وزارة الشبون اإلسبلمٌة والثمافة واألولاؾ بجمهورٌة جٌبوتً
المجلس األعلى اإلسبلمً

امللتقى الثالث لعلماء شرق إفريقيا
ورلة علمٌة بعنوان:

"جوود علماء منطقة القرن اإلفريقي يف
خدمة املذهب اإلمام الشافعي"
من الفرتة  21-18مايو 2015م
إعداد
حممد عمر أمحد
األستاذ جبامعة والية بونت الند –جاروى – الصومال

1|Page

بسم ميحرلا نمحرلا هللا
الحمد هلل رب العالمٌن ،نحمده سبحانه وهو الموفك والمعٌن ،ونصلً ونسلم على خاتم النبٌٌن،
وعلى آله وأصحابه والتابعٌن لهم بإحسان ،وبعد:
ٌطٌب لً فً البداٌة أن أتوجه بالشكر الجزٌل لجمهورٌة جٌبوتً حكومة وشعبا ،وفً ممدمتهم
الربٌس إسماعٌل عمر جٌله ،لرعاٌته الكرٌمة واستضافته لهذا الملتمى الرابع الذي ٌضم كوكبة نٌرة
من علماء شرق إفرٌمٌا وتركٌا ،والمملكة العربٌة السعودٌة وجمهورٌة مصر العربٌة ،والٌمن السعٌد
( فرج عن أهله الكربة) ،وجمهورٌة السودان ،وجمهورٌة مالً ،والشكر موصول كذلن لوزارة
الشبون اإلسبلمٌة والثمافة واألولاؾ وعلى رأسها الوزٌر آدم حسن آدم ،وربٌس مجلس األعلى
اإلسبلمً األخ إبراهٌم عباد..
كما أحًٌ رإساء روابط العلماء وفً ممدمتهم األمٌن العام التحاد علماء إفرٌمٌا الدكتور دمحم سعٌد
بابا سٌبل ،وربٌس رابطة علماء جٌبوتً ،وربٌس هٌبة علماء الصومال ،وأسؤل هللا أن ٌسدد خطاهم
وٌوفمهم ما فٌه خٌر لئلسبلم والمسلمٌن وال أنسى إخوانً من الضٌوؾ الكرام من الباحثٌن وأساتذة
الجامعات ،واإلعبلمٌٌن.

بين يدي البحث
بادئ ذي بدأ تلزم اإلشارة إلى أن الموضوع الذي أسند إلً هو موضوع عرٌض ومتشعب وطوٌل
الذي متسع األرجاء من الناحٌتٌن الزمانٌة والمكانٌة ،ولذلن أستمحٌكم العذر سلفا معترفا بالتمصٌر
وصعوبة أن أن أوفً هذا الموضوع حمه  ،وكٌؾ بمدرات المحدودة أن أجري مسحا شامبل لمنطمة
المرن اإلفرٌمً وعلماءها المشاهٌر الذٌن لدموا إسهامات سواء فً التدرٌس أو فً التؤلٌؾ لخدمة
المذهب الشافعً-رحمه هللا -وإنما الذي أطرح مجرد إشارات عامة عامة ،وأعتذر عن تناول جمٌع
جهود علماء دول أو شعوب المرن اإلفرٌمً كما هو العنوان.
والنمطة الثانٌة هً حسبما أشار إلٌه بعض الباحثٌن هً نذرة الدراسات والبحوث فً هذا المجال
عسى أن ٌكون فٌكم من ٌسد هذه الثؽرة بالدراسة والبحث ،نظرا ألن اهتمام معظم الباحثٌن فً
تارٌخ المنطمة انصب حول الموضوعات المرتبطة بالصراعات السٌاسٌة والمواجهة بٌن مملكة
الحبشة المسٌحٌة وبٌن السلطنات اإلسبلمٌة من فترات سابمة  .أما الجانب الفكري والثمافً من
تراث المرن اإلفرٌمً فلم تحظ بالعناٌة البلبمة من لبل الدارسٌن ومراكز البحوث محلٌا ودولٌا وعلى
سبٌل المثال ،فمد ظلت فترة اإلمام أحمد ؼرانً( 1543-1506م) تشكل حلمة إعبلمٌة نشطة على
نطاق واسع فً التارٌخ السٌاسً لهذه الببلد.
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تمهيد
إن التسلسل المنطمً للبحث ٌمتضً أوال أن نشٌر إلى إلى دخول اإلسبلم فً المرن اإلفرٌمً ألن
الفمه اإلسبلمً ما هو إال جانب من جوانب اإلسبلم الذي ٌتكون من عمٌدة نٌرة تصلح الملوب ،ومن
تشرٌع ٌهدي إلى جلب المصالح ودفع المفاسد وإدارة الحٌاة على خٌر وهدى ،ثم بالتهذٌب الخلمً
وهو ما اصطلح علٌه عند البعض بالتصوؾ ،ثم إن حركة انتشار اإلسبلم عبر الهجرات الفردٌة
والجماعٌة إلى المرن اإلفرٌمً ،نتج عنه لٌام المدن اإلسبلمٌة والمشٌخات والسلطنات ومن ضمنها
انبثمت مراكز لئلشعاع الحضاري ونشر العلوم اإلسبلمٌة بالتدرٌس والتؤلٌؾ .
ثم نعرج إلى ذكر من نبػ فً هذه المراكز وجهودهم فً خدمة المذهب الشافعً ،ثم أشٌر إلى
مجاالت خدمة علمابنا للمذهب الشافعً ،وتوضٌح العبللة بٌن الفمه والحٌاة من جوانبها فً المجتمع
،وبٌن تطوٌر الفمه اإلسبلمً .
ثم إن تطور الفمه اإلسبلمً مرتبط ارتباطا وثٌما بتطبٌك الشرٌعة فً مجاالت الحٌاة ،فالحمٌمة التً
ٌإٌدها الوالع هً أن دواوٌن اإلسبلم ومنها موسوعات الفمه الشافعً مثل الحاوي الكبٌر ،ومهذب
الرافعً والمجموع شرح المهذب ،وؼٌر ذلن من الموسوعٌة التً تشهد بحٌوٌة الفمه اإلسبلمً
ومواكبته للعصر فإن ذلن لم ٌخرج إلى النور لوال أن الفمه اإلسبلمً كان مطبما ،ودستورا ٌحكم
الحٌاة ،ومن هذه النمطة أتدرج إلى تذكٌر أن أهم وسٌلة لتطوٌر الفمه اإلسبلمً عموما والفمه
الشافعً خصوصا هو جعل الحٌاة محكومة بهذا الفمه ومن ٌومبذ تجدون كٌؾ ٌتبارى شبابنا
وشٌوخنا فً التؤلٌؾ فً مٌادٌن التؤلٌؾ الفمهً ،ومعالجة المشاكل االجتماعٌة واألخبللٌة والسٌاسٌة
بالفمه اإلسبلمً ،وبالجملة فإن الفمه ٌموت فً األلطار التً ال ٌطبك فٌها تطبٌما سلٌما .هذا ولبل كل
شًء ٌنبؽً إعطاء نبذة عن اإلمام الشافعً صاحب المذهب رضً هللا عنه ،ولكن تركت ذلن طلب
االختصار علما بؤن الكثٌر من إخوانً الذٌن اطلعت على جانب منبحوثهم لد تناولوه بشًء من
التوسع وهلل الحمد.

انتشار اإلسالم في منطمة المرن اإلفريمي
فٌما ٌتعلك بوصول اإلسبلم إلى منطمة المرن اإلفرٌمً فإن وصول اإلسبلم  ،إلى الحبشة -وهً
تشمل منطمة المرن اإلفرٌمً -أمر ال جدال حوله فً ولت مبكر لبل هجرة الرسول إلى المدٌنة
المنورة ؛ ولكن السإال الذي ٌحتاج إلى إجابة محددة هو  :هل تم ّكن اإلسبلم من االنتشار فً
المنطمة وهل كان لهإالء المهاجرٌن نشاط دعوي شمل المنطمة علما بؤن أكثر شعوب منطمة المرن
فً ذلن الولت كانت تمثل كٌانات مستملة ولم تكن ضمن المملكة الحبشٌة التً كانت عاصمتها
ٌكسوم
بعد طول البحث والرجوع إلى كتابات كثٌر من المإرخٌن ٌتؤكد أن انتشار اإلسبلم فً منطمة المرن
اإلفرٌمً لد ارتبط بإسبلم الٌمن ،وانتمال الذٌن أسلموا إلى الشاطا ٍاإلفرٌمً لوجود العبللة التجارٌة
بٌن المنطمتٌن .وهكذا تدرٌجٌا وبازدٌاد التواصل والهجرة بٌن جنوب شبه الجزٌرة العربٌة وشمالها
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نشؤت على مر األٌام مدن تشبه الدوٌبلت وهً سلطنات ومشٌخات مثل زٌلع وممدٌشو،ومركة
وبراوة ،فاإلسبلم دخل وانتشر بسلم دون عنؾ .ولد جاء فً كتاب الدعوة إلى اإلسبلم لسٌر توماس
آرنولد  :أن أربعٌن من الدعاة العلماء جاءوا من حضرموت لٌس لؽرض سوى الدعوة نزلوا من
بربرة وتشاوروا لرب الجبل المسمى بجبل األولٌاء واتفموا على أن ٌمضً كل منهم لوجهته وبعض
هإالء وصل إلى كٌنٌا وبعضهم وصل إلى عروشا وبعضهم وصل إلى ممدشو وبعضهم عدلوا إلى
جهة الؽرب  .إذن كان هنان دعاة متحمسون لئلسبلم نشروا اإلسبلم بهذه الطرٌك السلمٌة ..1

تغلغل اإلسالم في مجتمع المرن اإلفريمي وتموية مركزه:
لم تكن االتصاالت منتظمة ومستمرة بٌن الجزٌرة ،وبٌن الحبشة ،وكانت الهجرات متباعدة من حٌث
الزمن ،بل تفصل بٌن بعضها أحٌانا لرون ،ومع ذلن فانتمال اإلسبلم من المدن الساحلٌة إلى
المناطك الداخلٌة والمرتفعات الجبلٌة الوعرة تم بفترات متماربة فً المرن اإلفرٌمً بخبلؾ بمٌة
أجزاء المارة ،وباختصار فمد أخذت عملٌة التحول إلى اإلسبلم عدة لرون تمت عبر اإللناع بالدعوة
السلمٌة وفً هذه المرحلة عادة تتكون المراكز والمعاهد العلمٌة والمساجد ومدارس تحفٌظ المرآن،
وتؤسست مدن وحضارات علمٌة تسبك مرحلة تؤسٌس الدولة وعندها تحسن وضع المسلمٌن
وشعروا بالموة وباالنتماء اإلسبلمً  ،وٌتواصلون مع األلطار اإلسبلمٌة ،وٌرسلون الطبلب إلى
مراكز الحضارة العلمٌة ٌ 2رتبط تارٌخ اإلسبلم فً شرق إفرٌمٌا بالمحٌط الهندي أكثر من ارتباطه
بتارٌخ المارة اإلفرٌمٌة نفسها  ،وذلن أن الذٌن حملوا اإلسبلم إلى تلن المنطمة وفدوا عن طرٌك
كونوا بامتزاجهم بعضهم بعضهم ببعض من ناحٌة ،وبامتزاجهم
المحٌط الهندي واستوطنوها ثم َّ
باإلفرٌمٌٌن من ناحٌة أخرى شعبا جدٌدا له خصابصه وحٌاته وثمافته ثم أصبحت له بعد ذلن
حضارته التً نعرفها اآلن بالحضارة السواحٌلٌة.3
ورواٌة ابن بطوطة هذه أهمٌة كبٌرة ألنها تطلعنا على الدور الذي كان ٌموم به العرب المسلمون فً
نشر اإلسبلم فً الصومال عن طرٌك االختبلط بسكانه ومصاهرتهم ،وسرعان ما ؼذت تلن
تتخرج
المراكز التجارٌة منابع اإلشعاع والنور والحضارة والمدنٌة ومراكز لبعث الدعوة اإلسبلمٌة
َّ
وتنطلك منها طابفة بعد طابفة من الفمهاء واألدباء والمإلفٌن إلرشاد الناس إلى التعالٌم اإلسبلمٌة
4
الصحٌحة كما ذكر لنا صاحب العمود اللإلإة

 -1فً حوار أجرى معه الكاتب فً جرووى فً أؼسطس 2003م صدر فً مجلَّة الحكمة التً رأس تحرٌرها الكاتب العدد
األول ماٌو. 2005
 -2الدكتور علً الشٌخ أحمد أبو بكر،محطات فً التارٌخ اإلسبلمٌة وأثره فً منطمة المرن اإلفرٌمً ،بحث ممدم إلى الملتمى
الثالث لعلماء شرق إفرٌمٌا.
 . -3سلطنة كلوة اإلسبلمٌة فً عهد أسرة المهدلً العربٌة 824-676(.ه) 1421-1277م) جامعة الماهرة ،رسالة ماجستٌر
 ، 2006لسم التارٌخ  ،معهد البحوث والدراسات اإلفرٌمٌة ،ممدمة الرسالة ،ص:ن.
 .-4أحمد عبد هللا رٌراش ،كشؾ السدول  ،ص21:
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وسائل انتشار اإلسالم في المرن اإلفريمي
أما نتابج الهجرات العربٌة إلى بر المرن اإلفرٌمً فمد نتج عنها تموٌة المسلمٌن،وتوسٌع رلعة انتشار
اإلسبلم ،ونشوء مدن تجارٌة مثل زٌلع وممدٌشو،ومركه وبراوة ومالٌندي وممباسة وكلوة وسفالة،
وتمع الٌوم فً أراضً موزنبٌك .وتؤسست أٌضا سلطنات مثل السلطنات اإلسبلمٌة المعروفة بدول
الطراز اإلسبلمً فً منطمة المرن اإلفرٌمً ،وسلطنة ممدٌشو ،وممباسا  ،وهكذا.
وانتشر اإلسبلم بواسطة التجارة ،ثم الطرق الصوفٌة وهكذا.وكان لبساطة تعالٌم اإلسبلم  ،وسهولة
فهمها إضافة إلى تفوق المسلمٌن الحضاري أكبر األثر فً استجابة الكثٌرٌن من أهل الببلد الى
الدعوة "  . 5وعبّر «ترمنجهام» عن الصلة المهمة بٌن اإلسبلم والتجارة بموله« :إن اإلسبلم
والتجارة ٌرتبطان إلى حد كبٌر»(Spencer Trimingham, A History of Islam ،)21
in West Africa, London: Oxford University Press, 1962, p.31

المرن اإلفريمي وإطاللاته لدى المؤرخين
لال الدكتور عبد الرحمن زكً فً كتابه " اإلسبلم والمسلمون فً شرق إفرٌمٌة " ظل المإرخون
والجؽرافٌون من العرب ٌجهلون جؽرافٌة الممالن اإلسبلمٌة الصومالٌة المزدهرة وأخبارها
والحبشة حتى جاء الممرٌزي  845هـ فكان أول مإرخ ذكر أخبارا صحٌحة عن الممالن اإلسبلمٌة
الصومالٌة وتارٌخها والحبشة فً عصره  ،وكتب الممرٌزي رسالته المسماة " اإللمام بمن فً أرض
الحبشة من ملون اإلسبلم " أثناء إلامته بمكة عام  839هـ1435-1434/م  6ومصطلح " ببلد
الزٌلع" كان مصطلحا عاما لدى العرب ٌشمل كل السلطنات اإلسبلمٌة السبع فً الحبشة آنذان .وهذا
المصطلح استخدمه الممرٌزي فً كتابه" اإللمام" ص 6لال ":اعلم أن ببلد الزٌلع كما تمدم من جملة
أراضً الحبشة وعرفت بمرٌة فً جزٌرة بالبحر ٌمال لها زٌلع " إلى أن لال ":وتنمسم إلى سبع
ممالن" .ط 1895م  .بمطبعة التؤلٌؾ بمصر
عرفت منطمة المرن اإلفرٌمً فً عهد اإلمارات اإلسبلمٌة فً مصر والشام بـ[ببلد الزٌلع ]
ولد ُ
وكان ٌطلك على ملوكها [ملون الزٌلع] ورواق الزٌالعة ٌعتبر من ألدم األرولة  ،ومما ٌدل على
ذلن ما ذكره الرحالة ابن بطوطة فً رحلته المسماة [ تحفة النظار فً ؼرابب األمصار] عند الكبلم
على جامع دمشك ما نصه " :وفً شرق المسجد ممصورة كبٌرة فٌها صهرٌج ماء لطابفة زٌالعة
السودان"  ،وما ذكره المستشرق اإلٌطالً كونتً روسً من أن الدولة الفاطمٌة لما بنت األزهر
نملت أسماء األرولة من الجامع األموي بدمشك  .7وأٌضا فمن " المعروؾ أن كتاب العصور

5

 -كشؾ السدول عن تارٌخ الصومال وممالكهم السبعة ألحمد عبد هللا رٌراش ص 21:

 -6املصدر السابق ص ) 23 ( :
 -7جالء انُظط ثأذجبض ضٔاق انعٌبنؼخ صى انججطرً ثبألظْط نهًؤنف يفزً أضرٍطٌب األسجك انشٍد إثطاٍْى انًرزبض أحًس ػًط َمال
ػٍ يٕلؼّ فً اإلَزطَذ موقعه يف اإلنرتنتwww.mukhtar.ca.
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الوسطى ٌطلمون على المنطمة كلها اسم الحبشة وهم ال ٌعنون ذلن حدودا سٌاسٌة أو إللٌمٌة ولكن
من لبٌل اطبلق اسم الجزء على الكل نظرا لشهرة الحبشة عند العرب.8

انتشار المذهب الشافعي في منطمة المرن اإلفريمي
إذا كان المذهب الشافعً أصبح هو السابد فً منطمة المرن اإلفرٌمً فً المرون المتؤخرة فمتى دخل
تلن الببلد ؟ ال شن أن اإلجابة الحاسمة عن هذا السإال من الصعب بمكان  ،ومن خبلل الكتابات
نجد أن أول إشارة تفٌدنا بوجود المذهب الشافعً فً المرن اإلفرٌمً –حسب اطبلعً -هو المرن
السابع لبل ابن بطوطة كما سنراها الحما ،ابن بطوطة ( المرن )8تحدث عن المدن الساحلٌة التً
9ومرورا
زارها بد ًء من زٌلع التً لال عنها ٌ " :سكنها طابمة من السودان شافعٌَّـة المذهب "
بممباسا وكلوة أن أهلها شافعٌة المذهب فهذا من الدالبل التً تشٌر إلى أن المذهب الشافعً لد انتشر
فً عهد مبكر فً المرن اإلفرٌمً  ،على أٌدي المهاجرٌن من الحضارمة وؼٌرهم ممن كانوا ٌدٌنون
بالمذهب السنً كما كانوا شوافع فً الفمه إلى الصومال وأرٌترٌا وجٌبوتً  ،ولد رصد ذلن ابن
بطوطة (ت 779هـ) بموله  ( :وسافرت من مدٌنة عدن فً البحر أربعة أٌام ،ووصلت إلى مدٌنة
زٌلع وهً مدٌنة البرابرة ،وهم طابفة من السودان شافعٌة المذهب ،وببلدهم صحراء مسٌرة
شهرٌن .أولها زٌلع ،وآخرها ممدشو)  ،10وفً السواحل الشرلٌة اإلفرٌمٌة (تنزانٌا – كٌنٌا  -أوؼندا
– جزر الممر-مدؼشمر)  :وصل المذهب الشافعً إلى تلن الببلد مبكرا فً المرن الرابع الهجري
11
تمرٌبا عبر الٌمن  ،وال ٌزال المذهب الشافعً هو السابد فً ببلد شرلً إفرٌمٌة الٌوم
ولد رصد ذلن ابن بطوطة(ت  779هـ) حٌث ٌمول ( :ثم ركبت من مدٌنة ممدٌشو متوجها ً إلى ببلد
سى  -وضبط اسمها مٌم
السواحل لاصدا ً مدٌنة (كلوا) من ببلد الزنوج  ،فوصلنا إلى جزٌرة َم ْن َب َ
 وهً كبٌرة ،وهم شافعٌةمفتوح ونون مسكن وباء موحدة مفتوحة وسٌن مهمل مفتوح وٌاء
المذهب) 12وابن فضل هللا العمري أشار أٌضا فً مإلفه (مسالن األبصار ) ( كذا)  :إن ببلدهم (
ٌعنً الممالن اإلسبلمٌة ) لٌست بذات أسوار  ،وال لها فخامة بناء ومع ذلن فلها الجوامع والمساجد،
وتمام بها الخطب والجمع والجماعات ،وعند أهلها محافظة على الدٌن إال أنه ال تعرؾ عندهم
الحر وألوان أهلها إلى الصفاء ولٌست
مدرسة وال خانماه  13وال رباط وال زاوٌة وهً ببلد شدٌدة
ِّ
 -8االحنرافات العقدية يف الصومال د .عبد القادر دمحم عبد هللا ص . 83:
 -9كشؾ السدول ص166 :
 -10اثٍ ثطٕطخ  ،رحفخ انُظبض فً غطائت األيصبض ٔػجبئت األسفبض )114/2( ،
 -11د.ؼٌثان جرٌس ود .السرسٌد العرالً  ،تارٌخ األللٌات اإلسبلمٌة فً العالم – (نادي أبها األدبً  ،أبها  ،ط1417) ، 1
(1/30) .
 -12اثٍ ثطٕطخ  ،رحفخ انُظبض فً غطائت األيصبض ٔػجبئت األسفبض .)120/2( ،
13
صوفٌة  ،معربة حدثت
 فً هامش الماموس المحٌط تحت مادة خنك  :أصل الخانماه بمعة ٌسكنها أهل الصبلح والخٌر وال ُّصوفٌة فٌها لعبادة هللا تعالى
فً اإلسبلم فً حدود األربع مبة  ،وجعلت لمتخلً ال ُّ
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شعورهم فً ؼاٌة التفلفل كما فً أهل مالً وما ٌلٌها من جنوب المؽرب  ،وفطنهم أنبه من ؼٌرهم
من السودان  ،وفطرهم أذكى وفٌهم الزهاد واألبرار والفمهاء والعلماء وٌتمذهبون بمذهب أبً حنٌفة
خبل أفات فإن ملكها وؼالب أهلها شافعٌَّة " إهـ 14
ٌبمى أن نمول إذا كان سكان منطمة زٌلع فً فتراتها األولى كانوا أحنافا  ،وكان المذهب الحنفً
هو السابد فً الممالن اإلسـبلمٌة فً" إٌفات " ولبلها إمارة "شوا " بدلٌل أن العلماء الزٌالعة الذٌن
التحول فً زٌلع ووما
سكنوا مصر وببلد الشام كانوا على المذهب الحنفً ،فكٌؾ حدث ذلن
ُّ
حاورها من البلدان ؟ ال نملن اإلجابة على هذا إال أن نمول :
إن الٌمن أكثر الببلد التً تؤثرت بها الحركة العلمٌة فً الصومال بشكل عام فاإلسبلم وصل إلى
الصومال عن طرٌك الٌمن  ،وكذلن الطرق الصوفٌة دخلت من الٌمن وحٌن كانت الٌمن ٌسودها
المذهب الحنفً كانت المدن المتصلة ببر الٌمن مثل زٌلع على المذهب الحنفً  ،وحٌن انتمل الٌمن
تحولت مدٌنة زبٌد
إلى المذهب الشافعً انتمل المذهب الشافعً كذلن إلى زٌلع وحوالٌها  ،وهذا حٌن َّ
من المذهب الحنفً وهً ألرب المراكز العلمٌة الٌمنٌة منهـا وكانت بٌن المدٌنتٌن عبللة تؤثر
وعطاء فالعالم الذي ٌنبل فً زٌلع كان ٌدرس فً زبٌد ،وبالعكسٌ.مول التاج السبكً(ت 771هـ ) :
( ومنهم أهل الٌمن والؽالب علٌهم الشافعٌة ال ٌوجد ؼٌر شافعً إال أن ٌكون بعض زٌدٌة  ،وفً
لوله (  ^ :اإلٌمان ٌمان والحكمة ٌمانٌة) مع التصار أهل الٌمن على مذهب الشافعً دلٌ ٌل واض ٌح
على أن الحك فً هذا المذهب المطلبً  ، 15ولئلمام الشافعً صلة بالٌمن وطٌدة وله إلٌها عدة
رحبلت ، 16ولكن انتشار المذهب الشافعً فً الٌمن كان فً بداٌة المرن الخامس الهجري  ،أي بعد
استمرار المذهب  ،ولؤلٌوبٌٌن دور كبٌر فً نشر دعابم المذهب بالٌمن  ،ولفمهاء الشافعٌة بالٌمن
جهود مشهورة فً خدمة المذهب  ، 17انتشر فً مخبلؾ الجند وصنعاء وعدن وتهامة وحضرموت
س ِنٌّة التً حكمت الٌمن والتً استمرت فٌما ٌعرؾ بالٌمن األسفل 18وٌتبع له
 ،وصار مذهب الدول ال ُّ
19
إللٌم حضرموت (جنوب الٌمن) الذي انتشر فٌه المذهب الشافعً أواسط المرن السابع والذي ٌعد
من أهم األلالٌم التً استمر بها مذهب الشافعً  ،وٌتمٌ َُّز مجتمعه بااللتزام التام بؤحكامه إلى ٌومنا
هذا  ،وفً عهد الدولة المعٌطٌة  20كتب مشروع لانون للمحاكم الشرعٌة مستمد بؤكمله من المذهب

 -14بواسطة كشؾ السدول ص. 25
 -15أحًس رًٍٕض ثبشب َ ،ظطح فً ربضٌد حسٔس انًصاْت األضثؼخ ص. 88
 -16اَظط فً رفصٍم ضحالرّ إنى انًٍٍ  ،دمحم اثٕثكط ثبشٌت(فمٓبء حضطيٕد ٔجٕٓزْى فً ذسيخ انًصْت انشبفؼً) ضسبنخ
يبجسزٍط يمسيخ نجبيؼخ ثٍطٔد اإلساليٍخ 2008،و –يمسيخ انطسبنخ ثٕاسطخ دمحم ػًط انكبف.،
 -17انًٕسٕػخ انًٍٍُخ  (،يطكع زضاسبد انٕحسح انؼطثٍخ ٔيؤسسخ انؼفٍف انضمبفٍخ  ،ثٍطٔد  ،ط2003 ، 2و) (ٔ )1676/3ز.
حسٍٍ انؼًطي  ،يئخ ػبو يٍ ربضٌد انًٍٍ انحسٌش (زاضانفكط  ،زيشك  ،ط1405) . ، 1
 -18أًٌٍ فؤاز سٍس  ،ربضٌد انًصاْت انسٌٍُخ فً انًٍٍ ( انساض انًصطٌخ انهجُبٍَخ  ،ط)1408 ، 1ص.63
 -19سمبف ػهً انكبف  ،حضطيٕد ػجط أضثؼخ ػشط لطَب (يكزجخ أسبيخ  ،ثٍطٔد  ،طْ 1410 ، 1ـ) ص58
 -20انسٔنخ انمؼٍطٍخ ْ 1271( :ـ ْ 1386 -ـ) يٍ أٔاذط انسهطُبد انزً حكًذ حضطيٕد لجم االسزمالل ػبو ْ 1387ـ1967 /و
 ،اَظط :دمحم ثٍ أحًس انشبططي  ،أزٔاض انزبضٌد انحضطيً (زاض انًٓبجط  ،انًٍٍ 1994 ،و  ،ط)401/2( )3
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ٌ 21مول المإرخ السٌد سماؾ الكاؾ
الشافعً  ،وتعد هذه ظاهرة فرٌدة تمٌز بهذا المطر
(ت 1417هـ)  ( :وكانت جمٌع المحاكم الشرعٌة والنظم البلدٌة تؤخذ أحكامها من هذا المذهب  ،وال
ٌجوز للماضً وال ؼٌره الخروج عن المذهب واالنتمال إلى ؼٌره مطلما  ،إال فً عهد السلطان
صالح بن ؼالب المعٌطً حٌث أدخل على نظام التشرٌع والمضاء مساب َل مختارة من المذاهب الفمهٌة
األخرى  ،رأى أن المصلحة تمتضٌها  ،وذلن سنة  1341هـ  ،وبمً األمر على ذلن حتى عام
 1392هـ  ،حٌث أسمط النظام الشٌوعً فً عدن التشرٌعات اإلسبلمٌة كافة واستبدل بها النظام
الشٌوعً) ، 22وهو الذي ٌنازع الشعب الٌمنً سلطان المذهب الزٌدي مع كون الشافعٌة الؽالبٌة
العظمى23

استمرار المذهب الشافعي في شرق إفريميا
ومما ال شن فٌه أن المذهب الشافعً ساد فً المرن اإلفرٌمً وخصوصا فً المناطك الساحلٌة
كممدٌشو وممباسا فً ولت مبكر ،ولد راجت أمهات كتب المذهب الشافعً فً تلن المراكز ،ولد
أفادنا ما نملناه عن كتاب المشرع الروي لوله " ثم رحل إلى بندر ممدشوه الشهٌر وكان بها إذ ذان
من العلماء كثٌر فؤخذ عن علمابها عدة علوم والزم بها الشٌخ العبلّمة جمال الدٌن دمحم بن عبد
الصمد الجهوي  ،واعتنى به الشٌخ ولرأ التفسٌر والحدٌث والفمه والتصوؾ وعلوم العربٌة  ،وتمدم
فى هذه العلوم وبرع وجمع فٌها ما جمع  ،وشارن فى األصلٌن والمعانً والبٌان والمنطك وكان
ٌمرأ علٌه المهذب فى سنة والتنبٌه والوسٌط والوجٌز فى سنة وكان فى أول طلبه ".....
فؤفاد هذه المصدر أن أمهات كتب المذهب الشافعً راجت فً الصومال فً ولت مب ّكر و بصفة
والمعول علٌه
خاصة كتب أبً زكرٌا شرؾ الدٌن ٌحٌى بن شرؾ النووي شٌخ الشافعٌة ببل منازع
َّ
فً نمل المذهب وأشهرها كتابه ( منهاج الطالبٌن فً الفمه الشافعً ) .كما انتشرت كتب أبً حامد
الؽزالً على األخص احٌاء علوم الدٌن ) و ( منهاج العابدٌن ) ومن المبسطة راجت سفٌنة النجاة
وفتح المعٌن بشرح لرة العٌن بمهمات الدٌن للشٌخ زٌن العابدٌن الملٌاري ( كذا ) ومؽنً المحتاج
إلى معرفة معانً ألفاظ المنهاج ( إشارة فً الهامش األخطاء المطبعٌة فً السٌاسات ) للرملى

 -21انظر  ،فمٓبء حضطيٕد ٔجٕٓزْى فً ذسيخ انًصْت انشبفؼً) رزجغ فٍٓب جًٍغ يب كزجّ فمٓبء انحضبضيخ لسًٌب ً ٔحسٌضب ً
يطجٕػب ٔيرطٕطب ً  ًْٔ ،يمسيخ نجبيؼخ ثٍطٔد اإلساليٍخ  ،كهٍخ انشطٌؼخ 2008،و.
 -22سماؾ علً الكاؾ  ،حضرموت عبر أربعة عشر لرنا ،ص.58
 -23دمحم ػًط انكبف ،ذعاَخ انفمٍّ ،اَزشبض انًصْت انشبفؼً فً انؼبنى اإلساليً يغ ذطٌطخ رٕضٍحٍخ
انًٕضٕع األصهً :
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=3368&s=8a17bd6c3a996a3780900dd7df6117a0#
ixzz3aPtFnxSQ
8|Page

وكفاٌة األخٌار لدمحم الشربٌنً الحصٌنً  ،وشروح متن أبً شجاع األخرى كحاشٌة الماسمً وهذه
24
الكتب شابعة فً العالم اإلسبلمً ،وعلى األخص إفرٌمٌا اإلسبلمٌة ) .
والٌوم  ،فرؼم سٌادة المذهب الشافعً على المنطمة إال أن بمٌة المذاهب الفمهٌة األربعة –ما عدا
المذهب الحنبلً -تتعاٌش جنبا إلى جنبا فً منطمة المرن اإلفرٌمً ففً أرٌترٌا وفً إللٌم أوسا
العفري ٌوجد المذهب الحنفً  ،وفً جنوب إثٌوبٌا وفً والٌة بنً شنمول تحدٌدا وهً لومٌة مسلمة
ٌ % 100وجد هنان المذهب المالكً  ،أما بمٌة منطمة شرق إفرٌمٌا مثل الصومال بؤجزابه ومناطمه،
وجٌبوتً وكٌنٌا فلٌس ثمة إال المذهب الشافعً.
وحتى فً عصرنال الحالً ما زال المذهب الحنفً له وجود لوي فً أرٌترٌا منذ أٌام الحكم
العثمانً الذي نشر المذهب بموة ،وأول مفت ألرٌترٌا فً العصر الحدٌث هو حنفً المذهب. 25
وذكر المفتً العام ألرٌترٌا األسبك الشٌخ إبراهٌم المختار أحمد بن عمر المتوفى عام 1969م فً
تمرٌر له أن المذاهب الفمهٌة الثبلثة وهً الحنفٌة والمالكٌة والشافعٌة موجودة فً ارٌترٌا  26ولال:
إن المضاء أٌضا فً هذه المحاكم الٌختص بمذهب معٌن  ،وإنما ٌحكم الماضً جمٌع ما ٌعرض
علٌه على حسب مذهبه حنفٌا كان أو مالكٌا أو شافعٌا  ،وعند اإلستبناؾ تنظر محكمة اإلستبناؾ فً
الحكم على حسب مذهب الماضً المستؤنؾ منه فمط دون بمٌة المذاهب  ،كما تنص على ذلن مادة
 192من لانون المحاكم الشرعٌة  ،ولذلن تعتبر أعمال هذه المحكمة أشك من أعمال محاكم
اإلستبناؾ األخرى .ولبل العصر اإلٌطالً كان الحكم بالمذهب الحنفً فمط  ،كما كان الحال فً
جمٌع الوالٌات التابعة للخبلفة التركٌة.27

المرن اإلفريمي كان يرد الجميل أحيانا
جاء فى كتاب المشرع الروي فى منالب السادة الكرام آل أبً علوي تؤلٌؾ :العبلّمة الجلٌل العارؾ
باهلل تعالى دمحم بن أبً بكر الشلًّ باعلوي .الطبعة األولى بالمطبعة العامرة الشرفٌة سنة
 1319هجرٌة على صاحبها أفضل الصبلة وأزكى التحٌة ما ٌدل على أن منطمة المرن اإلفرٌمً
أحٌانا مثلت منبعا للعلوم ،ومركزا ٌمصد إلٌه طلبة العلوم الشرعٌة ٌفدون إلٌه من الٌمن جاء هذا
فى ترجمة دمحم بن علوي بن أحمد حٌث جاء فٌه:

بتصرف كبري.
 -24السياسات الثقافية يف الصومال الكبري ص56 -57:
ُّ

25

 اإلسبلم فً إثٌوبٌا للدكتور الكرباسً ( ،وهو من شٌعة العراق من كرببلء ممٌم بلندن) إعداد دمحم سعٌد آل أبً إمام ،نسخة إلكترونٌة،ط 1430هـ  ، 2009بٌت العلم للنابهٌن بٌروت  ،لبنان ،ص. 53:
https://books.google.dj/books?id=HtvXLOKTCZkC&p
26

 حوار المفتً العام ألرتٌرٌا الشٌخ عثمان األمٌن  ،تحت هذا الرابطhttp://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Wasat%20magazine/1995/6 %81.html
/ http://mukhtar.ca/%D8%A7%D9%84%D8% %82%D8%AF%D9%8A%D9%85 -27
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" ثم رحل إلى بندر ممدشوه الشهٌر وكان بها إذ ذان من العلماء كثٌر فؤخذ عن علمابها عدة علوم
 ، 28واعتنى به الشٌخ ولرأ
والزم بها الشٌخ العبلّمة جمال الدٌن دمحم بن عبد الصمد الجهوي
التفسٌر والحدٌث والفمه والتصوؾ وعلوم العربٌة  ،وتمدم فى هذه العلوم وبرع وجمع فٌها ما جمع
 ،وشارن فى األصلٌن والمعانً والبٌان والمنطك وكان ٌمرأ علٌه المهذب فى سنة والتنبٌه والوسٌط
والوجٌز فى سنة وكان فى أول طلبه سمع أن على بن أحمد بامروان كان ٌمرأ كل واحد منها فى
سنة فطلب من هللا سبحانه أن ٌرزله ذلن فاستجاب هللا دعاه  ،وأعطاه ما تمناه  ،وكانت لراءته علٌه
لراءة تحمٌك مع بحث وتدلٌك وكان ٌطالع لراءته باللٌل فٌستؽرله نصفه أو جله وربما استؽرق
اللٌل كله .
وحكً أنه احترق علٌه بالسراج ثبلثة عشر عمامة عند مطالعته لشدة استؽراله فٌها وإذا أحس
بالنوم خرج إلى ساحل البحر ٌكرر محفوظاته ولٌحفظ أولاته ولم ٌزل على ذلن حتى حاز علوما
فاق بها أهل زمانه وتمدم بها على ألرانه ثم رجع إلى بلده ترٌم متضلعا من كل فن عظٌم فسطع
بها بدره  ،وعبل صٌته  ،وارتفع لدره ثم جلس لئللراء وانتفاع الناس وأحٌى العلوم بعد االندراس
فرحلت الطلبة إلٌه وتمثلت بٌن ٌدٌه ولصد من كل ناد وواد  ،وألحك األحفاد باألجداد

هل لامت في المرن اإلفريمي دولة تطبك الشريعة ؟
العبللة بٌن تطبٌك الشرٌعة وبٌن العلوم اإلسبلمٌة والسٌما الفمه عبللة وثٌمة جدا إذ أن العلم ال
ٌنتشر إال فً ظل تطبٌمه ،وحل المشكبلت على ضوبه ،ونشوب المعضبلت التً تتطلب الحلول من
الفمهاء  ،وإن وجود دولة تطبك المذهب نصر كبٌر له فالمذهب الشافعً أٌدته الدولة األٌوبٌة والدول
التً تعالبت على حكم المدن.
وعلى هذا األساس عدَّ الجٌزانً المشهور بعرب فمٌه صاحب كتاب (فتوح الحبشة ،الممدمة ص -3
 )4اإلمام أحمد بن إبراهٌم الؽازي ( أحمد ؼري) بؤنه كان أحد المجددٌن فمال" منهم من ٌجدده
بنشر العلوم فً اآلفاق ،ومنهم من ٌجدده بضرب السٌؾ لذوي الشماق والنفاق ،ومنهم من ٌجدده
بحسن السٌاسة والدراٌة ".
لال عرب فمٌه :ثم إن اإلمام لال لؤلمراء والسلطان الذي سلطنه مكان أخٌه أبً بكر كما ذكرناه
واسمه عمر دٌن فً أمر الزكاة ؛ ألن السلطان واألمراء وأربابهم ومن تولى بر سعد الدٌن ٌؤخذون
الزكاة من المسلمٌن ٌؤكلونها وٌصرفونها فً مصالحهم ،وال ٌعطون للفمراء والمساكٌن ومن
ٌستحمها منها شٌبا ،فمال لهم اإلمام أحمد –رحمه هللا : -الحمد هلل إن هللا أكرمنا باإلسبلم ،وأعزنا،
وأحل لنا الؽنابم من أموال المشركٌن ،وؼنمنا ؼنابم ما ؼنموها أباإنا وال أجدادنا وال من كان لبلنا،
ففرلوها على الثمانٌة األصناؾ ،فمال
فهً تكفٌنا نؤكلها ونشتري منها آلة الحرب للمتال ،وأما الزكاة ِ ّ
األمراء والسلطان فً حال المولؾ – من خٌفة اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى :مرحبا بالذي تؤمرنا
 -28تويف الشيخ عبد الصمد اجلهوي يف اتريخ 670هـ يف مقدشو ويزار فيها – كشف السدول ص.) 87( :
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فٌه ،وال نخالفن فٌه  ،فحٌنبذ أرسل اإلمام أحمد ع َّماله على أهل الببلد وأهل المواشً والزارعٌن
وأخذ منهم الزكاة " ص. 89 :
ولد رأٌنا أحد المإرخٌن الكبار وهو العبلّمة الشوكانً ٌترجم لبعض ملون تلن الممالن فمد ورد فً
البدر الطالع ترجمة رلم  421دمحم بن أبً البركات بن أحمد بن علً بن دمحم بن عمر الجبرتً
الحنفً المعروؾ بابن سعد الدٌن سلطان المسلمٌن بؤرض الحبشة  ..أصلهم فٌما لٌل من لرٌش
فرحل بعض سلفهم من الحجاز حتى نزل بؤرض جبرت  ،فسكنها إلى أن ملن ملن الحبشة بعضهم
مدٌنة أفات ( كذا ) وأعمالها فعظم ولوٌت شوكته  ،وحمدت سٌرته وتداولها ذرٌته حتى انتهت إلى
صاحب الترجمة فً سنة  828هجرٌة فملن كثٌرا من تلن الببلد  ،وامتؤلت األلطار من الرلٌك
835
الذٌن سباهم  ،ودام على ذلن حتى مات شهٌدا فً بعض ؼزواته فً جمادى اآلخرة سنة
خمسا وثبلثٌن وثمان مبة لال السخاوي  :وكان دٌّنا عالبل عادال خٌّرا ولورا مهابا ذا سطوة على
الحبشة ّ
أعز هللا اإلسبلم فً أٌامه  .وملن بعده أخوه فالتفى أثره فً ؼزواته وشدّته " ولال ابن حجر
فً أنبابه  :وكان صاحب الترجمة شجاعا بطبل مدٌما للجهاد وعنده أمٌر ٌمال له حرب ال ٌطاق فً
مرة وهو
المتال كان نصرانٌا فؤسلم وحسن إسبلمه فهزم الكفار من الحبشة مرارا وؼزاهم السلطان ّ
معه فؽنم ؼنابم عظٌمة حٌث بٌع الرأس من الرلٌك بربطة ( ورق – أي – لات ) وكان من خٌر
الملون دٌنا ومعرفة ٌ ،صحب الفمهاء والصلحاء  ،وٌنشر العدل فً أعماله حتى فً ولده وأهله ،
29
وأسلم على ٌدٌه خبلبك من الحبشة حتى ثار علٌه بنو ع ّمه فمتلوه فً التارٌخ المتمدم
أما فً الصومال فمد" كان الصومال منذ دخوله اإلسبلم ٌحتكم ألحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة  ،وكان
العلماء والفمهاء ٌمثّلون السلطة الحمٌمٌة  ،وٌتمتّعون بوالء األمة لاطبة  ،وكان العالم الفمٌه فً
منطمة معٌّنة ٌحترم وٌمدر لضاء وفتوى ؼٌره فً منطمة أخرى  .فإن أشكل علٌه حكم حادثة معٌّنة
أمر مستفتٌه باالنتظار حتى ٌتؤكد وٌستبٌن نص الحكم فً المسؤلة من أولى العلم والحكمة  ،ولد
ٌسافر لمسافات بعٌدة  ،وٌمطع المفار طلبا لحكم المضٌة من عالم آخر وخٌر ما نمثّل به ما فعله
الشٌخ دمحم شٌخ حسٌن الورشٌخً أشكل علٌه حكم مسؤلة فمهٌّة عرضت علٌه فً مجلسه  ،فما كان
منه – على ؼزارة علمه فً الفمه – إال أن سافر مع رفمابه إلى الشٌخ الجلٌل الحاج شعٌب بن الحاج
عمر نزٌل مدٌنة مصر الشهٌرة ( لرب جوهر ) بعلمابها األلطاب  ،والشٌخ الحاج شعٌب بعد أن
عرضت علٌه المسؤلة أمر بإحضار كتاب التحفة البن حجر فوجدت المسؤلة فً الجزء األخٌر منه
وهنا رجع الشٌخ – رحمه هللا – مؽتنما بفابدة حكم المسؤلة . "30
فً عهد أبً بكر بن عمر هلوله ( من لبٌلة أبؽال ) زار ابن بطوطة مدٌنة ممدشو  ،وتحدّث طوٌبل
عن سلطانها  ،وعن مجلس وزرابه  ،وطعامه وشرابه  ،وتكلّم بإسهاب عن كرمه وتمدٌره للفمهاء
والعلماء  ،وعن نظام الشورى الذي كان متبعا فً مملكته  ،وعن األبنٌة العظٌمة بالمدٌنة  ،مما ٌفٌد
ّ
الرفاهٌة واالزدهار 31وكان ٌلمب األمٌر بلمب اإلمام  ،وكان ٌوم
أن مدٌنة ممدشو كانت تنعم بحٌاة ّ
 -29البدر الطالع ص 658 -657:طبعة بريوت
 -30أحمد سٌد ٌحٌى ،الصحوة اإلسبلمٌة فً الصومال مهددة باالنهٌار بتصرؾ ص148-147:
 -31الصومال لدٌما وحدٌثا  :لؤلستاذ أحمد السٌد سالم ص 20 :بواسطة  :سٌد أحمد ٌحٌى ص51 :
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تنصٌبه عٌدا ٌ ،فد الناس من البادٌة والمرى المجاورة لمدٌنة ممدٌشو الستمباله  ،وإعطاء البٌعة
بر واحد متصل
والوالء له  32كما ذكر ابن بطوطة عن ممباسا وكلوة أن أهلها أهل جهاد ألنهم فً ّ
مع كفّار الزنوج والؽالب علٌهم والؽالب علٌهم الدٌن والصبلح وهم شافعٌة " ومن الواضح أن
الجهاد عملٌة تحتاج إلى وجود لٌادة تنظم الشبون  ،وتوجه الطالات نحو البناء والجهاد فالتضى
ذلن وجود نظام إسبلمً أٌا كان شكله ودرجة تطبٌمه للشرٌعة اإلسبلمٌة .
أضؾ إلى ذلن أن الممالن المسماة بممالن الطراز اإلسبلمً التً لامت فً األجزاء الشمالٌة
الشرلٌة  ،فً فترة بعٌدة جدا من التارٌخ كانت تلن الممالن اتخذت الشرٌعة اإلسبلمٌة شعارا لها
وأساسا لوجودها وشرعٌتها  ،وهذا ٌتبٌن من جهاد بعض هذه الممالن المتواصل ،ومن الدور
الدعوي الذي لعبته أكثر هذه الممالن
وبالجملة فمد تشدد السبلطٌن على االلتزام بخلك اإلسبلم فً السلون االجتماعً وفً اإلدارة
الحكومٌة  ،واتخذ سبلطٌن مملكة أوفات التً تزعمت حركة الجهاد اإلسبلمً  ،ألمابا متصلة بالدٌن
مثل سعد الدٌن  ،وجمال الدٌن  ،ونصر الدٌن  ،وشهاب الدٌن كما أصبح العلماء طبمة ذات وجود
مإثر فً الببلط السلطانً وفً الحٌاة الثمافٌة واالجتماعٌة فمادوا حركات الجهاد حٌث استشهد فً
مولعة واربلى فً سنة  1414م والتً كانت بٌن السلطان سعد الدٌن وبٌن النجاشً إسحاق –
استشهد فٌها  400شٌخ من الشٌوخ الكبار تحت كل منهم عدد كبٌر من العلماء والطلبة والشبان كما
استشهد فٌها سلطان ( كذا ) سعد الدٌن نفسه " )33
ولد ورد فً تمرٌر هٌبة أركان حرب مؤمورٌة هرر فً  3محرم 1292هـ عن هرر أثناء دخولها
لهرر وكان فً  11أكتوبر  1875م عن حالة المضاء فً هرر:
كان النظام المتبع فً المضاء وفً الفصل فً الدعاوى الهامة ٌشبه النظام المبلً ،فلكل لبٌلة فً
هرر مجلس للفصل فً المنازعات وللمجلس ربٌس ٌلمب ( بالبوكو) ٌؽٌر كل ثبلث سنوات ،كما
كان هنان مجلس آخر أعلى من المجالس السابمة ٌتكون من  30شخصا ٌختارون من كبار أعضاء
مجالس المبابل المتعددة ،وله ربٌس ٌلمب (بالبوكو الكبٌر)  .وهذا المجلس الكبٌر له السلطة العلٌا
على مجالس المبابل وتعرض علٌه المسابل الخطٌرة كمسابل الحرب والسلم  .وال شن أن فً هذا
النظام ٌتٌح لهم إلى حد ما فرصة اختٌار الرإساء الصالحٌن ،فهو نظام دٌممراطً .ولد كانت أحكام
هذه المجالس محترمة وملزمة للجمٌع إلى حد كبٌر .ثم لال التمرٌر:
هذا  ،على أنهم فً أحكامهم العامة ٌلتزمون إلى حد ما بؤحكام المرآن الكرٌم و المذهب الشافعً
كما ٌفهمونه .وهم هنا ٌتفمهون فً الدٌن إلى حد كبٌر إذا لٌسوا بؤهل بربرة أو زٌلع أو ؼٌرهم من
سكان هذه الجهات الذٌن كما ذكرنا كانوا ٌدٌنون باإلسبلم ،لكنهم ٌجهلون كل الجهل أحكام الشرٌعة،
 -32المصدر األخٌر ص" )51 :
 -33الممرٌزي اإللمام بؤخبار من بؤرض الحبشة من ملون اإلسبلم الماهرة1895م ص  6 :بواسطة اللؽة العربٌة فً الصومال
ص 58 ( :
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والماتل فً هرر ٌمتل والسارق تمطع ٌده ،ومن ٌمترؾ جرٌمة ألل ٌجلد أو ٌسجن ،ولد كان ٌوكل
إلى لاضً هرر الفصل فً المضاٌا العادٌة بٌنما ٌفصل أمٌرها بنفسه فً المضاٌا الهامة .ولد سبك
أن تعرضنا للحدٌث عند البحث فً أحوال هرر لبل الفتح المصري كما ٌصفها الرحالة الذٌن
زاروها .ولد أبمى المصرٌون على جوهر هذا النظام الدٌممراطً مع االهتمام بنشر التعلٌم وبخاصة
التعلٌم الدٌنً ،وأدى ذلن إلى المضاء على الشوابب المخالفة للدٌن الصحٌح ،فؤصبحت أحكام
الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء هً النافدة ،ولم ٌكن الحكام المصرٌون ٌتدخلون فً شبون المضاء إال فٌما
ٌمس األمن العام .ولد أنشا فً هرر مجلس للفصل فً لضاٌا األهلٌن على نسك المجالس التً
شكلت فً مصوع وسواكن34
وإلى جانب هذه اإلشارات الدالة على تطبٌك األحكام الشرعٌة فمد سادت األعراؾ المبلٌة ،وعادات
الشعوب اإلفرٌمٌة فً مناحً الحٌاة،فعلٌى سبٌل المثال نجد( من العادات العمٌمة الجذور فً المجتمع
الصومالً عادة (الحٌر) وهو نظام ٌضعه أفراد المبٌلة الواحدة أو المبٌلتان فٌما بٌنهما أو مجموعة
لبابل مختلفة لٌتحاكموا إلٌه  ،ولٌصدروا عنه  ،ولٌس مستمدا من الشرٌعة اإلسبلمٌة  ،ولكنه
خبلصة تجارب المبابل وما استحسنوه من أفعال  ،وهذا النظام لٌس مكتوبا على اإلطبلق  ،بل
محفوظ فً صدور األفراد  ،وله رجاله المختصون الذٌن ٌعرفون دلابمه وفروعه  ،والذٌن
ٌستدعون عند الحاجة إلٌهم  ،وهإالء ٌشبهون رجال المانون والمضاء ،35وبهذا فإن (الحٌر) بمثابة
لانون وضعً ٌنظم شبون األفراد والمبابل لفصل المضاٌا الطاربة ومعالجتها  ،وبهذا المعنى فهو
صهم
لانون ؼٌر مكتوب  .فإذا حدث حادثة بٌن األفراد أو المبابل  ،واحتٌج إلى مشاورة الذٌن تخ ّ
المضٌة هل ٌذهبون إلى الفمٌه المتخصص بالشرٌعة اإلسبلمٌة أو إلى رجال الحٌر المتخصصٌن به
؟ منهم من ٌختار حكم ذلن المانون  ،وآخرون ٌختارون حكم الشرٌعة  ،وٌتفك الطرفان فً نهاٌة
المطاؾ على اختٌار إحدى الطرٌمتٌن فً إنهاء الحكم  .وؼالبا ما ٌكون االختٌار للمانون المذكور
الذي ال عبللة له بالشرٌعة اإلسبلمٌة.للت  :وهذه االزدواجٌة فً نظام الحكم لد أشار إلٌها أٌضا
المإرخ جامع عمرعٌسى فٌمول تحت عنوان نظام الحكم فً الصومال " :إن الصومالٌٌن كانوا
ٌدٌنون جمٌعا بالدٌن الحنٌؾ من أول ظهور اإلسبلم إلى الٌوم وٌتمسكون بمواعده األصلٌة ٌسٌرون
على أساس الشرٌعة  ،وٌخضعون ألوامرها ونواهٌها ومع ذلن كانت األمور فً أٌدي المبابل
وزعماء المبابل وكانت الخصومات ٌفصل فٌها طبما للشرٌعة اإلسبلمٌة تارة وتحل بالطرق المبلٌة
والعرؾ المحلى تارة أخرى 36.

أبرز المراكز التي نشرت الفمه الشافعي
هذه المراكز نشؤت فً الصومال كما فً زٌلع وممدٌشو ومركا وبراوة وباردٌرا وجكجكا وهرجٌسا
وبورما فً الداخل ،وفً إثٌوبٌا نجد مثل "هرر" ،و"دردوا " ،و"ودى" فً منطمة وللو وجما ،
 -34رمطٌط ٍْئخ أضكبٌ حطة يأيٕضٌخ ْطض فً 3يحطوْ 1292ـَ ،مال ػٍ :سٍبسخ يصط فً انجحط األحًط فً انُصف األذٍط
يٍ انمطٌ انزبسغ ػشط ،نهسكزٕض شٕلً ػطب هللا انجًم ،ط ْ 1394ـ  1974و انٍٓئخ انًصطٌخ انؼبيخ نهكزبة ،ص. 218:
 -35نمبل عن علً الشٌخ أحمد ،الدعوة اإلسبلمٌة المعاصرة فً المرن اإلفرٌمً ،ط1987م.
36
 -اتريخ الصومال يف العصور الوسطى واحلديث ص .) 29 :
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وبنً شنمول ،وأٌضا فً إللٌم أوسا مركز العفر ومراكز أخرى وهذه المراكز اهتمت بالبحوث
والمسابل الفمهٌة والنحوٌة ،والتعلٌمات على الحواشً ،ووضع شروح للمختصرات ،ونظم
المنثورات ،واختصار المطوالت ،وشًء من مإلفات التارٌخ ،إال أن جل ما كان ٌكتب وٌدرس
 37ولد تؤسس المراكز العلمٌة بفضل
للطلبة لم ٌجد طرٌمه إلى الطبع ،وذلن لملة اإلمكانات
الهجرات العربٌة ،ولٌام مدن تمثل وحدات إدارٌة على شكل مشٌخات وسلطنات  ،وكان طالب العلم
فً جمٌع العهود السابمة وإلى الٌوم ٌرتحلون إلى المناهل العلمٌة فً ممدٌشو ،وفً ؼرب الصومال
( نواحً هرر وجكجكا وما جاورها) أو إلى عمك ببلد األورمو لوجود عوامل جذب مهمة ،وهو
توفر اإللامة وعدم الظعن والتنمل كما فً مناطك المحط والجفاؾ.

جهود علماء المرن اإلفريمي في خدمة المذهب الشافعي
تمثلت مجاالت خدمة علماء منطمة المرن للمذهب الشافعً فً عدة مجاالت منها:

أ  -نشر الفمه الشافعي عن طريك الحلمات العلمية:
نشر المذهب وتوسٌع نطاله وتعمٌمه عن طرٌك المراكز ،ولراءة المصنفات اللفمهٌة على مذهب
اإلمام الشافعً  ،وهً المصنفات المعهودة فً الفمه الشافعً والوصول إلى مستوٌات معمولة فً
فهم المسابل وتصوٌرها وكل هذا على سبٌل التدرج فً التعلٌم ووفك منهج متبع فً المراكز
العلمٌة المعروفة  .ومن هذه الكتب  :سفٌنة النجاة  ،وسفٌنة الصبلة  ،أبً شجاع وشروحه كالماسمً
 ،والتوشٌح وحاشٌة الباجوري  ،واإللناع  ،والبجٌرمً على اإللناع  ،عمدة السالن  ،والمنهج
والمنهاج للنواوي  .وأخٌرا عرؾ كتاب اإلرشاد البن حجر الهٌثمً .ولد لال الفمٌه الشٌخ دمحم بن
عبد السبلم المشهور بالشٌخ دمحم جود إن المنهج العلمً المتبع فً الحلمات العلمٌة فً الصومال ٌبدأ
من المتون الصؽٌرة ثم ٌتدرج إلى المإلفات المتوسطة ثم الكبٌرة فٌبدأ من كتاب سفٌنة الصبلة،
ومتن أبً شجاع ألحمد الماضً حسٌن  ،وشرح ابن الماسم ،والتوشٌح الذي هو أحد شروح أبً
شجاعٌ .لٌه منهاج الطالبٌن لئلمام النووي ،ثم اإلرشاد البن الممرئ ( وهو ركٌن العبارة) وٌلٌه
التنبٌه ألبً إسحاق الشٌرازي.
ثم يحصل الطالب اإلجازة العلمٌة ،وٌسمح له بالتدرٌس فً الحلمات العلمٌة  .وهنان كتب تعتبر
مراجع مثل فتاوى ابن حجر الهٌثمً ،ونهاٌة المتحاج للرملً(  8مجلدات) ومؽنً المحتاج للخطٌب

 -37الدكتور عبد هللا خضر العروسً ،فً رسالة ماجستٌر بعنوان ،انضمبفخ اإلساليٍخ فً انحجشخ ٔانزحسٌبد انًٕجٓخ إنٍٓب فً
انمطٌ انطاثغ ػشط انٓجطي ،لدمت فً جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسبلمٌة ،كلٌة الشرٌعة ،لسم الثمافة اإلسبلمٌة بالرٌاض عام
 1414هـ .عرضت الرسالة فً مجلة لراءات إفرٌمٌة العدد األول  -رمضان  1425هـ  /اكتوبر2004م
/ http://www.alukah.net/world_muslims/0/61091
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الشربٌنً .كنت أسمع من علمابنا ٌمولون  :فبلن تعلم األحكام االثنى عشر وٌعنون بذلن ( 4أجزاء
للمنهاج  ،و 4أجزاء لئلرشاد ،و 4أجزاء للتنبه ).38

ب -التأليف
وفٌما ٌتعلك بالمإلفات الفمهٌة على مذهب الشافعً فً الصومال على سبٌل المثال فؤكتفً بما ذكره
الدكتور دمحم شٌخ أحمد ُمحمد فً بحثه الماتع المعنون (ال َمذْهَب ال َّ
ومبلمح
صومال َمعا ِلم
ِ
شافعً فً ال ّ
ِم ْن والع التَّفاعل البٌبً ) المنشور عام 2007م .ذكر فٌه ما ٌلً:
.1

.2
.3

.4
.5

.6

.7
.8

شرح اإلرشاد مع ما فً شرحٌه جواهر النفابس ونفابس الجواهر ،شٌخ بروا شٌخ عبد
اللطٌؾ ،وهو كتاب فً الفمه الشافعًٌ ،تناول :أحكام الطهارة ،والصبلة ،والزكاة،
والصوم ،والحج ،وٌنتهً بخاتمة فٌها فتوى فً تحرٌم الدخان والتنباكة ،وهو مخطوط
نسخ فً  1246هـ ،وٌمع فً  244صفحة (الصفحة حوالً ثبلثمابة كلمة)
تنبٌه مختصر فً أحكام النكاح ،الشٌخ حسن ٌوسؾ دمحم علً ،مخطوط ،نسخ بتارٌخ
 1258هـ بخط نسخ مشكول ،عدد األوراق232 :
حاشٌة الشاشً ،للشٌخ أحمد بن عثمان دمحم الشاشً الممدشً المعروؾ بـ (أحمد منبر)،
وهً حاشٌة وضعها على كتاب (إعانة الطالب الناوي فً شرح إرشاد الؽاوي) ،البن عبد
هللا الحسٌن بن أبً بكر النزٌلً ،وما زالت هذه الحاشٌة مخطوطة لم تر النور حتى اآلن،
ولد ذكر المإلؾ هذه الحاشٌة فً ممدمة تحمٌمه لكتاب "إعانة الطالب" المذكور ،لاببلً" :لً
حاشٌة سمٌتها (حاشٌة الشاشً)".39
االعتماد فً حل ألفاظ اإلرشاد ،للشاشً نفسه ،وهو شرح لطٌؾ على كتاب (اإلرشاد)،
الذي هو من أهم الكتب المعتمدة فً التدرٌس واإلفتاء فً الصومال.
فتح الؽوامض لمرٌد علم الفرابض ،للشٌخ علً مإمن الشافعً الصومالً ،وهو شرح
67
لكتاب الفرابض من كتاب (المنهاج) لئلمام النووي ،وهو صؽٌر الحجمٌ ،مع فً
صفحة ،وطبع بدار العالم العربً بالماهرة فً عام  1407هـ ـ 1987م.
الؽٌث الفابض فً علم الفرابض ،للشٌخ بشٌر دمحمعثمان الممدشً الصومالً ،وهو كتاب
نفٌس ومطول جداً ،واختصره المإلؾ نفسه وأسماه :اإلٌجاز فً علم التوارث،ولد حرص
المإلؾ فٌه على أن ٌسهل علم المٌراث لطلبة العلم ،وٌمرب مسابله ،بسهولة العبارات،
Somali
ووضوح المعانً ،و لد طبع الكتاب بمطبعة المركز الصومالً للطباعة(
 ،)printing centerممدٌشو  1420هـ ـ 1999م.
كشؾ الؽمام عن أحكام مخالفة اإلمام ،للشٌخ حاج على بن عبد الرحمن فمٌه( ،رسالة).
وله رسالة أخرى بعنوان( :المول الممول لتحرٌم المبلهً والطبول) ،وكبلهما مخطوط.

 -38حوار أجرى معه الكاتب معه ،فً ماٌو 2009م .ونشر فً مولع الصومال الٌوم
المإلفات المذكورة فً هذه الفمرة ابتداء من هذا المإلؾ مؤخوذة من :دمحم حسٌن معلم ،مرجع سابك ،ص 332 :ـ . 336
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لاللا ًا :المؤلفات األصولية:
أ .علم أصول الفمه أٌضا ً كان له حضور فً تآلٌؾ العلماء فً الصومال ،وإن لم ٌضاه الفمه،
ومما كتب فٌه:
ب " .حجٌة اإلجماع فً الشرٌعة اإلسبلمٌة" ،للشٌخ أحمد حاج دمحم شٌخ ماح ،تناول فٌه المإلؾ
األدلة الشرعٌة فً اإلسبلم ،ثم حمٌمة اإلجماع وأركانه ،ثم تناول حجٌة اإلجماع بإسهاب،
مبٌنا ً آراء األصولٌٌن فٌه .وٌمع الكتاب فً  241صفحة.
ج .رسالة بعنوان" :كشؾ المناع عن أهل التعصب واالبتداع" ،للشٌخ حاج على بن عبد
الرحمن فمٌه (مخطوطة).40
ولد الحظ الدكتور أن هذه المإلفات إما شروح وحواش على كتب فمهٌة من تؤلٌؾ آخرٌن،
أو تتناول موضوعات فمهٌة كالصبلة ،أو الفرابض ،أو الجنابز ،ونحوها ،كما ٌبلحظ أن معظمها
ؼٌر مطبوع ،وؼٌر متداول.

أسباب ضعف التأليف الفمهي بين علماء منطمة المرن اإلفريمي
إن التؤلٌؾ هو ثمرة طبٌعٌة الزدهار العلوم واستمرارها ،وهو مإشر لوي على إظهار المستوى
العلمً لمن ٌزاوله ،وإننا ببل شن ال نصادؾ إسهاما علمٌا ٌضع علما ء المرن اإلفرٌمً فً مصاؾ
علماء العالم اإلسبلمً ذوي اإلسهامات المتمٌزة الموٌة فً الفمه الشافعً رؼم وجود علماء فً لرننا
اإلفرٌمً تركوا مإلفات لوٌة تترشح لتتبإأ مكانة رفٌعة بٌن المإلفات العلمٌة ،ومرجعا على مستوى
العالم اإلسبلمً  ،ولكن الؽالب فً المنطمة هو للة المساهمات العلمٌة ومنها الفمهٌة.
وللبحث عن العوامل المإدٌة إلى للة اإلنتاج الثمافً لدى علماء شعوب المرن اإلفرٌمً ٌمول الدكتور
رجب دمحم عبد الحلٌم معلّبل حسب نظره األسباب التً أدت إلى الضعؾ الثمافً بالممالن اإلسبلمٌة
التً لامت فً المناطك الشمالٌة الشرلٌة من الصومال والتً أصبحت فٌمابعد إمارة هرر ورٌثة لها
لال فً كتابه  :العبللات السٌاسٌة بٌن مسلمً ممالن الزٌلع ونصارى الحبشة فً العصور الوسطى
" :والنتٌجة األخٌرة التً ترتبت على جهاد الزٌالعة الطوٌل ضد صلٌبٌّة األحباش وعلى هزٌمتهم
فً نهاٌة المطاؾ  ،هً للة المحصول الثمافً لممالن الزٌلع اإلسبلمٌة ولمسلمً منطمة المرن
اإلفرٌمً بصفة عا ّمة  .فلم تزدهر فً تلن المناطك علوم اللؽة أو الفمه أو األدب أو ؼٌرها من أنواع
العلوم والمعارؾ األخرى  ،ولم تظهر هنان حركات صوفٌة لوٌّة كتلن التً ظهرت – فٌما – فً
أنحاء لارة أفرٌمٌا األخرى  ،وأدت فً هذه األنحاء دور بارزا فً نشر اإلسبلم ومدافعة الهجوم
األوربً اإلستعماري منذ مطلع العصر الحدٌث بمدر ما وسعها الجهد  ،وما لدرت علٌه من
إمكانٌات المدافعة  ،وهو دور فمدناه فً منطمة المرن اإلفرٌمً فً العصور الوسطى .

المرجع السابك ،ص . 336
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ولم تشهد تلن الببلد أٌضا بناء المدارس والمساجد الجامعة والتً كان ٌزخر بها العالم اإلسبلمً
والتً تتمثل فً الجامع األزهر فً مصر والمدرسة النظامٌة فً بؽداد  ،والزٌتونة فً تونس ،
والمروٌٌن فً فاس بالمؽرب األلصى  ،والمسجد الكبٌر فً لرطبة باألندلس  ،وسنكرى فً تنبكت
بببلد مالً فً ؼرب أفرٌمٌا  .ولذلن ل ّل فً ببلد الزٌلع عدد المتعلمٌن والفمهاء بالمٌاس إلى ببلد
ٌتفوق فً دراسته ؛ لذلن
اإلسبلم األخرى  ،ومن كان لدٌها من هذه الفبات  ،لم ٌبرع فً علمه ولم ّ
ومتنوعة وؼزٌرة كتلن التً نجدها فً مصر والعراق
لم ٌترن لنا الزٌالعة كتبا أو دراسات عمٌمة
ّ
والشام وفارس واألندلس وببلد المؽرب وؼٌرها من ببلد اإلسبلم .ونحن اآلن نمارن التراث الثمافً
الزٌلعً بما تركه المسلمون فً ببلد العالم اإلسبلمً األخرى من تراث ولٌس بما تركه األحباش .
متفوؾ فً نوعه وكمه على تراث األحباش  .وللة
ذلن أنه رؼم للة تراث الزٌالعة الثمافً إال أنه ّ
التراث الثمافً والعلمً لببلد الزٌلع اإلسبلمٌة إنما ٌعود فً المحل األول إلى ظروؾ ذلن الصراع
الطوٌل المرٌر الذي فرضه األحباش على الزٌالعة منذ أن تولت األسرة السلٌمانٌة حكم الحبشة عام
استمر حتى لضى أحد ملون هذه األسرة على حركة اإلمام أحمد
 669هجرٌة  1270 /م والذي
ّ
جران عام  950للهجرة  1543 /م بالتعاون مع البرتؽالٌٌن  .وطبٌعً أن هذا الصراع شؽل ممالن
الزٌلع اإلسبلمٌة عن المساهمة العمٌمة والواسعة فً النشاط الثمافً اإلسبلمً فً العصور الوسطى
 ،وجعلها تركز ك ّل جهودها فً الدفاع عن دٌنها وعن استمبللها وعن كٌانها ضد صلٌبٌّة األحباش
41
وعدوانهم المستمر الذي لم ٌهدأ لحظة واحدة منذ ظهور اإلسبلم وحتى اآلن "
وتمٌٌم الدكتور رجب عبد الحلٌم صحٌح إلى حد ما من حٌث للة المساهمات العلمٌة ممارنة بمراكز
العلم األخرى بشهادة الوالع ،وال ٌعنً ذلن ؼٌاب المساهمات بشكل عام .ولد لخص باحث آخر
عوامل تؤخر الزٌالعة الثمافً إلى :
 - 1عوامل مادٌة كإؼارة أحزاب المسٌحٌٌن على الممالن اإلسبلمٌة الصومالٌة كما ورد فً صبح
األعشى  " ..ولد اتى الحطً ملن الحبشة على الممالن اإلسبلمٌة الصومالٌة وؼٌرها كممدشو
وزٌلع وعوسة بعد الثمانمابة من الهجرة وخربها ولتل أهلها حرق ما فٌها من المصاحؾ
والمساجد والمتاحؾ والكتب والتارٌخ والتراث وأكره الكثٌر منهم على الدخول فً دٌن
النصرانٌة" . 42وصؾ أحد الرحالة األوربٌٌن فمال ” :ذهل البرتؽالٌون حٌن رأوا مدنا ساحلٌة
عامرة بالناس ،وآهلة بالسكان ال تمل عن مدنهم فً البرتؽال وسابر ألطار المارة األوربٌة.
ورأوا تجارة بحرٌة نافمة فً الذهب والحدٌد العاج والخرز والنحاس وجلود السلحفاة ،واأللمشة
المطنٌة والرلٌك وفخار الصٌن ،ورأوا هذه الممالن أكثر ثراء من ببلدهم األوربٌة.
خرب البرتؽالٌون مدٌنة براوة  “:خربها البرتؽالٌون
ووصؾ الرحالة البرتؽالً باربوسا كٌؾ َّ
تخرٌبا ،ذبحوا كثٌرا من رجالها ،وحملوا لسفنهم ما عن لهم أن ٌحملوه من أسرى ،واستحٌوا النساء،
وسلبوا ذهب المدٌنة ،وكان كثٌرا ،ونهبوا الفضة والنحاس وما جاء فً طرٌمهم من سلع “.وهذا سنة
 -41العبللات السٌاسٌة بٌن مسلمً الزٌلع ونصارى الحبشة فً العصور الوسطى تؤلٌؾ  :رجب دمحم عبد الحلٌم ص-252:
253
 42الملمشندي ،صبح األعشى ص 336
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خربوا ممباسا وجعلها خرابا ٌبابا حسب هذا المإرخ .وفً سنة 943
 1498تمرٌبا،ولبل براوة َّ
(1537م) كان لابد الموات البرتؽالٌة لوب سوارٌرا ٌهاجم مٌناء زٌلع وٌؤمر لواته بحرق مدنٌة
عدل وأهلها ،والتً كانت عاصمة مملكة عدل ،وما أن تولى بعده لابد آخر حتى واصل سٌاسته فً
حرب اإلبادة الجماعٌة للمسلمٌن  ،وسبً النساء المسلمات فً مٌناء بربرة ص40:
وما لنا نذهب بعٌدا فؤثناء احتبلل إثٌوبٌا لممدٌشو عام  2006م،فً حكومة الربٌس عبد هللا ٌوسؾ
وربٌس الوزراء علً دمحم جٌدي ،لد جعل الحلمات العلمٌة فً ممدٌشو خرابا ٌبابا بعد أن كانت
مكتظة بالطبلب ،أخبر بذلن الفمٌه صاحب الحلمات العامرة فً الفمه الشافعً فً ممدٌشو ،الذي
حضر الملتمى األول من علماء شرق إفرٌمٌا ،وهو الشٌخ دمحم عبد السبلم بن الشٌخ عبد هللا المشهور
بالشٌخ دمحم "ؼود" وأفاد فً حوار معه نشر بمولع الصومال الٌوم ،أن العاصمة ممدٌشو خلت
المساجد من الحلمات العلمٌة ،وساد الخوؾ والذعر  ،ولال ":كان ٌحضر الحلمة الواحدة بضع مبات
 ،وكان ألل الحلمات حضورا ٌبلػ طلبتها  240مستفٌدا ،أما اآلن فبل ٌوجد فً ممدٌشو حلمات
عامرة ،لد تجد من ٌطلب منن لراءة كتاب معٌن على سبٌل االنفراد  ،أما شرؾ الحلك العلمٌة فمد
ولً عهدها ".43
 - 2عامل طبٌعً كمحط شدٌد عمم تتعرض أجزاء واسعة من منطمة المرن اإلفرٌمً فً أزمان
طوٌلة ٌلجبهم إلى الهجرة من ببلدهم وعواصمهم  :كببلد  :دكر –وسٌم –ونجب – وجرجر –
44
وشوا وؼٌرها من العواصم  ...وتوؼلوا فً الهجران إلى أفرٌمٌا

نماذج من فمهاء لدموا إسهامات جلٌلة للفمه الشافعً
 .1مفتً داوود ،واسمه داوود بن أبو بكربن حسٌن بن أبو بكر بن أدهم الهاشٌمً  ،ؼلب علٌه
اللمب بـ  /مفتً داوود  -ولد مفتً داوود فً لرٌة " سبمل " فً رجب  1156/27هـ الموافك
سبتمبر  1734 / 16مـ ولد نشؤ فً " سبمل " إحدى المبلع العلمٌة اإلسبلمٌة المشهورة فً "
دوي " وهً إحدى كبرى المراكز العلمٌة فً وللو آنذانٌ .عتبر العبلمة مفتً داوود بن أبو بكر
من علماء المرن الثامن عشر  -من وسط إثٌوبٌا  -هو أحد األمثلة النموذجٌة لخدمة المذهب
الشافعً فً منطمة المرن  ،وٌعد المفتً داوود رابدًا للحركة العلمٌة اإلسبلمٌة فً إثٌوبٌا بشكل
أخص وٌمول الشٌخ دمحم تاج الدٌن فً ترجمة مفتً داوود  :...وأحٌا العلم الدٌنً فً الحبشة
بعدما خبت أنواره ودرست آثاره وأفتى وأفاد وكان مجددا للدٌن وألبل إلٌه العلماء الكبار
وتل ّمذوا له واشتهر عند الخواص والعوام ولمبوه بمفتً األنام ،ولعمري إنه هو الشافعً الثانً
للعلماء الشافعٌة الحبشٌٌن.
خلؾ مفتً داوود إنتاجا علمٌا ؼزٌرا تمثل فٌما نسخه من الكتب فً المجاالت المختلفة ،
بعضها ضخم متعدد األجزاء ( مثل كتاب فتح الباري  ،وتفسٌر البؽوي وؼٌرها من المجلدات)
 - 43حوار أجرى معه الكاتب معه ،فً ماٌو 2009م .ونشر فً مولع الصومال الٌوم
 - 44دمحم عبد هللا رٌراش ،كشؾ السدول ص173 :
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كما كانت له أعمال خاصة به مثل كتاب مختصر الترؼٌب والترهٌب  ،كتاب الفتاوي الكبٌر
والصؽٌر  ،كتاب فً التارٌخ  ،كتاب فً العمٌدة وؼٌرها من الكتب التً كانت جمٌعها ثمرة
انمطاع للتدرٌس والتفانً فً نشر العلم  ،وإكباب على النسخ والتصنٌؾ سنٌن عدٌدة  ،ولد نسخ
مفتً داوود وهو فً مدٌنة الزبٌد ما ٌزٌد على ثبلثة مابة كتاب حسبما ٌروٌه أهل الببلد بشكل
تواتري ولال كاتب ترجمته :وأنا لدى زٌارتً لمرٌة ؼدّو -مركزه العلمً  -على ما ٌمرب
ثبلثٌن مخطوطة كتبت بٌده.45
 .2شٌخ محمود( السبملً) لاضً المسلمٌن كان عالما عبلمة فمٌها فً المذهب الشافعً نحوٌا
دوي وما دناها فحكم مدة طوٌلة
مفسرا عارفا بعلم أصول الدٌن  ،وكان لاضٌا للمسلمٌن فً ببلد ّ
 ،وكان مع كونه مشؽوال بؤمر المضاء مدرسا فً الفمه والنحو والتفسٌر وأصول الدٌن  ،وأخذ
عنه مفتً داوود لبل رحٌله إلى الجزٌرة العربٌة العلوم المذكورة  ،توفى رحمه هللا فً آخر
رمضان سنة  1215هـ46
 .3الشٌخ على عبد الرحمن فمً خٌرى ( علً المجٌرتٌنً) -عاش فً منطمة شرق الصومال ،فً
بداٌة المرن الثالث عشر الهجري ،التاسع عشر المٌبلدي ،كانت له رحبلت إلى الحجاز ثم الشام
ثم الٌمن ثم الهند وكذلن زنجبار وؼٌرها من البلدان .ولد أسس عدة مراكز لنشر العلم ،وكان
ٌتجول فً المبابل الصومالٌة فً مناطك الشرق ٌدرس أحوالها  ،وٌصلح ما ٌجري فٌها من
الخبلفات والتعصب المبلً  .ولد ترن مساهمات كثٌرة بعضها فً الفمه وأكثرها فً العلوم
الشرعٌة األخرى ،وأؼلب تلن المصنفات مفمود ،ومن أشهرها ،كشؾ الؽمام عن أحكام مخالفً
اإلمام  ،وكشؾ المناع عند أولى التعصب واالبتداء ( كذا ) ،ولمول الممبول بتحرٌم المبلهً
والطبول  ،وفتاوي بعنوان( فتح المولى فً أجوبة الشٌخ علً) ،واألجوبة الؽٌبٌة للسإالت
الؽربٌة.
 .4الشٌخ عبد الرحمن بن عبد هللا المعروؾ بالشٌخ صوفً :هو العالم الكبٌر واألستاذ الشهٌر شٌخ
علماء الصومال فً عهده ٌ ،نتمً فً نسبه إلى اإلمام أبً بكر المفال الشاشً الزهري أحد
أركان المذهب الشافعً ومن سبللة عبد الرحمن ابن عوؾ الصحابً رضً هللا عنه  .ولد
بممدٌشو  1245هجرٌة ونشؤ بها  ،وكان للشٌخ عبد الرحمن الصوفً دور ملموس فً إنهاض
واإلرشاد ومحاربة المنكرات وله دٌوان
الثمافة اإلسبلمٌة فً ببلده  ،فجلس للتدرٌس والدعوة ٍ

 -45دمحم سؼٍس ػجس هللا ،يسبًْبد يفزً زأٔز ( 1819-1743يـ ) فً َشط انؼهى ٔانضمبفخ اإلساليٍخ فً انحجشٔ ،أصهٓب ورلة
لدمت بمإتمر الشباب االفرٌمً بالخرطوم  2008م  ،جامعة امدرمان االسبلمٌة-
، 24http://www.islam4africa.net/ar1/more.php?cat_id=18&art_id=52
 -46انظر الشٌح دمحم تاج الدٌن  ،إعبلم األؼبٌاء بحٌاة عظماء إثٌوبٌا من العلماء واألولٌاء وسبلطٌن اإلسبلم وأساطٌن األصفٌاء
( مخطوط ) ٌوجد فً مكتبتً الخاصة  ،ق 195، 377 ، .
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.8
.9

شعري متمٌز ٌتضمن أكثر من الستٌن لصٌدة .توفً الشٌخ صوفً فً  29من شهر صفر عام
 1322هجرٌة ،لبلستزادة من أخبار الشٌخ الصوفً47
ي ،وأدٌب شاعر ،
ً لادر ّ
الشٌخ عبد الرحمن بن أحمد الزٌلعً ،فمٌه شافعً شهٌر  ،وصوف ّ
ومإلؾ متعدد الثمافة ، .وال ٌعرؾ سنة مٌبلده بالتحدٌد ولكن ّ المشهور أنه ولد بمرٌة جدلى
بمنطمة باي بكول فً جنوب الصومال ،ونشؤ فً منطمته نشؤة صالحة  ،وله مإلفات فً معظم
الفنون اإلسبلمٌة فً النحو والصرؾ وعلم المراءات وله شعر فً المدابح النبوٌة مشهور لدى
1299
المناطك الصومالٌة وتوفً فً لرٌة للنمول فى الخامس من شهر ربٌع األول عام
الموافك ٌ 24ولٌو  1882مٌبلدٌة .
الشٌخ على جوهر بمرى ،والد الشٌخ عبد هللا بن علً جوهر من علماء بورما ،ولد رحمه هللا
تعالى فً نواحً بورما  1892م تعلم فً هرر المعمورة والمشهورة بالعلم ،وتجول فً
المناطك الؽربٌة الصومالٌة ثم سافر للحجاز من طرٌك زٌلع  ،وسكن الحرمٌن الشرٌفٌن
1972م
واستفاد من علماء الحجاز كثٌرا من العلوم ،له تبلمٌذ كثٌرون،توفً بجٌبوتً
( 1391/12/19هجرٌة ) وصلى علٌه رفٌمه السٌد على السماؾ لاضً جٌبوتً  ،ونمل جثمانه
إلى بورما ودفن بها.
وفً أرٌترٌا وإللٌم أوسا العفري نجد مثبل الشٌخ دمحم عمر الشهٌر بالحاج سٌد المفتً العام
ألوسا ،وهو والد األمٌن العام للمجلس اإلسبلمً بجٌبوتً حالٌا الشٌخ أمٌن دمحم عمر ،ومشارن
فً هذا الملتمى ،وكان الحاج سٌد صاحب مساهمات لوٌة فً نشر المذهبٌن الحنفً والشافعً،
ومبرزا فً الفمه الممارن ،توفً رحمه هللا عام  1408هـ 1988م.
والشٌخ حبٌب دمحم شرٌؾ من أوسا أٌضا ،واشتهر بتدرٌس الفمه الشافعً توفً رحمه هللا
1409م.
وفً منطمة توجورا نجد الشٌخ عبد المادر ُح ُمد جبا من كبار علماء جٌبوتً فً عصره ،وكان
لاضٌا توفً أٌضا عام  1407هـ.

وؼٌرهم من العلماء المبرزٌن أصحاب المساهمات الموٌة سواء فً التؤلٌؾ او فً التدرٌس فً
الحلمات العلمٌة العامرة التً ٌنهل منها طلبة العلم الشرعً ،وبوجودهم ٌحٌى اإلسبلم فً منطمة
المرن اإلفرٌمً.

اليمظة اإلسالمية والمذهب الشافعي في بالد المرن اإلفريمي
لمد اتسمت الحركة الفمهٌّة فً الصومال فً المرون األخٌرة بطابع الجمود والتملٌد متؤثرة بما آلت
إلٌه الحٌاة العلمٌّة فً العالم اإلسبلمً لبٌل بزوغ فجر الصحوة اإلسبلمٌة المعاصرة  .وصؾ الشٌخ
محمود شلتوت مظاهر الجمود – عند ذكره األمراض التً لحمت بالجامع األزهر فً عهوده
47

 ضاجغ  :رمسٌى دمحم ػضًبٌ انشبشً نكزبة انزًشٍخ شطح اإلضشبز ٔيمسيخ كزبة جٕاْط انجحط انًؼٍٍ شطح لصٍسح شجطح انٍمٍٍ انشبضح ْٕانشٍد أثب انشبشً حفٍس انشٍد صٕفً صبحت انمصٍسح ٔ .انشٍد صٕفً ػبنى انسٌٍ انصٕيبنً  .انًجًٕػخانمهُمٕنٍخ نهشٍد ػجس هللا انمطجً .
َمهذ أكضط انًبزح انًزؼهمخ ثبنشٍد صٕفً يٍ  :شذبئط انُرجخ يٍ رطاجى ػهًبء شطق إفطٌمٍخ ضسبنخ أػسَّْب األخ ٌبسٍٍ ػجسِ سؼٍس
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المتؤخرة – بموله  ( :تؽلبت العناٌة بالمنالشات اللفظٌة  ،وتتبع كلمات المإلفٌن فً المصنفات
والشروح والحواشً والتمارٌر على الروح العلمٌة الموضوعٌة  .تؽلبت روح التمدٌس لآلراء
واألفهام التً دونها السابمون  ،والسمو بها عن مستوى النمد وعدم االكتراث بما لد ٌظهر من آراء
جدٌدة  .تؽلبت نزعة االشتؽال بالفروض واالحتماالت العملٌة التً ال تمع  ،وما ٌتصل بها من
أحكام  ،وأعرضوا عن تنمٌة الفمه العملً الذي الذي ٌحتاج إلٌه الناس فً معامبلتهم وألضٌتهم .
تؽلبت نزعة االشتؽال باختراع الحٌل التً ٌتخلص بها من الحكم الشرعً  .لمد تناولت هذه الحٌل
كثٌرا من أبواب الفمه  ،ولم تمؾ عند الحد الذي أثر عن األبمة من جعلها وسٌلة للتخلص من ضرر
أو مكروه  ،بل افترضوا حٌبل ٌسمطون بها الواجبات  .تؽلبت روح التعصب المذهبً الشدٌد ،
وحتى وصل األمر بٌن أتباع األبمة إلى المنالشة فً صحة االلتداء بالمخالؾ فً المذهب  .تؽلبت
الفكرة المابلة بتحرٌم ؼٌر المذاهب األربعة  ،فحجروا واسعا  ,ومنعوا رحمة اختص هللا بها هذه
األمة 48)) ...
وعلى سبٌل المثال أنمل لن ما ورد فً بعض الكتب الفمهٌة المتداولة مما ٌدل على ضمور حس
الدلٌل بٌن العلماء  ،وٌدلّن ما وصل إلٌه العالم اإلسبلمً من درسة منحطة فً التعامل مع
النصوص الشرعٌة وهذا ما ورد فً كتاب إعانة الطالبٌن حٌث لال مإلفه  ( :تنبٌه ) :ك ّل األبمة
األربعة على الصواب  ،وٌجب تملٌد واحد منهم  ،ومن للّد واحدا منهم فمد خرج عن عهدة التكلٌؾ
!!  ،وعلى المملد اعتماد أرجحٌة مذهبه  ،أو مساواته  ،وال ٌجوز تملٌد ؼٌرهم  ،فً إفتاء أو لضاء
( لال ابن حجر ) وال ٌجوز العمل بالضعٌؾ بالمذهب وٌمتنع التلفٌك فً مسؤلة كؤن للّد مالكا فً
طهارة الكلب  ،والشافعً فً مسح بعض الرأس فً صبلة واحدة أما فً مسؤلة بتمامها بجمٌع
معتبراتها فٌجوز ولو بعد العمل  ،كؤن أدى عبادته صحٌحة عند بعض األبمة دون ؼٌره  ،فله تملٌده
فٌها حتى ال ٌلزمه لضاإها  49 )) ...ولد ورد فً إحدى المخطوطات الصومالٌة ما ٌشبه النمل
السابك حٌث لال جامعه  :فصل  :المذاهب األربعة كلها على الحك وكل مجتهد مصٌب ومن للد
منهم إماما فله أن ٌملد اآلخرعند الضرورات هذا هو الصحٌح ومن العلماء من منع ذلن فمال  :ال
ٌملّد ؼٌر إمام واحد  " ...نمبل عن مخطوطة كتبها الفمٌه راجى لٌبان عاش صاحبها فً النصؾ
ِ
األول من المرن التاسع عشر المٌبلدي  .كما كشفت مخطوطة أخرى لتفسٌر الجبللٌن عن مدى
التعصب للمذاهب األربعة حٌث ٌمول الناسخ فً الممدمة  " :وال ٌجوز تعلٌل المذاهب األربعة
ولو وافك لول الصحابة  ،والحدٌث الصحٌح واآلٌة  ،والخارج عن المذاهب األربعة ضال مض ّل
،وربما أداه ذلن إلى كفر ألن األخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر"50

 -48دمحم عبد الرحمن خفاجً  :األزهر ألؾ عام ج  3ص  12-9بواسطة المستشار طارق البشري فً رسالته  :الوضع
المانونً المعاصر بٌن الشرٌعة اإلسبلمٌة والمانون الوضعً ص . 7-6:
لرة العٌن بمهمات الدٌن للسٌد البكري الدمٌاطً ج. 1
 - 49نمبل عن  :إعانة الطالبٌن شرح ّ
 -50السٌاسات الثمافٌة فً الصومال ص  .)70 :للت  :لعله نملها من حاشٌة الصاوي على تفسٌر الجبللٌن فمد ورد فٌها عن
تفسٌر لوله تعالى ( وال تمول َّن لشا إنً فاعل ذلن ؼدا ) (آٌة 23من سورة الكهؾ ) بعد أن أورد الخبلؾ فً مسؤلة استثناء
الٌمٌن ثم لال  :وال ٌجوز تملٌد ما عدا المذاهب األربعةولو وافك لول الصحابة والحدٌث الصحٌح واآلٌة فالخارج عن المذاهب
األربعة ضال مضل  ،وربما أداه ذلن للكفرألن األخذ بظواهر الكتاب والسنَّة من أصول الكفر !!!!! "
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وعندما لامت حركة التجدٌد الدٌنً فً المرن اإلفرٌمً فمد ثارت على هذا الوضع الفمهً الذي تمٌز
بالجمود والبعد عن الدلٌل  ،ولذلن كانت االستجابة رد فعل عكسٌة اتجهت إلى ما ٌشبه المطٌعة
والجفاء مع كتب الفمه المذهبً وخصوصا الشافعً نفورا من التملٌد الذي اعتبرته تلن المدرسة
من باب تعظٌم ؼٌر هللا ،وعلى حساب اتباع الدلٌل  ،وتاثرا بمسلن طابمة من العلماء المحممٌن
كالشوكانً والصنعانً واأللبانً ممن اطرحوا ثوب التملٌد ونادوا على ضرورة التحرر من
سلطة المذاهب الفمهٌة  .وكان ٌحدث أحٌانا أن طالب العلم الناشًء ٌظن أن ألوال المذاهب
ت:
المخالفة لمؤلوفه هً من البدع فٌهجرها وٌماطعهاٌ ،مول الدكتور أحمد الحاج رحمه هللا
 1432هـ بعد حكاٌته للخبلؾ فً نمض المرأة للوضوء ٌمول :من الخطؤ الفاحش اعتبار بعض
طلبة العلم الصؽار أن المول بنمض لمس المرأة للوضوء من ألوال المبتدعة ؛ فمد ذهب إلٌه ابن
عمر الصحابً وهو معروؾ بتشدده فً التزام السنة ،ثم لال :و هذه مسؤلة فمهٌة ،وٌسوغ فٌها
ترجٌح لول على لول مكتفٌا بمولن  :ه ذا المول أرجح دلٌبل كما هو دأب العلماء ثم لال رحمه
..وربما ذهب ظنه إلى أن بعض
هللا " :وبعض هم ربما ظن أن الشافعً لٌس من السلؾ،
المعاصرٌن مثل األلبانً –رحمه هللا -من السلؾ والشافعً لٌس كذلن بل إن الشافعً هو ناصر
السنة  ،ولٌس فً مسابل الفمه عالم ٌمبل كبلمه مطلما وٌعلو على الخطؤ والتنالض بل ٌعرض
51
لول كل عالم على األدلة
ولكن ولحسن الحظ فإن ذلن لم ٌكن هنان تؤصٌبل أو لاعدة مكتوبة إلنكار كتب المذاهب أو الشافعٌة
على وجه الخصوص؛ وسرعان ما اكتشؾ العلماء على األضرار التً تتولد من المناهج التً
تنفر من الفمه المذهبً ،حٌث نشؤ من االضطراب والضحالة العلمٌة ،والؽلو تمثل بعدم االعتداد
بؤلوال المخالفٌن فً المسابل االجتهادٌة ،خبلفا معتدا به ،وبالتحدث عنهم حدٌث المستحؾ ،الذي
ال ٌرى صوابا إال للمول الذي اختاره ،أو للمدرسة التً أخذ عنها ،وجمٌع من خالفهم مبتدعة
عصاة ،لٌسوا من أهل الحك مهما كان لدمهم راسخا فً الدٌن ،بحجة أن الرجال ٌُعرفون بالحك،
والحك فً رأٌه ال ٌكون إال للمول الذي اختاره .فمد كثر فً الناس من ٌتجرأ على الفتوى
بالحدٌث دون فمه ،فٌتصدر المجالس.
للت :فً اآلونة األخٌرة نتٌجة لمراجعات فإن منهج رابطة المعاهد الشرعٌة فً الصومال ٌتمٌد
بالمذهب الشافعً  ،وكذلن الحلمات العلمٌة فً جمٌع أنحاء الصومال وكذلن بمٌة مناطك شرق
إفرٌمٌا فمد جاء فً (الملتمى األول لتطوٌر الحلمات العلمٌة) الذي انعمد بمدٌنة السعانود بتارٌخ 15
ربٌع اآلخر  1435هـ الموافك  15فبراٌر 2014م بحضور ربٌس هٌبة علماء الصومال بشٌر أحمد
صبلد " ٌتمٌد المنهج بمراعاة المذهب الفمهً للبلد" واعتمد تدرٌس كتب المذهب بدءا من سفٌنة
النجاة وسفٌنة الصبلة  ،ومتن الؽاٌة والتمرٌب( أبً شجاع) وشروحه والٌالوت النفٌس والزبد وعمدة
السالن وانتهاء بمنهاج الطالبٌن والمهذب للشٌرازي ،وأصبح تطبٌك المنهج الجدٌد ملزما فً حلمات
العلم التً الامتها الجماعة فً كل المساجد التابعة فً أنحاء الصومال.

خالصة الورلة :
 -51أشرطة مسجلة ،شرح الترمذي عند شرح أحادٌث نمض الوضوء .
22 | P a g e

 أن خدمة علماء المرن اإلفرٌمً للمذهب الشافعً هً خدمة جلٌلة وجبارة ،ولكنها التصرت
على جوانب التدرٌس ،والنشر كتب المذهب المشهورة من المختصرات إلى المتوسطات
إلى المطوالت والشروح الكبٌرة.
 أن ثمة عوامل عدٌدة ساهمت فً إضعاؾ حركة التؤلٌؾ والنشر فً المرن اإلفرٌمً ٌمكن
إرجاعها إلى عوامل المحط وكثرة التنمبلت فً حٌاة الترحال فً البادٌة ،وضعؾ التمدن
والحروب المستمرة مع اإلمبراطورٌة الحبشٌة النصرانٌة والؽارات االستعمارٌة وؼٌر ذلن
من األسباب.
 إن ارتباط تطور الفمه اإلسبلمً بتطبٌك الشرٌعة اإلسبلمٌة ارتباط وثٌك  ،ألن تطبٌك الفمه
فً مختلؾ الجوانب من الحٌاة االلتصادٌة واإلدارٌة والسٌاسٌة سٌإدي حتما إلى للة اشتؽال
العلماء فً تجدٌد الفمه والتنمٌب عن األحكام ،وأعتمد ان الٌمظة اإلسبلمٌة الراهنة التً
أسمٌها التجدٌد اإلسبلمً فً منطمة المرن اإلفرٌمً أدت إلى إنشاء فروع الشرٌعة اإلسبلمٌة
فً العدٌد من الجامعات فً بلدان المرن اإلفرٌمً وخصوصا الصومال.
توصٌات الورلة:
توصً الورلة بإجراء بحوث ودراسات وافٌة لتسجٌل جهود علماء منطمة شرق إفرٌمٌا لخدمة الفمه
اإلسبلمً وخصوصا المذهب الشافعً ،وإنه لعمل جبار ال ٌضطلع به إال مإسسة ذات امكانٌات.
توصً الدراسة بتشجٌع المسبولٌن على تطبٌك الشرٌعة اإلسبلمٌة ،ألن المانون اإلسبلمً ال ٌزدهر
إال فً البلدان وفً األزمان التً ٌكون فٌها مطبما فً المحاكم وفً األسرة وفً مكاتب الدولة ،وهنا
تتبارى العمول النٌرة لتسخٌر كل ما لدٌها من إمكانات من لوى الفكر واإلبداع لخدمته بحثا وتؤلٌفا
وتفسٌرا وشرحا ،وهكذا .وهذا ٌعنً أن الفمه اإلسبلمً بكل مذاهبه بمثابة كابن حً ٌترعرع إن
وفرنا له أسباب الحٌاة وٌذبل وٌنكمش إن حرمناه من أسباب االمتداد والبماء ،ووجود مشكبلت
جدٌدة فً مضمار الحٌاة تتطلب حبل من الشرٌعة اإلسبلمٌة فهذا كاؾ لدفع العلماء إلى التفكٌر طلبا
لحل هذه المشكبلت من الفمه اإلسبلمً.
نشر اللؽة العربٌة بؤوسع نطاق ألنها لؽة الفمه اإلسبلمً ومصادره عبر التارٌخ.
جمع ما ٌمكن من تارٌخ الحركة العلمٌة فً منطمة المرن اإلفرٌمً ،ألن هنان حمبا كثٌرا لم تنل
حظها من الرصد والتوثٌك  ،وٌمكن عمل شًء إذا تتبعنا الخٌوط  ،فما ال ٌدرن كله ال ٌترن جله.
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