر (3)ككاتسينا بشماؿ نيجيريا
، ثـ عاد إلى مدينة الحمراء مراكش لمتزكد بالعمـ، لكنو تعرض (4)تنبكت كدرس بيا إلى مدينة

تعرض لمرض ما أدل إلى عدـ استقرار في حالتو الصحية، كحاؿ بينو كبيف طمب العمـ، 
 .(5)ـ1533ق/ 940فعاد إلى تنبكت، تكفي سنة 

عادال  أما فقياء عائمة تغمي: نذكر محمد بف الصديؽ إماـ المسجد الكبير بتنبكت، -
 .(6)ق1032سنة تكفي عاـ  26صبكرا تقيا فقييا، مكث في إمامتو 

 

                                                           

ـ(، 1591 -1493ق/ 1000 -899( فارس يكنس: الحياة الثقافية اإلسالمية في مممكة سنغام في عيد االسقييف )1)
 .64ـ، ص 2014، قالمة، 1945مام  08مذكرة ماستر، إشراؼ الحكاس غربي، قسـ التاريخ، جامعة 

 .123( األركاني: السعادة األبدية ، ص 2)
 .25ص  ( عثماف برايمابمي: المرجع السابؽ ،3)
 .940، ص 2( أحمد بابا: كفاية المحتاج، ج4)
 .92، ص : السعادة األبدية. كاألركاني490ص  ( نفسو،5)
 . 125، ص . كاألركاني: السعادة األبدية285ع السابؽ، ص ( خالدم مسعكد: المرج6)
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: عائمة مغربية مشيكرة بالعمـ، استقر بعض أفرادىا في المطمب الخامس: عائمة الفياللي
 تنبكت منيـ:

عمؿ في بالط االسقيا مستشارا السقيا إسحاؽ، لكنو في حقيقة األمر  منصور الفياللي:
 .(1)السمطاف المغربي جاسكسا مف يعمؿ لصالح

  األسرة العموية الشريفة: المطمب السادس:
 .(2)مف أشير أئمتيا في عيد مممكة سنغام عميدىا سيدم يحي

 التادلسي: يىسيدي يح -
ـ، مف نسؿ عمي ابف 15ق/ 9ىك سيدم يحي بف عبد الرحيـ التادلي مف أبناء القرف 

ىك رجؿ صالح مف المغرب األقصى، أبي طالب كـر اهلل كجيو قدـ أكائؿ دكلة الطكارؽ، ك 
جاء لنشر الديف اإلسالمي، التقى كي محمد َنض فأحبو كأكرمو كبنى لو مسجدا كجعمو إماما 
عميو، درس عمى يد الشيخ أحمد الكابرم كفاؽ أقرانو أدبا كعمما كبرع في عمـ الفقو كالنحك، 

 -سيدم يحي–ف كتذكر الركايات أف جامع سيدم يحي شيد عمى ضريح رجؿ مف الصالحي
  .(3)ق868تكفي عاـ 

 عائمة الخضر العممية:المطمب السابع: 
ىاجر إلى مدينة تنبكت جده األكؿ إبراىيـ الخضر الذم قدـ مف فاس في المغرب 

 .(4)األقصى، ككاتبا خاصا لسني عمي
 
 
 

                                                           

 .68. السعدم: المصدر السابؽ، ص 285( خالدم مسعكد: المرجع السابؽ، ص 1)
 .64( فارس يكنس: المرجع السابؽ، ص 2)
 .81 -79 -75 -72( األركاني: السعادة األبدية، ص ص 3)
 .179. كمحمد الغربي: المرجع السابؽ، ص 63( فارس يكنس: المرجع السابؽ، ص 4)
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 .المبحث الثاني: عمماء المغرب األوسط وآخرون
 :ي التممساني بف ممحمد بف عبد الكريـ المغي ىك محمد بف محمد بن عبد الكريم المغيمي

، ينتسب إلى قبيمة مغمية لبربرية القاطنة (1)عمر بف مخمكؼ بف عمي الحسف بف يحي
 .(2)في نكاحي تممساف

أما عف ميالده فقد اختمؼ المؤرخكف في تحديده، فقد أكرد العالمة ابف القاضي في 
 .(3) ـ(1417ق/ 820تاريخ الكفيات أنو كلد سنة )

اشتير بالشجاعة كالذكاء، لقكؿ أحمد بابا التنبكتي "التممساني، خاتمة المحققيف اإلماـ 
العالـ العالمة، الفيامة القدكة الصالح ......أحد األذكياء ممف ليـ بسطة في الفيـ 

 .(4)كالتقدـ"
، إال أنو عايش (5)كبالرغـ مف انتمائو لعائمة عريقة في النسب كالعمـ كالفقو كالجكد

 .  (6)ركؼ التي كانت سائدة في المغرب األكسط، خاصة السياسية منياالظ
ثـ عاد إلى مدينة بجاية  (7)درس المغيمي بتممساف كمدينة الجزائر، سافر إلى تكنس

 .(8)كمكث بيا أربع سنكات
                                                           

( مقدـ مبركؾ: اإلماـ محمد بف عبد الكريـ المغيمي التممساني كدكره في تاسيس اإلمارة اإلسالمية بإفريقيا الغربية خالؿ 1)
 .13، ص 2004ـ، الجزائر، دا الغرب لمنشر كالتكزيع، 15ق/  9القرف 

، ص 1971، بيركت، 1نييض: معجـ أعالـ الجزائر، منشكرات مكتبة التجارم لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط ( عادؿ2)
157. 

ق(، دار الغرب لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 14 -9( عبد الحميد بكرم: النبذة في تاريخ تكات كأعالميا مف القرف )3)
 .99، ص 2007

 .576( أحمد بابا : نيؿ االبتياج، ص 4)
 .13مقدـ مبركؾ: المرجع السابؽ، ص ( 5)
ـ، ص 1975 -ق1395، الجزائر، 26( عبد القادر زبادية: محمد بف عبد الكريـ المغيمي، مجمة األصالة، العدد 6)

205 . 
ـ، رسالة 18ق/12( مبارؾ جعفرم: الحياة العممية في إقميـ تكات كانعكاساتيا عمى جنكب الصحراء خالؿ القرف 7)

 . 80، ص 2007 ماجستر، الجزائر،
ـ(، مدكنة نازلة ييكد تكات، مناقبة كأثاره، تح: 1504-ق909( المغيمي محمد بف عبد الكريـ المغيمي التممساني )ت 8)

 .31ـ، ص 2011مقدـ مبركؾ، دار القدس، الجزائر، 
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 .(1)كمف شيكخو: الشيخ عبد الرحماف الثعالبي 
ى األكضاع القائمة في تممساف كبعد عكدتو مف بجاية إلى تممساف، يبدكا أنو ساخطا عم

 خاصة مف جكر الحكاـ، كالمفاسد التي أحدثيا الييكد، كسككت العمماء عف تغيير المنكر.
 فمـ يطب لممغيمي العيش في بالد المغرب، فخرج مف تممساف قائال:

 كلكف لطؼ اهلل نسأؿ في القضا       ػػػػػػػػالنػػػػػػػػػػػػػػػاتممساف أرض ال تميؽ بح
 ييكد كفجار كمف ليس يرتضي.   يحب المرأة أرض يسكسػػػػػػػو    ككيؼ 

 .(2)ـ كُمَدرِّسنا، كفقييا1478ق/ 888كتكجو إلى تكات كاستقر بتمنطيط سنة 
لكنو كجد الكضع في تكات أكثر سكءا ألف الييكد قد سيطركا عمى النشاط التجارم، كتمكنكا 

ألعياف كذلؾ ليسيؿ عمييـ التعدم عمى مف تكطيد استغالليـ حتى عمى الحكـ كالعمماء كا
 .(3)األحكاـ الشرعية

فعمؿ المغيمي جاىدا عمى محاربتيـ كالقضاء عمى كنائسيـ، كقد عارضيـ في ذلؾ عمماء 
المنطقة، مف ىؤالء عبد اهلل العصنكني، الذم كاف يرل أف في ذلؾ إشعاؿ نار الفتنة، فجرل 

 .(4)ة الييكد في المنطقةبينيما مراسالت لمعمماء لالستفتاء حكؿ حقيق
كقد عمؿ المغيمي عمى مجالسة عمماء مدينة تمنطيط كمناظرة أدبائيا، خاصة الشيخ سيدم 

 .(5)يحيى بف يدير التدلسي
 

                                                           

 .80( المغيمي: المصدر السابؽ، ص 1)
: دكر منطقة تكات الجزائري2) ة في نشر اإلسالـ كالثقافة العربية، كزارة الثقافة الجزائرية، ( مقالتي عبد اهلل كمحفكظ رمـك
 .73، ص 2009، الجزائر، 1ط
 .54،ص  2001ـ( دار ىكمة ،الجزائر، 20_16( يحي بكعزيز: تاريخ افريقيا الغربية االسالمية مف مطمع القرف)3)
قية كأندلس كالمغرب، نشر األكقاؼ ( الكنشريسي أحمد بف يحي: المعيار المعرب كالجامع المغرب عند فتكل إفري4)

 .215، 214، ص ص 2، ج1981كالشؤكف الدينية، المغرب، 
 .101( عبد الحميد بكرم: المرجع السابؽ، ص 5)
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ثـ ىاجر إلى بالد السكداف كاستطاع بكاسطة عممو كقكة شخصيتو التأثير عمى الناس في 
 .(1)بالد السكداف كأصبح مف أشير كأكبر عمماء مدينة غاك

أثناء تمؾ الفترة اتصؿ بالمغيمي ''األسقيا الحاج محمد'' سمطاف صنغام كعمؿ عمى 
تقريبو إليو، إذ تمكف مف تأليؼ عدد كبير مف الكتب كمف أىـ مؤلفاتو: مغنى المبيب في 
كميؿ مغنى المبيب، المنسيات، أجكبة المغيمي عمى أسئمة األسقيا  مشركع مختصر الخميؿ، كا 

المغيمي مدينة تنبكت كتكلى منصب القضاء ككاف في نفس الكقت  الحاج محمد، قصد
 .(2)مستشارا لمممؾ محمد الكبير

 . (4)، بقصر بكعمي بتكات(3)ـ، عف عمر يناىز المائة سنة1503ق/909كافتو المنية سنة 
 : اإلمام أبو القاسم التواتي -

ينة تافياللت ىك مف أشراؼ مدينة تكات، قدـ مع جماعة مف عمماء كصمحاء كشرفاء مد
 .(5)إلى مدينة تنبكت

، (6)شيد بيتو قرب المسجد الكبير بالمدينة، جعمو مركزا الستقباؿ العمماء كطالب العمـ
كىك أكؿ مف ابتدأ قراءة المدائح في تنبكت، ككاف األسكيا الحاج محمد الكبير يصمي خمفو 

تيف جزءا مف القرآف كيطمب منو الدعاء لو، كقاـ بإنشاء مقبرة كبيرة، كأكقؼ عمييا سن
 .(7)الكريـ

                                                           

( أحمد إبراىيـ دياب: عمماء بالد السكداف في القرنيف السادس عشر كآثارىـ العممية، مجمة معيد البحكث كالدراسات 1)
 ،  .148ص ، 1983العربية، الخرطـك

 .219، ص 2. أحمد بابا: كفاية المحتاج، ج135( عبد القادر زبادية: مممكة سنغام في عيد األسقييف، ص 2)
 .269( مطير سعيد غيث، المرجع السابؽ، ص 3)
اليجرية،اشراؼ:بكدكاية مبخكت ،مذكرة ماجستر،قسـ 10_8( سالمي زينب:الحركة العممية باقميـ تكات خالؿ القركف 4)

 .45، ص  2012_2011امعة أبي بكر بمقايد ، تممساف ،تاريخ ،ج
 .101( األركاني: السعادة األبدية ، ص 5)
 .69( البرتمي: المصدرالسابؽ ، ص 6)
 .161( األركاني: السعادة األبدية ، ص 7)
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إذ يعد مف رابع األكلياء الصالحيف الذيف يحيطكف بالمدينة، مشيكرا مقبكال مف أىؿ الكشؼ، 
 .(1)صاحب كرامات، عالما متفننا ناسكا عابدا، مطبكعا عمى الخير كحسف النية

لسيد ـ( كخمفو مف بعد كفاتو تممذه ا1516ق/922كافتو المنية في مدينة تنبكت سنة )
 منصكر الفزاني، كالفقيو إبراىيـ الزلفي.

 .(2)كفي تمؾ الفترة يكجد بالمدينة خمسكف عالما مف تكات
 : ابن أبا القاسم التواتي -

بعد كفات كالده اإلماـ أبك القاسـ التكاتي جاء إلى مدينة تنبكتك، فطمب جماعة مف 
ذلؾ ألنو عيف إماما آخر السكاف مف القاضي أف يجعمو مكاف كالده في اإلمامة لكنو رفض 

 .(3)مكانو، كعاد إلى تكات
 : الشيخ محمد بن أبو الزموري -

ينتمي إلى منطقة زمكر أخذ الفقو عف الفقو عف الشيخ محمد الصالح ابف المقداد 
كالشيخ عمرا ابف المصطفى الرقادم برع في عمـ المغة كالنحك كأدب كنظـ الشعر أخذ عنو 

 .(4)بد الرحماف ابف عمرابف الشيخ ضيؼ اهلل كالشيخ ع
قضي حياتو في العمـ كالتعميـ كاإلرشاد كالتكجيو كىك العالـ الذم يربط تكات لغيرىا 

. كقد ابتكر بحرا شعريا جديدا (5)مف البمداف، جاؿ في المغرب األقصى كمالي كتنبكتك كأركاف
 ا: مطمعي -صمى اهلل عميو كسمـ –جديدا سماه المضطرب، نظـ عميو قصيدة في مدح النبي 

 صمي يا إليي ثـ سمـ         دائما عمى خير األناـ
 

                                                           

 .162-161ص ص  السعادة األبدية،:( األركاني1)
 .69بؽ، ص . البرتمي: المصدر السا58( السعدم: المصدر السابؽ، ص 2)
 .61-60، ص ص 2012( مقالتني عبد اهلل، جعفرم مبارؾ: معجـ أعالـ تكات، منشكرات الرياض، الجزائر، 3)
( محمد عكتية: تكات األزكاد خالؿ القرنيف الثاني عشر كالثالث عشر لميجرة، دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع، 4)

 .278-277،ص 1، ج2007الجزائر، 
 .278، ص ( نفسو5)
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 .(1)ما دعاؾ أك لباؾ محركـ     قاصد إلى البيت الحراـ
 .(2)لو مؤلفات في مركز أحمد بابا الدراسات في مدينة تنبكتك

 .(3)ـ بتيميمكف1747ق/1160تكفي في العاشر مف جمادل الثانية سنة 
 ا مبكرا إلى بالد السكداف الغربي نجد: كمف العمماء التكاتيف الذيف انتقمك 

 ـ(.670/1271الشيخ عبد الصمد ابف الشيخ مكالم سميماف بف عمي )ت  -
 27الشيخ عبد المييمف بف أبي محمد بف أحمد بف ميمكف التمنطيطي الذم تكفي في  -

 .(4) ـ(1600ق/1008ذم القعدة عاـ )
بناء جمدتو كقاـ ببناء مسجد : قدـ مف بمدة تكات مع جماعة مف أمحمد بن عمي التواتي -

ـ، كالسبب الذم يجعمو يقـك بعممو البناء 1776ق/1190التكاتيف في مدينة تنبكت سنة 
 .(5)ىك كقكع خالفات دينية بينو كبيف بعض مف أىالي تنبكت

ـ، عمى 15ق/09كما ذكر ابف بطكطة أف الطريقة القادرية دخمت إفريقيا الغربية في القرف 
كات الذيف اتخذكا مف كالتة كأكؿ مركز لطريقتيـ، لكف أحفادىـ طردكا أيدم مياجريف مف ت

 .(6)فييا بعد فمجأ إلى تنبكتك في نفس القرف
 : العاتب بن عبد اهلل األنصمي المسوفي -

، أخذ العمـك عف (7)تعكد أصكلو إلى قبيمة مكسفة الصنياجية، كلد بقرية أنضمف قرب تكدة
إلماـ السيكطي عندما حج، كاف لو عدد مف األبحاث اإلماـ عبد الكريـ المغيمي، كعف ا

                                                           

ـ( رسالة 11/16ق/10-5( قمقكؿ خميسة: العالقات االقتصادية بيف المغرب األكسط كالسكداف الغربي ما بيف القرنيف )1)
 .208ـ(، ص 2014ق/1435قالمة،  1945مام  8ماستر، إشراؼ: عطابي سناء، قسـ التاريخ، جامعة 

 .208، ص ( نفسو2)
 . 278( محمد عكتية: المرجع السابؽ، ص 3)
 .185 -184ؾ جعفرم: المرجع السابؽ، ص ص ( مبار 4)
 .75( األركاني: السعادة األبدية،  ص 5)
 .208( ابف بطكطة: المصدر السابؽ، ص 6)
 .377، ص 1،ج( أحمد بابا التنبكتي: كفاية المحتاج 7)
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كالنزاعات في عدد كبير مف المسائؿ كالنكازؿ الفقيية مع الفقيو مخمكؼ بف عمي بف صالح 
 .(1)ـ1443ق/950البمبالي ككاف حيا قريبا مف 

إذ قاؿ السعدم في ذلؾ: ''....كدخؿ بالد السكداف ككتك ككشف كغيرىا كقرأ ىناؾ كجرل لو 
 .(2)في النكازؿ مع الفقيو العقاب األنصمي....''أبحاث 

 .(3)ـ1453تكفي الفقيو العقاب بف عبد اهلل األنصمي المسكفي، عاـ 
لو عدة مؤلفات خاصة منيا: ''دنية الخالؽ''، ك""الجكاب المحدكد عف أسئمة القاضي محمد 

 .(4)بف محمكد''، ''أجكبة عف أسئمة األمير''
ف بطكطة أنو عندما سافر إلى السكداف الغربي كجد اإلماـ سعيد عمي الجزكلي: يذكر اب -

، إماما عالما عامال، عيف شيخ المقاربة اإلمامة في المسجد (5)سعيد عمي الجركلي
الجامع، مف طرؼ القاضي محمكد بف عمر مكث في ىذا المنصب مدة ثمانية عشر 

 .(6)ق1035عاما، مف معاصرم الشيخ سيد محمكد بف عمر، تكفي سنة 
لشيخ سيد أحمد بف عمر الرقادم: كاليا عالما عامال، سنيا صالحا عابدا راضخا مف ا -

يعد مف ثالث أكلياء تنبكت، مدفكف في الجية الغربية منيا، يزار ضريحو كؿ يكـ 
الجمعة كيكـ االثنيف، إذ يزدحـ الناس عميو مف طمكع فجر يكـ الجمعة إلى الغركب، 

 .(7)ـ1096تكفي عاـ 
ق/، فياما محدثا مفتيا سريع الحفظ حسف الفيـ، تكفي عاـ 874كلد عاـ  كعالما فيقييا

سنة، كما قدـ أيضا صفكة مف العمماء مف الشماؿ  62ـ عف عمر يناىز 1096ق/936

                                                           

 .399، ص 1( أحمد بابا: نيؿ االبتياج، ، ج1)
 .41( السعدم، المصدر السابؽ، ص 2)
 .517لمرجع السابؽ، ص ( محمد الغربي، ا3)
  399.3، ص 1( أحمد بابا: نيؿ االبتياج، ج4)
 .205( ابف بطكطة: المصدر السابؽ، ص 5)
 .124( األركاني: السعادة األبدية، ص 6)
 .160( نفسو، ص 7)
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اإلفريقي كالديف درسكا بمسجد سنكرم، كمنيـ أحمد رزكؽ الفاسي، كمحمد الفاسي كالشيخ 
 . (1)الخطاب

ندلس إلى بالد المغرب كمنو إلى بالد السكداف فرارا لقد ىاجر عدد كبير مف مسممي األ
بدينيـ مف كطأة المسيحية بزعامة قتشالة، كقد لقيت ىذه الكفكد ترحيبا مف سالطيف بالد 

 .(2)السكداف خاصة السمطاف منسى مكسى
كمف اشير عمماء األندلس في مدينة تنبكتك ىك الشاعر كالميندس المعمارم ''أك إسحاؽ ابف 

الساحمي'' المعركؼ ''بالطكيجيف'' اصطحبو السمطاف منسا مكسى بعد عكدتو مف إبراىيـ 
ق إلى مالي، عرؼ باختصاصو كعنايتو بالبناء، فقد ساىـ في بناء 724رحمة الحج سنة 

ـ، كدفف 1346ق/747، كتكفي عاـ (3)مسجد تنبكت كقصر السمطاف منسى مكسى
 .(4)بتنبكت

الفقياء األندلسييف في بالد السكداف إال أف معظـ  بالرغـ مف أف المصادر لـ تذكر أسماء
 . (5)كتب العمماء كانت تدرس في مممكة مالي

 كالد الشيخ عبد اهلل بف أبي بكر الغدامسي:  -
ف اسزمو الشيخ أبك بكر بف بمقاسـ الفدامسي، اصكلو مف غدامس، انتقؿ إلى بالد السكدا

الغربي كتاجرا كمعمما بأجادس )أغاديس(، أقاـ في مدينة تنبكت كعمؿ عمى تمتيف أكاصر  
العالقات كاالتصاالت الثقافية مف خالؿ المجالسات العممية التي أحياىا بصفتو معمـ، تكفي 

 ـ.1641ق/1051بأغاديس عاـ 

                                                           

 . 72-92، ص ص ( األركاني:السعادة األبدية1)
 .72( إبراىيـ عمي طرخاف: دكلة مالي اإلسالمية ،  ص 2)
. ابف بطكطة: المصدر 35. عبد الرحماف زكي: المرجع السابؽ، ص 266، ص 6خمدكف: المصدر السابؽ، ج ( ابف3)

 .2022السابؽ، ص 
ـ(:نفخ الطيب في غصف األندلس الرطيب،تح:عز الديف عبد 1149/ق544( المقرم،أحمد بف محمد )ت4)

 .667، ص: 2ج ،1949الحميد،مصر،
 .148ة العربية في إفريقيا، ص ( حسف أحمد محمكد: اإلسالـ كالثقاف5)



 بكتوالفقهاء والقضاة المغاربة في تم العمماء.............................الفصل الثالث: 

 
68 

خاصة منيـ: الشيخ كقد استمر تكاصؿ ىذ األسرة مف خالؿ أبناء الشيخ أبك بكر بف بمقاسـ، 
 عبد اهلل بف أبي بكر الغدامسي

(، يعد اإلبف 1652ق/1063دامسي: كلد سنة )أحمد بف عبد اهلل بف أبي بكر الغ  -
الثالث لشيخ عبد اهلل الغدامسي نيؿ العمـ عمى يد كالده، ثـ رحؿ إلى بالد السكداف 

ىد بف عبد اهلل ـ( باإلضافة لشقيقو: محمد الزا1706ق/1118الستكماؿ دراستو تكفي )
بف عبد اهلل بف أبي كعبد الرحماف ـ(، 1715-1665ق/1127-1076بف أبي بكر )

ـ( المذاف كاف ليما الفضؿ في برط الصالت 1720-1675ق/1132-1086بكر )
 الثقافية الكاسعة مع بالد السكداف الغربي.

مؤلفات عمماء  كالدليؿ عمى التكاصؿ الثقافي بيف طرابمس الغرب كالسكداف الغربي، انتقاؿ
 .(1)طرابمس كتداكليا عمى نطاؽ كاسع بيف عمماء كطالب تمؾ المنطقة

 : دامسيعبد اهلل الكومي الغ -
، الذم احضره السمطاف منسا مكسى ممؾ دامسيميندس الميبي عبد اهلل الككمي الغىك ال

بك مالي بعد عكدتو مف رحمة الحج، شارؾ في بناء الجامع الكبير مع الميندس المغربي أ
 .(2)ـ14ق/8إسحاؽ الساحمي عمى الطراز المغربي اإلسالمي في أكائؿ القرف 

عبد الرحماف بف محمد بف أحمد الطشاني: ىك العالـ التاجكرم الميبي، نسبة إلى تاجكراء  -
، عمؿ عمى التدريس في تنبكت كمف طالبو نذكر: (3)إحدل ضكاحي مدينة طرابمس

ذ عميو في مكة المكرمة، اخذ عنو العمـ أحمد أحمد بف محمكد بغيغ، ىذا األخير تتمم
 .(4)بابا التنبكتي

 

                                                           

 .137-136-135( مطير سعدغيث: الثقافة العربية ، ص ص 1)
 .71( األركاني: السعادة األبدية، ص 2)
 . 131( مطير سعد غيث: الثقافة العربية، ص 3)
 .204، ص 1( أحمد بابا: كفاية المحتاج، ج4)
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 منصكر الفزاني:  -
عمـ مف أعالـ ليبيا الذيف كىبكا أنفسيـ ككرسكا حياتيـ لنشر العمـ بالسكداف الغربي، كيرجع 

. تكلى منصب اإلمامة كالقضاء في تنبكت سنة (1)أصمو إلى مدينة فراف بميبيا
 .(2)كفاة أستاذه أبك القاسـ التكاتي ـ ككاف ذلؾ بعد1528ق/935

 : الفقيه إبراهيم الزلفي -

مف مشاىير القراء البارزيف، المقرئ عالـ التجكيد، كاف مف أشير المدرسيف في مدرسة الفقيو 
 .(3)أبي القاسـ التكاتي الكاقعة قبالة المسجد الجامع بتنبكتك

 : الفقيه محمد بن بدر بن محمود الفزاني  -
الفاضؿ النافع، كاف مف الذيف قطنكا في مدينة تنبكت، تكفي سنة يصفو السعدم ب

 .(4)ـ، كدفف بالجامع الكبير1628ق/1037
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .161( األركاني: السعادة األبدية،  ص 1)
 .59صدر السابؽ، ص ( السعدم: الم2)
 .39. البرتمي: المصدر السابؽ، ص 36( نفسو، ص 3)
 .259( السعدم، المصدر السابؽ، ص 4)
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 : المبحث الثالث: جالية التجار المغاربة في تنبكت
لقد كاف كجكد المغاربة كاضحا في مدينة تنبكتك، كذلؾ بحكـ القرب الجغرافي مف 

الذم نتج عنو عالقات كطيدة خاصة منيا المصاىرة، ألف جية، كالتبادؿ التجارم المستمر 
المغاربة ىاجركا كسكنكا تمؾ المنطقة كاندمجكا باألفارقة، كتزاكجكا معيـ مما جعؿ مدينة 

 .(1)تنبكتك زاىية تزخر بالسمـ كالعمماء، كتزدىر بعادات كتقاليد المسمميف خاصة مف المغرب
ككاف ليذه األخيرة حي خاص بيـ يقع جنكب  سكنت مدينة تنبكتك جالية مف تجار غدامس،

 شرؽ المدينة، كىك مف أرقى أحياء المدينة.
لكف عندما شف السعديكف حممتيـ عمى مممكة سنغام، كتمكنيـ مف السيطرة عمى 

 .(2)تنبكتك، اتخذكا ىذا الحي مقرا إلقامة قصبة الممؾ
ثير مف الصناع كقد دخمت العديد مف القكافؿ التجارية كالتي اصطحبت معيا الك

كالحرفييف المغاربة إلى بالد مالي كالذيف استقركا في مناطؽ مختمفة، إذ قطف أكثر الصناع 
 . (3)مف حاكة القماش كالخياطيف في مدينة تنبكتك

إذ أفادنا الرحالة ابف بطكطة مف خالؿ مسيرتو مف سجمماسة حتى كصكلو إلى 
اصة قبيمة مسكفة كالتي تعد سيدة القبائؿ تنبكتك، أف أصؿ سكاف ىذه البالد مف المسمميف خ

 .(4)فييا
لما يكرد الرحالة أيضا أنو لقي أحد المراكشييف الذم كاف صيرا لممؾ مالي ''منىسى 

 . (5)مكسى '' كمف التاجر كالفقيو ''السيد بف محمد بف الفقيو الجزكلي''

                                                           

ـ، دار 15-11ق/9-5( بشار اكـر جميؿ داكد المالح: التحكالت التي أحدثيا اإلسالـ في المجتمع الفريقي مف القرف 1)
 .53، ص 2013، عماف، 1غيداء لمنشر كالتكزيع، ط

 .187. اليادم مبركؾ الدالي، التاريخ الحضارم، ص 138دم: المصدر السابؽ، ص ( السع2)
 .164، ص 2( الكزاف: المصدر السابؽ، ج3)
 .466( دائرة المعارؼ اإلسالمي: مادة تنبكتك، ص 4)
 .113( عبد الرحماف زكي: المرجع السابؽ، ص 5)
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ف التجار ففي إحدا األحياف الخاصة بالسكاف البيض التقى ابف بطكطة بمجمكعة م
كالعمماء منيـ: ابك حفص المسكفي، الشيخ التممساني، كالزكدم المراكشي، كشمس الديف 

 .(1)النقكش المصرم، كالمقرم عبد الكاحد الجزكلي
كذلؾ كاف لعائمة المؤرخ المقرم التجارية دكرا كبيرا في مدينة مالي إذ تمكنت ىذه 

ف كطرؽ بيعيـ كشرائيـ، إذ تمكنكا مف العائمة مف نقؿ الكثير مف تصرفات التجار المسممي
إنشاء شركة تكفمت بإرساؿ القكافؿ إلى بالد السكداف، كبيذا انتقؿ الكثير مف التجار خاصة 

 .(2)مف حفظة القرآف كالمتفقييف في الشريعة اإلسالمية
كيذكر ابف بطكطة أيضا أنو عندما غادر سجمماسة كاف عمى رأس القافمة أبك محمد 

قبيمة مسكفة، كعند زيارتو لمدينة مالي التقى بػ ''عمي بف محمد تند'' مسكفي تيد كاف ''مف 
 .(3)األصؿ أيضا كاف يجمس مع زكجة غالمو

كيذكر الرحالة التكنسي محمد عثماف الحشائشي في رحمتو، قائمة مف تجار ليبيا 
 كغدامس الذيف دخمكا كسكنكا مدينة تنبكت ككاف عددىـ ستة كىك: حمك البمبمي، عبد
الرحماف بف عيالي، محمد بف محمد بف عمي بف رشيد، البشير أحمد الفتحي بف الحاج 

 .(4)إبراىيـ، كحرمك المزغني
ىؤالء كصمكا إلى مدينة تنبكت بعد انطالؽ تجارة طرابمس الغرب )ليبيا( نحك إفريقيا 

رابمس الكسطى كالغربية كارتباطيا بعدة محاكر أىميا المحكر أك الطريؽ الذم ينطمؽ مف ط

                                                           

 .154دكلة مالي، ص . إبراىيـ عمي طرخاف: 681( ابف بطكطة: المصدر السابؽ، ص 1)
 .124( بشار أكـر جميؿ: المرجع السابؽ، ص 2)
 .160-97. إبراىيـ عمي طراخاف: دكلة مالي اإلسالمية، ص 678( ابف بطكطة: المصدر السابؽ، ص 3)
( محمد بف عثماف الحشاشي: الرحمة الصحراكية عبر أراضي طرابمس كبالد التكارؽ، تر: محمد المرزكقي، الدار 4)

 .169، ص 1988ة، لمنشر التكنسي
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ثـ فزاف ثـ بالد الجديد، متجيا بعدىا إلى بالد كانـ برنك كغرب إفريقيا، حتى يصؿ إلى جاك 
 . (1)كتنبكتك كجنى 

إذف نستنتج أف جالية التجار المسمميف مف المغاربة لعبت دكرا كاضحا ككبيرا في نقؿ 
يصاؿ مؤشراتيا إلى السكداف الغرب بصفة عامة، كمدين ة تنبكتكا بصفة الحضارة اإلسالمية كا 

 خاصة.
كلعؿ النجاح الذم حققو ىؤالء التجار، قد ساىـ في استمراره كتكاصمو الممكؾ كالحكاـ 

 السكدانييف الذيف بادلكىـ االحتراـ الكبير، لدرجة أف السكاف أطمقكا عمييـ تسمية )الديكال(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( زماف عبيد كناس كىاشـ ناصر حسيف الكعبي: تاريخ العالقات العرب مع إفريقيا جنكب الصحراء، دار صفاء لمنشر، 1)
 .74-73، ص 2012، عماف، 1ط
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 بكتر الجاليات المغاربة عمى مدينة تمالمبحث الرابع: أث
 لمطب األول: األثر السياسي: ا

منذ القرف الخامس لميجرم الحادم عشر لمميالدم، كاف معظـ مترجمي ممكؾ السكداف 
 الغربي كمكظفي بيت ماليـ ككزرائيـ حينئذ مف العرب المسمميف.

كقد تمكنكا مف الكصكؿ إلى مراكز ىامة، ذلؾ سبب إلماميـ بالقراءة كالكتابة فضال 
حميدة كالصدؽ كاألمانة كحسف المعاشرة، مما جعؿ ممكؾ السكداف عما تحمك بو مف خصاؿ 

 .(1)يقكمكف بتأسيس مسجدا قريبا منيـ
كما أثر العرب المسمميف بنفكذىـ السياسي بفتح المجاؿ ليـ لمصاىرة األسر السكدانية 
الحاكمة كالنبيمة كذلؾ الستثمار نظاـ الكراثة عف طريؽ األـ في الكظائؼ القيادية في 

 الؾ السكدانية.المم
ىذا أدل إلى التعامؿ مع األسر الحاكمة كالنبيمة، كمختمفة الجماعات الكافدة إلى عامة 
اىالي المنطقة، ىك كمو أثر عمى كؿ مف السكدانييف كالمغاربة فامتزجكا تصاىركا كشارككا 

 السكف كالحياة االجتماعية كاالقتصادية.
ى القضاء كالديكاف كالخزانة كاالستشارة  ىذا أتاح العزيمة لتقمدىـ أرقى المناصب إل

 .(2)فأثركا في األىالي كحكاميـ كتأثركا بيـ
 المطمب الثاني: األثر االقتصادي: 

لقد برزت مؤثرات الجالية المغاربية عمى الحياة االقتصادية كاالجتماعية في بالد 
 السكداف الغربي بصكرة عامة عمى مدينة تمبكتك بشكؿ خاص.

ار بشكؿ كبير في تقديـ كتكسيع رقعة تمؾ البقاع خاصة في تصاعد لقد ساىـ التج
 النشاط التجارم كازدىار طرؽ القكافؿ التجارية بيف شماؿ القارة كغيرىا.

                                                           

 .175( البكرم: المصدر السابؽ، ص 1)
 .308( مطير سعد غيث: الثقافة العربية، ص 2)
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كما تمكف ىؤالء التجار مف فتح المراكز التجارية في األماكف التي ارتادكىا كالتي كانت 
في تكفيؽ عالقاتيـ االقتصادية مع في السابؽ مناطؽ شبو خالية، كما لعبكا دكرا ىاما 

الكطنييف األفارقة، الذيف كجدكا منيـ ترحيبا كاحتراما كبيريف كذلؾ لما تحمكا بو مف صدؽ 
 كأمانة في تعامميـ كفي تصرفاتيـ.

كما ليذا التأثير المغاربي أثرا كاضحا في تغيير نظـ المعامالت التجارية كالمقايضة 
. (1)كاألكزاف كالزراعة كالثكرة الحيكانية، كالصناعية كالصرؼكالعمالت كالمقاييس كالمكاييؿ 

ذلؾ ألف المدف الكاقعة عمى حدكد السكداف كالساحؿ، مثؿ تنبكتك كالتة كجنى كغاك... كميا 
مراكز تجارة عبر الصحراء الكبرل، كعمى صمة األسكاؽ الكبيرة في الصحراء كشماؿ أفريقيا 

 .(2)البحر المتكسطكمف ثـ ببمداف أكركبا المطمقة عمى 
كما سبؽ الذكر حكؿ الطريؽ التجارم في الفصؿ األكؿ، اتضح لنا أف التجارة عبر 
الصحراء كانت مكجية بصكرة خاصة إلى المغرب األقصى كاألكسط كطرابمس الغرب )ليبيا( 
خاصة منطقة الكسط كانت مناجـ الممح في تغارة ككاحات تكات إذ أثر التجار المغرب 

 ىذه الطرؽ ألف سكاف مدينة  تنبكتك أصميـ مف تكات كغدامس. كالبربر عمى
عممكا عمى تنظيـ تجارتيـ تنظيما محكما، فتمكنكا مف فتح فركع عديدة في معظـ 

 المدف )أكربا، أجيؿ، تغارة(.
إضافة إلى أنيـ ساىمكا في تحديث المعامالت التجارية التي كانت تتـ طريقة 

 .(3)اس، كأصبحت بكاسطة العممة النقديةالمقايضة بالذىب أك الممح أك نح
إذف كانت التجارة في المصدر الرئيس في حياة سكاف مدينة تنبكتك، لذلؾ اىتمكا بيا 
اىتماما كبيرا، مما أدل إلى تكافد التجار عمييا مف داخؿ السكداف الغربي، كمف خارجو 

                                                           

 .360، 349ربية، ص ص (مطير سعد غيث، الثقافة الع1)
نياني: تاريخ إفريقيا العاـ: إفريقيا مف القرف الثاني عشر إلى القرف السادس عشر، المجنة العممية الدكلية  -ت-( ج2)

 .1988، 4لتحرير تاريخ إفريقيا العاـ اليكنسكك، بيركت، مج
 .215( نفسو، ص: 3)
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سمجاسة،ػ كفاس  كخاصة مف الشماؿ اإلفريقي، كفي مقدمتيـ المغرب كليبيا. فكاف تجار
كغدامس كالسكس، كفزاف، كطرابمس في حركة دؤكبة معيا، يحممكف معيـ بضائعيـ، 

 كيعكدكف محمميف بالذىب كالرقيؽ كناب الفيؿ، كريش النعاـ، كغيره.
كقد بمغت المدينة ذركتيا في االزدىار االقتصادم في القرف العاشر اليجرم السادس 

 .(1)ذىبي لتمؾ المدينةعشر الميالدم، الذم عرؼ بالعصر ال
ـ، 1350ق/751فقد بمغت القكافؿ التجارية القادمة إلييا مف الشماؿ اإلفريقي، في سنة 

 اثني عشر ألؼ جمؿ.
كما أفاد السعدم، بأف تنبكت ممتقى لمتجار أصحاب رؤكس األمكاؿ الضخمة، مف كؿ 

ية يدعى سراج الديف بالد، كأكرد ابف بطكطة أف بيا قبر أحد كبار التجار مف أىؿ اإلسكندر 
بف الككيؾ، الشيء الذم يبرر لنا مدل قيمة ىذا المركز اقتصاديا بربطو لمشماؿ كجنكب 

 .(2)الصحراء
 المطمب الثالث: األثر الثقافي

تميزت مدينة تنبكتك عف غيرىا بالثقافة اإلسالمية ذات طابع مغربيا بحثا، لـ تداخمو أية 
المراكز الثقافية كالفكرية في المغرب االقصى  تأثيرات أخرل ألنيا تسربت إلييا أىـ

 .(3)كاألندلس
كفي الكاقع أف اتصاؿ مممكتي مالي كسنغام بالمغرب كاف لو أثرىا الكاضح في التأثير 
عمى حضارتييما، خاصة كأف المذىب المالكي الذم انتشر بيف شعكب تمؾ المنطقة كاستمر 

غاربة الذيف استقركا بتمؾ المدينة كجعمكا منو إلى يكمنا ىذا، كاف سبب العمماء كالفقياء الم
 .(4)مذىبا رسميا ليا

                                                           

 .308-307ص ( اليادم مبركؾ الدالي: التاريخ السياسي كاالقتصادم، 1)
 .308( نفسو، ص 2)
، 1999( حسف احمد محمكد: الثقافة العربية اإلسالمية في إفريقيا، دار الفكر العربي لمطباعة كالنشر، القاىرة، 3)

 .264ص
 .65( نعيـ قداح: المرجع السابؽ، ص 4)
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أيضا يفيد السعدم أف كجكد العمماء كالفقياء المغاربة بيف الزنكج لو دكرا كبيرا في 
 .(1)محاربة البدع كذلؾ مف خالؿ استشارة كبار العمماء كاالستعانة بيـ

عا في العالقات التي شممت كما أف تنبكتك عرفت عمى أياـ سمطنة مالي نمكا كاس
اتجاىات متعددة، كلعؿ الصالت الثقافية كانت أكسعيا مما أدل إلى ارتحاؿ الكثير مف 
عمماء مصر إلى تنبكتك ليعممكا بيا، كىكذا فقد ساىمكا بشكؿ كبير كمباشر خاصة عمى 

 .(2)تيقظ السمطاف مسنى مكسى في إيراد كتب إسالمية كانت منتشرة في القاىرة
سنغام اياـ األسقييف كؿ المعارؼ التي تكصؿ إلييا العالـ اإلسالمي سكاء عف  كعرفت

طريؽ الكتب التي ترد إلييا بكميات كبيرة أك عف طريؽ التجارة كالفقياء، كلعؿ ىذا االزدىار 
الثقافي تحقؽ بفضؿ ما تميز بو سالطيف السنغام مف اجتذاب عدد مف العمماء المسمميف 

عمميـ في مجاؿ التدريس كالقضاء كبدأ اإلنتاج كالتبادؿ الثقافي فألفت كتكريميـ. كقد ازدىر 
العديد مف الكتب في فركع الفقو كالمنطؽ كالعركض كالنحك كالتاريخ، ألفيا عمماء سكدانيكف 
كمف المغرب العربي . كلعؿ اقباؿ الطالب عمى الدراسة بشغؼ، ساىـ في انتشار المدارس 

اع المعارؼ بالمغة العربية كىي المغة الرسمية التي تتخاطب التي كانت تدرس بيا جميع أنك 
بيا معظـ القبائؿ، كظيكر صناعات جديدة متقدمة، كالتجارة الصامتة مف خالؿ 

 .(3)اإلشارات
كبدأ ىؤالء السكاف يكتبكف عمى طريؽ المغربية كىكذا عمت الثقافة اإلسالمية الكافدة 

 .(4)ؾ الجياتمف الشماؿ اإلفريقي كاتسعت رقعتيا في تم

                                                           

 .76( السعدم: المصدر السابؽ، ص 1)
 .256 -255( أحمد شبمي: مكسكعة التاريخ اإلسالمي، ص2)
 .168، كعصمت عبد المطيؼ: المرجع السابؽ، ص326 -325( عطية مخزـك الفيتكرم: المرجع السابؽ، ص ص3)
 .325، صنفسو( 4)
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كما أف التأثيرات األندلسية التي دخمت إلى مدارس بالد المغرب مف قبؿ كانت في ظؿ 
المرابطيف كالمكحديف، كعمماء األندلس الذيف غادركىا بعد سقكط دكلتيـ في يد الفرنجة قد 

 .(1)رحمكا إلى غرب إفريقيا خاصة تنبكتك التي أقامكا بيا
ربة بسكاف السكداف قد ساىـ في ظيكر لغات عديدة اضافة غمى احتكاؾ التجار المغا

 .(2)كمزيجية كمغة األزر التي أخذت مف العربية كالبريرية كالمغات المحمية
كقد عمؿ التجار عمى جمب العديد مف العمماء كالفقياء معيـ، ألف ىناؾ فئة مف 

لشراء، كيعكد التجار ال تجيد الفقو اإلسالمي، خاصة في االمكر المتعمقة بأمكر البيع كا
 الفضؿ لبعض التجار في تشييد المساجد كالمدارس.

كما كانكا يعممكف عمى اختيار فئة الطالب النجباء إلرساليـ إلى أىـ المعاىد اإلسالمية 
 .(3)الشييرة في مصر كبالد المغرب، إذ ساىمكا في مساعدتيـ ببعض النفقات

فاس كسائر بالد المغرب،  كلـ يمبث الممكؾ حتى استقدمكا ميندسيف معمارييف مف
، كأكثر ما يدؿ عمى أثر التجار في معظـ بالد (4)لتشييد القصكر عمى الطراز المغربي

السكداف ىك أف ممككيـ ينسبكف انفسيـ إلى اصؿ عربي، منيـ مف يقكؿ أنو مف أصؿ عمكيا 
 .(5)كنيـ مف يدعي أصال عباسيا أك فاطميا

تى عمى ممكؾ السكداف كخاصة في لباسيـ، إذ كما تجمى اثر ىؤالء التجار المغاربة ح
 .(6)كانكا ىؤالء يرتدكف العمائـ كالجباب كالدراريع

 
 

                                                           

 .267( حسف أحمد محمكد: المرجع السابؽ، ص 1)
 .390( بحاز إبراىيـ بكير: الدكلة الرستمية، ص 2)
 .206، ص6( أحمد شمبي: المرجع السابؽ، ج3)
 .156المرجع السابؽ، ص ( نعيـ قداح: 4)
 .260( حسف أحمد محمكد: المرجع السابؽ، ص 5)
 .265( نفسو، ص 6)
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 المطمب الرابع: التأثير االجتماعي.
لقد امتزجت التقاليد المحمية السكدانية كالتقاليد العربية اإلسالمية الكافدة مف مناطؽ 

اج، تقاليد عربية إسالمية إفريقية الكطف العربي، مما أدل إلى ظيكر نتاجا ليذا االمتز 
 كسنكضح نماذج مف ىذه العالقات الجديدة كالمتأثرة.

ففي البداية كاف الزكاج محصكرا داخؿ العشيرة الكاحدة حفاظا عمى تماسكيـ، ككاف 
االبف يسمى باسـ أمو، ثـ اسـ عائمة أمو أـ قبيمتيا، كاألـ ىي المسيطرة عمى النظاـ 

 .(1)العائمي
ثرات تمؾ الجالية المغاربية، صارت الكثير مف العادات االجتماعية تسير كبتدفؽ مؤ 

إلى حد كبير كفقا لمشريعة االسالمية، كأصبحت أسماءىـ عربية، كتغير نسب الفرد مف األـ 
 إلى األب.

فقد زالت الفكارؽ المكنية كالطبقية بيف الكافديف كبيف أىالي السكداف الغربي، إذ 
 .(2)الكافدكف مف زنجيات المنطقة )تنبكت( كأنجبكا منيفتصاىركا كتزكج ىؤالء 

إذ كصفيـ أرنكلد تكماس بقكلو: "إف المسمميف في تمؾ البالد ال يعرفكف التعصب في 
 .(3)أم صكرة مف صكره، كال يضمركف لممسيحية أم نكع مف العداء"

كا بنظاـ إذف تأثر المجتمع السكداني في مجاؿ عادات الزكاج كنظاـ االسرة، فقد تقيد
كضكابط الشرع اإلسالمي في عدد الزكجات، خاصة أنيـ كانكا ال يحترمكف المرأة نيائيا، 

 .(4)كبعد مجيء اإلسالـ عظـ مف شأنيا كرفع مكانتيا
مف المعركؼ أف أىالي أم أفراد السكداف الغربي كاف بعض منيـ يسيركف عرايا 

لمنطقة كخضكعيا لممؤثرات العربية كبعضيـ اآلخر يستركف أجسادىـ بالجمكد، كلكف بتأثر ا

                                                           

 .368( مطير سعد غيث: الثقافة العربية اإلسالمية، ص 1)
 .370، مطير سعد غيث: المرجع السابؽ، ص 94( نعيـ قداح: المرجع السابؽ، ص 2)
 .140( أرنكلد تكماس: المرجع السابؽ، ص 3)
 .370د غيث: المرجع السابؽ، ص( مطير سع4)
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اإلسالمية بدأكا يقمدكف الكافديف في زييـ فيقكؿ العمرم: " ... كلباسيـ عمايـ بحنؾ مثؿ 
العرب كقماشيـ بياض مف ثياب القطف يزرع عندىـ ... كمنيـ شبيو بزم المغاربة جباب 

 .(1)كدراريع بال تفريج كيمبس أبطاليـ الفرساف أساكر مف الذىب"
ح اىتماميـ ىك التأنؽ في مالبسيـ مف اجؿ الصالة، كاالغتساؿ يكميا، كالتباىي كاصب

 أماـ مكاطنييـ الكثنييف بمالبسيـ البيضاء النظيفة.
فقد اشار الكزاف إلى أف أىؿ ىذه المناطؽ يرتدكف لباسا حسنا، كيتمثمكف بمثاـ كبير مف 

متثمكف بمثاـ ابيض، كما أف قطف أسكد كأزرؽ يغطكف بو رؤكسيـ. لكف األئمة كالفقياء ي
األسكيا داككد كاف يرتدم مالبس مغربية عالية الجكدة، قميص سكسي نسبة لسكس المغرب 

 .(2)األقصى.
أما نساء مدينة تنبكت فقد عمؿ األسكا محمد الكبير عمى إلزاـ نساء مممكتو بارتداء 

 .(3)الحجاب
كانت تبنى مف أغصاف  كذلؾ تطكر بناء المساكف في مدف السكداف الغربي، بعدما

االشجار كجمكد الحيكانات عمى ىيئة خياـ، أصبحت البناء أكبر تطكرا فصار بعضو مف 
 .(4)الطيف، كمسقكؼ بالتبف، كبعضو اآلخر مبني بالحجر المركب كالجير

كقد شمؿ ىذا التطكر العديد مف المنازؿ كالقصكر خاصة قصكر السالطيف التي تـ 
دف كالتي عرفت بنظاـ االقكاس كالزخرفة كالنقش عمى الطابع تشييدىا في العديد مف الم

 .(5)المغربي اإلسالمي
كما يشير األركاني في كتابو السعادة األبدية أف السكدانيكف تأثركا في بعض أصناؼ 

 .(6)األكؿ التي انتقمت مف الشماؿ اإلفريقي إلى السكداف الغربي، كمنيا أكمة الكسكسي
                                                           

 .371، ص ( مطيرسعد غيث :الثقافة العربية1)
 . 115. ككعت: المصدر السابؽ، ص 163، ص2. الكزاف: المصدر السابؽ، ج372 -371، ص ص( نفسو 2)
 . 372( مطير سعد غيث: الثقافة العربية ، ص3)
 .165، ص 2( الكزاف: المصدر السابؽ، ج4)
 .374ثقافة االسالمية، ص ( مطير سعد غيث: ال5)
 .14( األركاني: السعادة األبدية، ص 6)
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 رة.المطمب الخامس: فن العما
لقد تعدف أثر تمؾ الجالية المغاربية الناحية االقتصادية كالسياسية كالثقافية إلى النكاحي 

 الفنية كالعمارة.
 عرؼ فف العمارة بثالثة اشكاؿ ىندسية كؿ منيا تأخذ طابعا خاصا بيا فنجد:

الشكؿ اليرمي الذم اختص في بناء المساجد في فيككف في ىيئة مربع ثـ ترتفع 
خممو أعمدة، بعد سقفو تبنى فكقو الصكمعة التي تأخذ شكؿ ىرمي في الغالب حيطانو كتت

 .(1)كأحيانا تككف مربعا، كعند نيايتيا تككف حادة
أما الشكؿ اإلفريقي كالذم يتشكؿ مف حائط كقاعدة مستديريف كعادة ما يككف مسمكت 

 .(2)كاألخصاص، كما يككف في العادة أمامو حكش دائرم الشكؿ بالقش كالطيف
إضافة إلى الشكؿ المربع الذم تحاط جكانبو بإطار قميؿ االرتفاع، بو ثقب صغير لكي 

 ال يمنع تراكد المياه فيو، خاصة عند ىطكؿ األمطار.
ىذا البناء كاف يستعمؿ في بمداف المغرب كحتى في االندلس أم أنو طراز مغربي 

 .(3)أندلسي
في دراستو عف المعمار  J-schacht كيدعـ ىذا القكؿ ما كصؿ إليو االستاذ شاخت 

اإلسالمي مف أف بناء المنارة في غرب إفريقيا كاف متأثرا بطراز الجنكب التكنسي كأف 
 .(4)محاريب المساجد في غرب أفريقيا تشبو محارب منطقة ميزاب

كلقد عرؼ الفف المعمارم في بالد السكداف تقميدا لممغاربة، إذ تميز عف غيره بممسات 
شكسكدانية،   .(5)مغاربية متأثرة بمكاد البناء المقتبسة مف المغاربة كاألندلسييف االكا 

                                                           

ق دراسة في األكضاع االقتصادية كالحياة الفكرية، ص  292 -160( عمر عبد الرحماف الماجي: الدكلة الرستمية 1)
74. 
 .179( إسماعيؿ العربي: المرجع السابؽ، ص 2)
 .74( عمر عبد الرحماف الماجي: المرجع السابؽ، ص3)
 .188، ص 2001( إمحمد مصباح األحمد: تاريخ العالقات العربية األفريقية، دار الممتقى لمطباعة كالنشر، بيركت، 4)
 .168 -167( عبد القادر زبادية: سنغام في عيد األسقييف، ص ص 5)
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مما سبؽ دراستو يتضح أف كجكد جاليات مغاربية في مدينة تنبكتك بيف القرنيف 
الخامس كالعاشر اليجرييف/ الحادم عشر كالسادس الميالدييف ىي حقيقة تاريخية أكدتيا 

التاريخية مف خالؿ الكقائع كاألحداث التي كردت بيا، منيا مصادر الرحمة  المصادر
كالجغرافيا مثؿ تحفة النظار البف بطكطة، ككصؼ إفريقيا لحسف الكزاف، أك كتب التاريخ 
العاـ كمنيا العبر البف خمدكف أك مؤلفات أىؿ السكداف كأشيرىا تاريخ السكداف لمسعدم 

 ادة األبدية في معرفة عمماء تنبكت البيية لألركاني.كالفتاش لكعت التنبكتي كالسع
تبيف لنا  مف خالؿ البحث أف منطقة تنبكتك، كانت منطقة جذب لكثير مف األجناس      

البشرية منيـ المغاربة كذلؾ منذ تأسيسيا مف طرؼ طكارؽ أمقشرف . ككاف مف عكامؿ 
كقكعيا بمقربة مف نيرم  ىجرتيـ إلييا ىي الخصائص الطبيعية التي تميزت بيا خاصة 

 .السنغاؿالنيجر ك 
كأثبتت الدراسة أف لمجاليات المغاربية الممزكجة مف عرب كبربركاف ليا دكر في تأسيس      

، كدليؿ ذلؾ قبيمة الطكارؽ التي كاف ليا الفضؿ في تأسيس تنبكتك اإلسالميةبعض المدف 
د الييا الطالب مف ممية يفكمنارة ع مع مركر الكقت ممجأ لمفمؾ السياركالتي أصبحت 
 . مختمؼ األكطاف

كما اف تدفؽ أعداد بشرية كبيرة مف المغاربة عمى المدينة كاتخاذىـ مركزا بيا     
ذلؾ ما  إلى إضافة، تشرؼ عمى تنظيـ القكافؿ التجاريةجعؿ القبائؿ البربرية  ،الستقرارىـ

ىـ ألف معظـ سكانيا مف حدث بينيـ مف مصاىرة كالتي نتج عنيا تكحد عاداتيـ كتقاليد
مسكفة. ىؤالء كاف ليـ تأثير كاضح عمى التطكر السياسي كاالقتصادم كالثقافي 
 كاالجتماعي، بحيث عاد عمى تنبكتك بشكؿ ايجابي خاصة مف ناحية  العالقات الدبمكماسية   

 كزراء كقضاة ككتابمف التجار كالعمماء كمستشاريف ك  كلعؿ ما ساىـ في بركز ىذه الفيئات
 لمسالطيف ىك المعاممة التي حظي بيا ىؤالء مف قبؿ ممكؾ مالي كسنغام .
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كما أف فئة العمماء كالفقياء المغاربة كانت مف ضمف الجاليات العربية كالبربرية التي      
نة بالفئات األخرل فقد عممكا دخمت تنبكتك، كتأثيرىـ كاف قكيا كبارزا رغـ قمة عددىـ مقار 

 : عمى
 تب كشيدكا المساجد كبنكا المدارسالتعميمية كألفكا الك تحديث العممية. 
 العربية اإلسالمية بمساف عربي كخط مغربي نشر العمـ كالثقافة. 
  تحكيؿ بعض المراكز الثقافية إلى منارات عممية في المنطقة تشع منيا الثقافة العربية

 كاىا العممياإلسالمية أشيرىا جامعة سنكرم في تنبكت ،كالتي أصبحت تضاىى في مست
 .منارات المغرب  بمصر كفاس

 الفف المعمارم في المنطفة حيث تجمى ذلؾ في مسجد دة في البناء ك ادخاؿ طرؽ جدي
 كقصر الممؾ منسى مكسى.

  أىميا منصب القضاء  الدكلة مف طرؼ العمماء كالفقياءتقميد مناصب ىامة في ،
ى تسيير شؤكف دكليـ مما ساىـ كالمناصب الكزارية كعممكا كمستشاريف لمممكؾ كأشرفكا عم

 .ارتقاء المدينة في
  تطكيرالحركة الفكرية في تنبكتك كذلؾ مف خالؿ  نشر اإلسالـ ك المذاىب اإلسالمية منيا

 المذىب المالكي. 
  فف البناء الحسنة إلى المنطقة في المأكؿ كالممبس ك  التقاليدكثير مف العادات ك نقؿ

 ذلؾ .كالمأككالت التي تصنع مف القمح أشيرىا كاألسرة، ككانت نتائجيا إيجابية في
 أكؿ األسماؾ كلحـك الماشية.الكسكسي ك 

 يغتسمكف فأصبحكا بعد فيما يخص الممبس كاف الناس قبؿ إنتشار اإلسالـ عراة ال
اإلغتساؿ يكميا قكف بمالبسيـ مف أجؿ الصالة ك احتكاكيـ بالجاليات المغاربة  يتأنإسالميـ ك 

بية منيا المثاـ ، كلبس سكاف المنطقة األلبسة المغار ية تتطمب ذلؾألف الشريعة اإلسالم
القميص كالقفاطيف لقطنية كالحريرية كلبس العمامة كالبرانس ك األقمشة التغطية الكجو، ك 
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المصنكعة مف الكتاف كالسراكيؿ الكبيرة ك الجالبيب المغربية . كما تحدثت المصادر 
ساء في فترة حكمو عمى لبس أسكيا الكبير ارغـ النالتاريخية حكؿ ىذه القضية اف السمطاف 

 .الحجاب
اذف نستنتج أف الجاليات المغاربية المختمفة الفيئات كاف ليا دكرا جميا كفعاال في 
تطكير مدينة تنبكتك في جميع المجاالت  خاصة المجاؿ الثقافي كالسياسي منيا ،ألف النجاح 

 لسياسي كقكاعده  كاعطاء شكمو منحى  جديدالثقافي بدكره بادر  في بمكرة اسس النظاـ ا
 .مغاير تماما لشكمو المألكؼ عميو
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والقبائل فهرس األعالم  

 االسم الصفحة
 
38 60  
64 69  28  

55  
56  
31 
48  

21 26 67 
29 64 69  

54  
52 
53  
37 

48 51 52 54 55 61 65  
49 51 52  

30 52  
67 68 

66 
55 58  

55  
16 43 63  

38 47  
19   

 
 إبراىيـ الخضر. -
 إبراىيـ الزلفي. -
 إبراىيـ المقدسي. -
 إبراىيـ بف أحمد بف محمكد بغيغ. -
 إبراىيـ بف عبد اهلل التكاتي. -
 أبك احمد. -
 بك إسحاؽ الساحمي.أ -
 أبك القاسـ التكاتي. -
 أبك القاسـ بف ابي النعيـ الغساني. -
 أبك بكر بف أحمد بف عمر بف محمد أقيت. -
 أبك حفص المسكفي. -
 أحمد البكام. -
 احمد بابا التنبكتي. -
 أحمد بف احمد بف عمر أقيت. -
 أحمد بف سعيد. -
 احمد بف عبد اهلل بف ابي بكر الغدامسي. -
 .احمد بف عمر الرقادم -
 احمد بف محمد بغيغ. -
 أحمد بف محمد بف سعد. -
 األسقيا الحاج محمد. -
 األسقيا محمد. -
 أسكيا داككد. -
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38  
58   
27  

51 55 68  
66 70  

65  
15 16 27 29 38 41 49 

59 60   
49  
60  
30 62  
51 60  

50  
28 30  

50  
29 71  

21  
68 
48 68 

68  
51 
28 
59 
52 
26  
27  

 أندغ محمد. -
 أندغمحمد بف أحمد الديممي. -
 بمقاسـ التكاتي. -
 التاجكرم. -
 سعيد عبد اهلل العزكلي. -
 سميماف بف عمي. -
 سني عمي. -
 
 سيدم المختار بف أندغ محمد. -
 سيدم يحي التادلسي. -
 سيدم يحي. -
 الشريؼ يكسؼ. -
 الشيخ البسكرم. -
 العاقب بف محمد أقيت.  -
 العاقب محمد بف عمر بف محمد أقيت. -
 عبد الرحماف البمبالي. -
 عبد الرحماف السعدم. -
 عبد الرحماف بف ابي بكر الغدامسي.  -
 عبد الرحماف بف عبد اهلل بف ابي بكر. -
 عبد الرحماف بف محمد بف احمد الطشاني. -
 ني.عبد السالـ األسمر الزليط -
 عبد السالـ بف محمد دؾ الفاللي. -
 عبد اهلل البمبالي. -
 عبد اهلل العصكني. -
 عبد اهلل الككمي الغدامسي. -
 عثماف بف الحسف التشيتي. -



 

 
88 

27 
58 
29 
58 
47 48  

49  
37  
48  
27  

30 54 56  
49 

30 51 57  
38 59   
27 69  
38 61 62  

65  
30 50  
37 47 49  
53 55 66  

49 50  
15 30 60  

30 55 
59 66   

71  
14  

14 19 23 26 67 68 70   

 عمي بف عبد اهلل سر بف إماـ عمي الجزكلي. -
 عمر بف محمد أقيت. -
 فاطمة بف أحمد. -
 الفقيو اندغ محمد بف محمد بف عثماف بف نكح. -
 محمد الفياللي. -
 الكابرم. محمد -
 محمد الكنتي الصغير. -
 محمد الكجدم التازم. -
 محمد الكديعة بف محمد سعيد. -
 محمد بغيغ. -
 محمد بف أب الزمكرم. -
 محمد بف أحمد. -
 محمد بف الصديؽ. -
 محمد بف بدر حمكد الفزاني. -
 محمد بف عبد الكريـ المغيمي. -
 محمد بف عمي التكاتي. -
 محمد بف عمر أقيت. -
 محمد بف عمر. -
 د بغيع.محمد بف محمك  -
 محمد بف محمكد بف عمر ابف محمد أقيت. -
 محمد نض. -
 محمكد بف محمد الكنكرم. -
 مخمكؼ البمبالي. -
 المقرم. -
 منسا ماجاف. -
 منسي مكسى. -
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29 64 69  
60  
50 55  

53  
51  

 منصكر الفزاني. -
 منصكر الفياللي. -
 الناصر المقاني. -
 يحي بف محمد الحطاب الطرابمسي. -
 يكسؼ االسيكطي. -

 فهرس األماكن

 الصفحة المكان 
 أبكجية. -
 اف.أرك  -
 اإلسكندرية. -
 أغادس. -
 افريقيا. -
 
 ألمانا. -
 األندلس. -
 اكدغست -
 أكركبا. -
 باماكك. -
 البامبرا. -
 برقة. -
 البير. -
 تافياللت. -
 تاكديني.- 
 تكات. -

 

5 
 4 ،10 ،42 ،64 . 

43 75. 
42 43 67. 

2 8 11 14 18 27 29 33 34 35 41 
42 47 65 72. 

21 
77 80  
4 
72  
2  
5  
43 

4 19 41 43  
 22 33 39 43 63  

3 5  
4 18 22 24 33 34 40 41 43 62 

63 64  
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 تغازة. -
 تممساف. -
 تمبكت. -
 
 
 
 
 تكنس. -
 الجزائر. -
 جيني. -
 جنى. -
 درعة. -
 زندر. -
 سجمماسة. -
 السنغاؿ. -
 السكداف الغربي. -
 
 
 السكس األقصى. -
 سكسة. -
 السكنغام -

 
 الصحراء الكبرل. -
 الصحراء. -
 طرابمس. -
 غاك. -

18 74  
43 48 61 68  

2 3 6 8 9 10 11 13 15 16 17 18 
19 20 21 23 24 26 27 29 30 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 47 48 49 51 52 53 54 73 74 

76 77 78  
4 18 43 61  

11 61   
37  

4 18 29 41 43 55 72 74  
22 34 40 43  

40 
18 34 40 42 43 75 70 71  

33 37  
2 3 4 5 8 11 18 21 22 23 33 34 

36 37 38 39 41 42 43 47 48 54 
57 63 65 66 71 74 79  

30 
22 33 34 42 79 

3 9 15 16 20 27 36 38 43 44 48 
54 54 60 63 70 76  

2 4 9 74  
5 10 12 18 29  

 18 25 41 74 53 68 71 75  
3 5 13 43 74 63 72  
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 غدامس. -
 فاس. -
 
 فزاف. -
 القاىرة. -
 قسنطينة. -
 كانك. -
 كبارا. -
 كنداـ -
 ليبيا. -
 مالي. -
 
 مراكش -
 
 مصر -
 المغرب األقصى. -
 المغرب األكسط. -
 المغرب. -
 
 
 مكناسة. -
 مكريطانيا. -
 نكدة. -
 التكركر. -
 النيجر. -
 نيجيريا. -

22 25 34 35 36 41 43 44 75 71  
4 22 27 33 34 38 47 75 59 60 

70 77  
33 34 40 43 72  
16 17 18 29 42 43  

43  
37  
4  
5  
75  

2 5 11 14 15 19 20 25 26 29 33 
34 47 48 64 67 69 71 76  

4 16 22 23 38 41 42 43 53 54 
59 79  

77  
16 17 18 22 33 34 42 50 55   

74  
11 12 13 16 17 18 23 26 29 30 
34 36 37 38 42 43 44 45 47 53 

54 57 61 77 80   
47 54  
5 42  

44  
15  

3 10 11 12 13 15 18 33  
37 43 59  
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 ىجار. -
 كجؿ. -
 كركال. -
 كالتة -
 
 اليمف.    -

         

18 40 43  
34  
43  

4 5 15 18 19 29 33 37 42 43 49 
74  
11 48  

 

 فهرس القبائل

 الصفحة القبيمة
 صنياجة. -

 
 مسكفة. -
 جدالة. -

 أغالؿ-       
 كنتو. -
 الطكارؽ. -

11 ،23 ،24 ،34 ،40 ،42 ،43 ،
48 ،57 ،65 . 
4 ،23 ،40 ،48 ،52 ،70 ،71. 

48. 
29 . 
37 ،7. 
39 ،40 ،42 ،58 ،59. 
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 المالحق
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 (:1الممحق رقم )

 

 

 

 

 

   1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .108احمد فتكح أحمد عبديف: المرجع السابؽ، ص  (1)
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 (:2الممحق رقم )

       1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 طرق القوافل الرئيسية بين بالد السودان وشمال إفريقيا

                                                           

 .240سابؽ، ص الشيخ األميف محمد عكض اهلل: المرجع ال (1)
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 (:3الممحق رقم )

 

    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أحد المنازل بتنبكت

 

 

 

                                                           

 .341فيميكس ديبكا: المرجع السابؽ، ص  (1)
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 (:4الممحق رقم )

 

 

 

 
1 

 

 

 

 كتالسوق الكبير في تنب

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .333فيميكس ديبكا: المرجع السابؽ، ص  (1)
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 (:5الممحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 
1  

 

 

 

 

 كروكي مدينة تنبكتو

 

 

                                                           

 .108احمد فتكح أحمد عبديف: المرجع السابؽ، ص  (1)
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 (:6الممحق رقم )

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خريطة أهم المراكز الحضارية في بالد السودان الغربي

 

 

 

                                                           

 .414سعد مطير غيث: الثقافة العربية اإلسالمية، ص  (1)
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 (:7الممحق رقم )

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
 كروكي مسجد جنجور

 

                                                           

 .121احمد فتكح أحمد عبديف: المرجع السابؽ، ص  (1)
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 (:8الممحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 مسجد سنكوري بتنبكتو

                                                           

 .112حمد عبديف: المرجع السابؽ، ص احمد فتكح أ (1)
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 المصادر والمراجع
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 : لمصادراقائمة  

ابف الخطيب، لساف الديف: اإلطاحة في أخبار غرناطة، تج: محمد عبد اهلل  .1
 . 1973ق/1393مكتبة الخانجي، ،2ط القاىرة،،عناف

ق(: تحفة النظار في غرائب 779ابف بطكطة أبك عبد اهلل ابف محمد الكالتي )ت  .2
 .2ج، 1928، مصر، 1ة، طاألمصار كغرائب األسفار، مطبعة األزىري

ـ(: كفاية المحتاج لمعرفة مف ليس في الديباج، تح: 1524ق/943احمد بابا التنبكتي ) .3
 . 2ـ، ج2000الشؤكف اإلسالمية، د.ط، محمد مطيع، كزارة األكقاؼ ك 

ق(: نيؿ االبتياج بتطريز الديباج، تح: عمي عمر، مكتبة 1036أحمد بابا النتبكتي )ت  .4
  .1ـ، ج1964ق/ 1423، القاىرة، 1الثقافة الدينية، ط

األركاني أحمد بايير: السعادة األبدية في التعريؼ بعمماء تنبكت البيية، تحؽ: اليادم  .5
 . 2001، بنغازم، 1العالمية، ط مبركؾ الدالي، جمعية الدعكة اإلسالمية

: اليادم مبركؾ الدالي، ، تحاألركاني، أحمد بابير: جكاىر الحساف في أخبار السكداف .6
 .ما كراء الصحراء كشماليا، د طسمسمة التاريخ الثقافي المشترؾ إلفريقيا في

البرتمي، أبي عبد اهلل الطالب محمد بف أبك بكر الصديؽ الكالتي: فتح الشككر في معرفة  .7
الغرب اإلسالمي، أعياف عمماء التكركر، تح: محمد إبراىيـ الكتاني كمحمد حجي، دار 

 .1981، بيركت، 1ط
س، ار في خبر األقطار، تح: إحساف عباطحمد بف عبد المنعـ: الركض المعم الحميرم، .8

 .1975، بيركت، 1مكتبة لبناف، ط
ق(: الجغرافية، تح: محمد حاج 600الزىرم أبي عبد اهلل محمد بف أبي بكر )ت  .9

 . لدينية، د ط، د تصادؽ، مكتبة الثقافة ا
ـ(: تاريخ 1655ق/1055السعدم، عبد الرحماف بف عبد اهلل بف عمراف بف عامر ) .10

 . 1981لسنة الشرقية، د.ط، باريس، السكداف، المدرسة الباريزية لتدريس األ
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ـ(: تاريخ القتاش في 1593ق/1002القتاش: أدمغ محمكد كعت ابف الحاج التكصؿ ) .11
 .1964أخبار البمداف كالجيكش كأكابر الناس، ىكداس دكالقكس، د.ط، 

ي كمحمد زنيبر كآخركف، دار نشر المعرفة، حجمارمكؿ كاربخاؿ: إفريقيا، تر: محمد  .12
 .3ـ، ج1989د.ط، الرباط، 

ق(: الحمؿ المكشية في ذكر األخبار المراكشية، تح: سييؿ 12مجيكؿ )عاش القرف  .13
 . 1979ق/ 1399، 1زكار كعبد القادر زمانة، دار الحديثة، ط

نة نازلة ـ(، مدك 1504-ق909المغيمي محمد بف عبد الكريـ المغيمي التممساني )ت  .14
 .2011ييكد تكات، مناقبة كأثاره، تح: مقدـ مبركؾ، دار القدس، الجزائر، 

ـ(:نفخ الطيب في غصف األندلس 1149/ق544أحمد بف محمد )ت المقرم، .15
 .2ج ،1949الرطيب،تح:عز الديف عبد الحميد،مصر،

الناصرم السالكم أحمد بف خالد: االستقصاء ألخبار دكؿ المغرب األقصى "الدكلة  .16
سعدية"، تح: جعفر الناصرم كمحمد الناصرم، دار الكتاب، الدار البيضاء، المغرب، ال

 .5جـ،1955
ـ(: ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ 1406 -ق808كابف خمدكف عبد الرحماف )ت  .17

، 1العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف األكبر، مر: سييؿ زكار، دار الفكر، ط
  .6ـ، ج2000ق/ 1431

ـ(: كصؼ إفريقيا، تر: محمد حجي 1550ق/ 957، الحسف بف محمد )ت الكزاف .18
 .3، ج2ج، 1جـ، 1983، بيركت، 2كمحمد األخضر، دار الغرب، ط

الكنشريسي أحمد بف يحي: المعيار المعرب كالجامع المغرب عند فتكل إفريقية كأندلس  .19
  .2، ج1981كالمغرب، نشر األكقاؼ كالشؤكف الدينية، المغرب، 

حمكم، شياب الديف أبي عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الحمكم الركمي ياقكت ال .20
 .4ج،1977 -1397البغدادم: معجـ البمداف، دار صادر، د ط، بيركت،  
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ط، القاىرة،  إبراىيـ طرخاف: دكلة مالي اإلسالمية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، د .1
 .ـ1973

ئة المصرية، العاصمة، برنك اإلسالمية، مطابع الييإبراىيـ عمي طرخاف: إمبراطكرية  .2
1975. 

تقى لمطباعة كالنشر، إمحمد مصباح األحمد: تاريخ العالقات العربية األفريقية، دار المم .3
 .2001بيركت، 

بشار اكـر جميؿ داكد المالح: التحكالت التي أحدثيا اإلسالـ في المجتمع الفريقي مف  .4
 .2013، عماف، 1شر كالتكزيع، طلمنـ، دار غيداء 15-11ق/9-5القرف 

نياني: تاريخ إفريقيا العاـ: إفريقيا مف القرف الثاني عشر إلى القرف السادس  -ت-ج .5
، 4عشر، المجنة العممية الدكلية لتحرير تاريخ إفريقيا العاـ اليكنسكك، بيركت، مج

1988. 
ار الفكر العربي، جماؿ زكريا قاسـ: األصكؿ التاريخية لمعالقات العربية اإلفريقية، د .6

 .1999مصر، القاىرة، 
مكتب النيضة حسف إبراىيـ حسف: انتشار اإلسالـ في إفريقية جنكب الصحراء،  .7

 .1964المصرية، 
لمطباعة  حسف احمد محمكد: الثقافة العربية اإلسالمية في إفريقيا، دار الفكر العربي .8

  . 1975،كالنشر، القاىرة
لكعبي: تاريخ العالقات العرب مع إفريقيا جنكب زماف عبيد كناس كىاشـ ناصر حسيف ا .9

  .2012، عماف، 1دار صفاء لمنشر، طالصحراء، 
لمتأخرة ، زماف عبيد كناس: تمبكتك كأثرىا الحضارم في العصكر الكسطى اإلسالمية ا .10

 .دار األياـ ، د ط،د ت
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كزيع، عادؿ نييض: معجـ أعالـ الجزائر، منشكرات مكتبة التجارم لمطباعة كالنشر كالت .11
. عثماف برايما بارم: جذكر الحضارة اإلسالمية في الغرب 1971، بيركت، 1ط

 .2000ق/1421، القاىرة، 1اإلفريقي، دار األمير، ط
ق(، دار الغرب 14 -9عبد الحميد بكرم: النبذة في تاريخ تكات كأعالميا مف القرف ) .12

  .2007،لمنشر كالتكزيع، الجزائر
. 1996ة اإلسالمية السكدانية بإفريقيا الغربية، القاىرة، بد الرحماف زكي: تاريخ الدكلع .13

األميف محمد عكض اهلل: العالقات بيف المغرب األقصى كالسكداف الغربي في عيد 
السمطنتيف اإلسالميتيف مالي كسنغي، إشراؼ: مصطفى محمد سعد، قسـ التاريخ، جامعة 

 ،  .1976ق/1396القاىرة، الخرطـك
، الشركة الكطنية 1591-1493ة سنغام في عيد االسيقيف عبد القادر زبادية: مممك .14

 . 1971لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 
عبد القادر زبادية: مممكة سنغام في عيد االسيقييف، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع،  .15

 د.ط، الجزائر.
 عبد اهلل سالـ بازينة: انتشار اإلسالـ في إفريقيا جنكب الصحراء، دار الكتب الكطنية، .16

 .2010، بنغازم، 1ط
: الرحالت بإقميـ تكات، دراسة تاريخية أدبية لمرحالت المخطكطة بخزائف  .17 عبد اهلل كرـك

 .2001تكات، عاصمة الثقافة العربية، بحمب، 
-430عصمت عبد المطيؼ دندش: دكر المرابطيف في نشر اإلسالـ في غرب إفريقيا  .18

، 1دار الغرب اإلسالمي، طـ، تع: رسائؿ أبي بكر بف العربي، 1121-1038ق/515
 .1988بيركت، 

عطية مخزـك الفيتكرم: دراسات في تاريخ شرؽ إفريقيا كجنكب الصحراء لمرحمة  .19
 .1998، بنغازم، 1انتشار اإلسالـ، دار الكتب الكطنية، ط
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، بنغازم، 1عمي محمد عبد المطيؼ: تمبكتك أسطكرة التاريخ، دار الكتب الكطنية، ط .20
2001. 

يانة: جغرافية إفريقيا دراسة إقميمية لمقارة مع التطبيؽ عمى دكؿ فتحي محمد أبك ع .21
 .1982جنكب الصحراء، دار النيضة العربية، بيركت، 

 .1988فتحي محمد أبك عيانة: جغرافية إفريقيا، دار النيضة العربية، بيركت،  .22
فيمكس ديبكا: تمبكت العجيبة، تر: عبد اهلل عبد الرزاؽ إبراىيـ، المجمس األعمى  .23
 .2003، القاىرة، 1مثقافة، طل
محمد الغربي: بداية الحكـ المغربي في السكداف الغربي، مؤسسة الخميج لمطباعة  .24

 .1،ج1982كالنشر، الككيت، 
محمد بف عثماف الحشاشي: الرحمة الصحراكية عبر أراضي طرابمس كبالد التكارؽ،  .25

 1988تر: محمد المرزكقي، الدار التكنسية، لمنشر 
، 1ماف سكالمية: تنبكتك جكىرة تغمرىا الرماؿ، مطبعة المتكسط، طمحمد عبد الرح .26

( محمد فاضؿ عمي بارم، سعيد إبراىيـ كريدية: المسممكف 1. )27، ص 1986بيركت، 
 .2007، بيركت، 1في غرب إفريقيا تاريخ كحضارة، دار الكتب العممية، ط

أليؼ، مصر،  د محمد عكض محمد: الشعكب كالسالالت اإلفريقية، دار المصرية لمت .27
  .1جت،

 .1986، بيركت، 2محمكد شاكر: مالي، المكتب اإلسالمي، ط .28
مسعكد عمر محمد عمي: تأثير الشماؿ اإلفريقي عمى الحياة الفكرية في السكداف  .29

الغربي فيما بيف القرنيف الثامف كالعاشر اليجرييف، الرابع عشر كالسادس عشر 
 .111، ص2003، طرابمس، 1عالمية، طالميالدييف، منشكرات الدعكة اإلسالمية ال
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مسعكد عمر محمد عمي: تأثير الشماؿ اإلفريقي عمى الحياة الفكرية في السكداف  .30
الغربي فيما بيف القرنيف الثامف كالعاشر اليجرييف/ الرابع عشر كالسادس عشر 

 .2003، طرابمس، ليبيا، 1الميالدييف، منشكرات الدعكة اإلسالمية العالمية العالمية، ط
مقدـ مبركؾ: اإلماـ محمد بف عبد الكريـ المغيمي التممساني كدكره في تاسيس اإلمارة  .31

ـ، الجزائر، دا الغرب لمنشر كالتكزيع، 15ق/  9اإلسالمية بإفريقيا الغربية خالؿ القرف 
2004. 

مقالتني عبد اهلل، جعفرم مبارؾ: معجـ أعالـ تكات، منشكرات الرياض، الجزائر،  .32
2012 ، 

بد اهلل كمحفكظ رمكـ: دكر منطقة تكات الجزائرية في نشر اإلسالـ كالثقافة مقالتي ع .33
 .2009، الجزائر، 1العربية، كزارة الثقافة الجزائرية، ط

النائي كلد الحسف: صحراء الممثميف، دراسة لتاريخ مكريتانيا كتفاعميا مع محيطيا  .34
ـ، 11ق/ 5ة القرف ـ إلى نياي8ق/ 2اإلقميمي خالؿ العصر الكسيط مف منتصؼ القرف 

 .تقديـ: محمد حجي، دار المدار اإلسالمي، د ط، د ت
نعيـ قداح: إفريقيا الغربية في ظؿ اإلسالـ، مر: عمر الحكيـ، كزارة الثقافة كاالرشاد  .35

 .القكمي، نيكيكرؾ، د ط
نعيـ قداح: حضارة اإلسالـ كحضارة أكربا في إفريقيا الغربية، الشركة الكطنية لمنشر  .36

 .1974، الجزائر، 3ط كالتكزيع،
اليادم مبركؾ الدالي: التاريخ الحضارم إلفريقيا كراء الصحراء مف نياية القرف  .37

، 2الخامس عشر إلى بداية القرف الثامف عشر، منشكرات البحكث كالدراسات اإلفريقية، ط
  .2001طرابمس، 
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صحراء مف اليادم مبركؾ الدالي: التاريخ السياسي االقتصادم إلفريقيا فيما كراء ال .38
، 1نياية القرف الخامس عشر إلى بداية القرف الثامف عشر، الدار المصرية المبنانية، ط

 .1999القاىرة، 
اليادم مبركؾ الدالي: مممكة مالي اإلسالمية كعالقتيا مع المغرب كليبيا مف القرف  .39

 .1993، بيركت، 1ـ، دار الممتقى، ط15حتى القرف  13
 ـ( دار ىكمة،20_16مف مطمع القرف) اإلسالميةلغربية يحي بكعزيز: تاريخ افريقيا ا .40

 . 2001الجزائر، 
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 .1971نيضة المصرية، د.ط، القاىرة، إبراىيـ حسف كآخركف، مكتبة ال
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 .  1987ة المصرية العامة لمكتاب، مكسى، الييئ
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عبد الرحماف جنيدم: مدينة تنبكت )تمبكتك( نشأة المدينة كتطكرىا ، دكرية كاف  .2
  .2012السادس عشر، يكنيك،  التاريخية، العدد

، الجزائر، 26د عبد القادر زبادية: محمد بف عبد الكريـ المغيمي، مجمة األصالة، العد .3
 .ـ1975 -ق1395

زاؽ إبراىيـ: الطرؽ الصكفية في إفريقيا كدكرىا في نشر اإلسالـ في عبد اهلل عبد الر  .4
عالمية، طرابمس، إفريقيا، ندكة اإلسالـ كالمسممكف في إفريقيا، الدعكة اإلسالمية ال

18/07/1998.  
غيث: تنبكت: نشأتيا كأىـ مراكز العبادة بيا حتى منتصؼ القرف الحادم  سعد مطير .5

دم، مجمة جامعة الزيتكنة، كمية اآلداب كالتربية، العدد عشر لميجرة/السابع عشر الميال
 ـ،2012الثالث، ليبيا، 
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عبمة محمد سمطاف: العناصر المغاربية في السكداف الغربي دكرىا السياسي كالحضارم  .4
 تمنذ ظيكر المرابطيف حتى نياية دكلة سنغام، رسالة دكتكراه، مركز البحكث كالدراسا

 .1999اإلفريقية، جامعة القاىرة، 
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