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 الرسالة ملخص
 

 تلخيص فهذا بعد أما ، أمجعني وصحبه وأله ، حممد نبينا على والسالم والصالة ، العاملني رب هلل احلمد
 ، م88١1 عام إىل م1٦٩١ عام من الصومال يف اإلسالمية الدعوة أمور يعاجل الذي البحث هلذا خمتصر

  : التايل على ويقتصر
 عربية أصول  من سكانـها وينحدر ، إفريقيا شرق من اإلفريقي القرن يف الصومالية اجلمهورية أراضي تقع

 عام منهما اثنان استقل ، مخسة أجزاء إىل الصومالية األراضي األورويب االستعمار قسم وقد ، وإفريقية
 ، م1٦١١ عام الفرنسي االستعمار من حتررت جيبويت مجهورية وأما ، الصومال مجهورية وكونا ، م1٦٩١

 . والكيين اإلثيويب االحتالل حتت يقبعان زاال ما اآلخران نآاجلز  وأما
 صاحل يف تعمل مل ولكنها ، وعسكرية مدنية حكومات الصومال يف احلكم مقاليد تولت االستقالل وبعد
 جسد ينخر واحملسوبية الفساد جعل ما ، حكمها كراسي  توطني يف األكرب مهها كان  بل ، والعباد البالد
 . م1٦٦1 عام يف وذلك ، والدمار اخلراب مستنقع إىل هوت إن إىل الصومالية الدولة

 اإلسالم ينتشر ومل ، احلبشة أرض إىل الكرام الصحابة هجرة منذ الصومالية األراضي إىل ماإلسال ودخل 
  . الصومالية األراضي عمق إىل ينتشر بدأ مث ، السواحل مدن يف الزمن من فرتة بقي بل  سريعة بصورة

 يف احمللية احلكوماتو  السلطنات وإقامة املدن وبناء اإلسالم نشر يف والفارسية العربية اهلجرات أسهمت وقد
 . العلمية واملدارس املساجد تشييد يف شاركت كما  ، الصومالية األراضي

 كما  ، أخرى عقدية  أراء بينهم يوجد وال واجلماعة نةالس أهل مذهب هوف الصومال يف ةالعقدي موراأل وأما
 . للصوماليني الرمسي املذهب هو الشافعي املذهب أن

 الدعوة جمال يف بارز بدور والصاحلية واألمحدية القادرية من الصوفية الطرق ىلإ املنتسبة اجلماعات وقامت
 بني ثقة حمل وكانوا ، قريب وقت إىل الصومال وفقهاء علماء من األعظم السواد يشكلون وكانوا ، والتعليم

 أفعال إىل منتسبيها بعض وتورط ، الصحة من هلا أساس ال معتقدات صفوفهم إىل تسرب أن إىل ، الناس
 يف هار دو  جعل ما ، الصومايل الشعب بوجه السالح محل مثل عنها بنفسها تنأى املتصوفة كانت  وأعمال
  .  شبهاتلل مثار موضع الدعوة

 االعتصام ومجاعة  اإلسالمي، االحتاد وحركة السلفية الدعوة منتسيب من املعاصرة اإلسالمية احلركات وأما
 ، اإلسالمي التجمع وحركة ، السلفية الدعوة ومنظمة ، لصوماليةا اإلصالح وحركة ، والسنة بالكتاب
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 العقيدة وبيان ، الناس وتعليم الدعوة نشر يف سامهوا قد ، والتبليغ الدعوة ومجاعة ، اجملاهدين الشباب وحركة
 الكوارث ومتضرري احملتاجني ومساعدة ، بشموليته اإلسالم وعرض ، واخلرافات البدع وحماربة ، الصحيحة

  . عامة والبلد اجملتمع حلصا يف تصب   اليت اجلليلة األعمال من ذلك وغري ،
 اجلمهورية أراضي بقاع يف املنتشرة واخلالوي واملساجد العلم ومراكز الصوماليون والدعاة العلماء وأما

  . الصوماليني بني اإلسالمية والدعوة الثقافة نشر يف ومؤثرا كبريا  دورا لعبت فقد ، الصومالية
 القبلية  املطلوب الوجه على اوانسياهب مسريهتا على سلبا وأثرت اإلسالمية الدعوة واجهت اليت العقبات ومن

 ، املسلم الصومايل اجملتمع بني شرخا وأحدث األرض يف فسادا عاثت اليت ومجاعاته والتكفري ، ومشاكلها
 يعاين شعب على الشرعية واحلدود العقوبات وتنفيذ ، واآلراء واملشايخ واحلركات اجلماعات إىل والتحزب

 احلكومة سقوط سامهت كما  ، العمل وعدم اجملاعة فيه وتنتشر ، عديدة سنوات منذ واألمان األمن فقدان
 الدعوة ألجل الصومالية والقرى املدن بني التنقل بوسعهم يعد مل حبيث ، والعلماء الدعاة تشتيت يف املركزية
 ومدارس العلم حلقات من اإلفادة من الشرعيني العلم طلبة املأساوي الوضع هذا  وأعاق أحجم ،كما
  . الصومالية األراضي من خمتلفة أحناء يف نتشرةامل الفقه
 حيث ، اليوم إىل احلكومة سقوط منذ الصومال له تعرضت الذي اخلارجي الغزو أيضا   الدعوة عقبات ومن

 .  واملمتلكات األرواح يف جسيمة أضرارا وأحلق ، ومدارسه العلم مراكز استهدف
 والنتائج ، حبثها اليت واملطالب ، طرقها اليت واألبواب ومسائله البحث مسار توجز القصرية الكلمات وهذه

 . هبا توصل اليت
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Abstract 

All praise is due to Allah and peace and blessings be upon the 

prophet. This research is based on the commence and the spread 

of Islamic Dawah with regards to Somalia. Somalia is located in 

the Horn of Africa, where it's people are  descendants from Arab 

and African tribes. 

The geographical land of Somalia was divided by the  European 

colonists into five regions; of which two gained independence in 

1960, resulting the birth of The Republic of Somalia. Amongst the 

divided parts, Djibouti was the latest region to gain independency 

from the French in 1977, whereas the other two  regions remain 

till today under the colonial grasp of Ethiopia and Kenya. 

After the achievement of independency, the role of governing fell 

into the hands of civilian rulers and locals militants,  whom 

neither governed for the interest of the Somalia nor it's people. 

Each with their own agenda strived to attain their personalized 

goals at the expense of those whom they governed.  Inevitably, 

this led to wide spread of corruption, which caused the fall of the 

Somali government in 1991. 

Islam was first introduced to Somalia during the migration era  

of the prophets companions (ra) to the lands of Habasha ( 

modern day Ethiopia). The spread of Islam 

through Somalia was hindered as it remained in costal areas for 

some time, before diversifying  to deeper parts of Somalia. 



 ي
 

Alongside this, the migration of the Arabs and the Persians also 

played a major role in the spread of Islam, the establishment of 

sultanate and governing bodies across the local regions of 

Somalia. Their influence also extended to the construction of 

homes, schools and mosques. Amongst the various sects in Islam, 

the Somali people are devote followers of the Sunni sect; 

specifically the jurisprudence  school of shafi'i. 

The other sect such as that of the Sufi has played a substantial 

role in field of dawah and education, they were also very 

conscious  of the well being of the  people. This was well spread 

until their principles where shifted via the introductions of ill-

formed ideologies. The implications of these were evident as 

there was a decline in the communal activities that the members 

of Sufi sects provided to local communities. 

The modern day sects such as, The Salafi groups, the United 

Islamic movement, the Brotherhood  movement and Tablighi 

jam'a were amongst many whom were involved in the spreading 

of Islamic creed. They also participated  in hindering the spread 

of  innovations and opposing ideologies that threatened  the 

orthodoxy of Islamic faith. 

The obstacles that have and still hinder  the progress of dawah in 

Somalia, are mainly due to inherent tribalism that is  wide spread 

amongst Somali people and the existence of various groups that 

excommunicated large numbers of Somali, causing  extreme 

division within the society. Alongside this,  members of certain 

groups such as those mentioned above, made it difficult for the 



 ك
 

progression of Islamic dawah as well as political/social reforms 

due to their affiliation and loyalty towards their group. This 

caused rise in hostility amongst individuals, resulting to the lack 

of collaboration when resolving common problems. This 

exacerbated the political turmoil that has been observed in 

Somalia over last two decades. This also had an unequivocal 

effect on the advancement of Islamic Dawah. 

 In conclusion, these points mentioned above are covered in 

details in the research as well as aspects that are considered to 

be part of the milestone in the history of Somalia. Although, the 

main focus of this research is the spread of Islam in the Horn of 

Africa, there is also connections that are drawn on, with regards 

to social and political elements that have both allowed and 

hindered the continuity of Islamic dawah as well as the 

implications of these involvements along with the implications 

that are currently observed in Somalia today. 
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 شكر وتقدير

 
  . له وصحبه أمجعنيأالصالة والسالم على نبينا حممد و احلمد هلل رب العاملني و 

وأمحده محدا  ، أشكر اهلل تعاىل شكرا يليق جبالله وعظمته  ،هذا البحث  بإمتاماهلل تعاىل علي منَّ ن فبعد أ
 كثريا طيبا مباركا فيه ، فلواله ملا كتبت حرفا وال أجنزت  عمال ، فله احلمد أوال وآخرا ، وظاهرا وباطنا . 

ئهم  املعروف ، وعدَّه ذلك من جنس سداعلى صنيعهم واوسلم بشكر الناس نا نبينا صلى اهلل عليه ر وقد أم
، لذا أتوجه جبميل الشكر والعرفان  إىل  (1)شكر اهلل تعاىل ، فقال  ) ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس (

م همقام جامعة املدينة العاملية وكلية العلوم اإلسالمية والقائمني عليها على اتاحيت هبذه الفرصة العظيمة  ، فل
 جزيل الشكر واالمتنان . مين

حفظه اهلل  –كما أتوجه بالشكر والعرفان لشيخي وأستاذي ومشريف فضيلة الشيخ الدكتور حممد البساطي 
، وكانت نصائحه وتوجيهاته وتصويباته احلافز األول -اهلل تعاىل  بعد  -فقد كان العون واملساعد –تعاىل 

وأسأل اهلل تعاىل أن  جيزيه خري   جزيل الشكر والعرفان ،الرسالة ، فله مينهذه يف انسياب وتتابع كتابة 
 اجلزاء .

وال يفوتين يف هذا املقام أن أقدم شكري أيضا كل من أفادين علما أو أعارين كتابا أو أسداين رأيا ، وهم  
 كثر فجزاهم اهلل خريا .

 والصالة والسالم على من ال أسأل اهلل تعايل أن جيعل عملي خالصا لوجهه الكرمي ، واحلمد هلل رب العاملني
 نيب بعده . 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .، وقال الرتمذي هذا حديث حسن صحيح 49٦1( ، والرتمذي 1124أخرجه أبو داود )  (1)
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 بسم اهلل الرَّمحن الرَّحيم

 
 الـمـقــدمــة

 
، من  ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره

شريك له ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال  ، ومن يضلل فال هادي له يهده اهلل فال مضل له
  (1)﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ   ﴿ وأشهد أن حممدا  عبده ورسوله

ٿ  ٿ    ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ ﴿، 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ﴿،  (2)﴾ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ٹٿ  ٹ   ٹ    ٹ

،  أما بعد،   (3)﴾  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ڭے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ
اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وسلم ، وشر األمور  خريفإن أصدق احلديث كتاب اهلل، و 

  . (4)، وكل ضاللٍة يف النار ، وكل بدعة ضاللة حدثة بدعةـها، وكل مـحمدثات

 : الموضوع اختيار سبب

– بعد خليج عدن -الصومال بلد اسرتاتيجي من حيث املوقع والسكان ، ويعترب البوابة اجلنوبية 
ها حيث وفرة الناس واألرض ـوجنوب فريقياإىل غرب إوصوال  أفريقيا للجزيرة العربية اليت تربط بشرق 

  اخلصبة.

                                                           
 .1١8سورة آل عمران ، اآلية   (1)
 . 1سورة النساء ، اآلية   (2)
 . ١1سورة األحزاب ، اآلية   (3)

أخرجها الرتمذي يف أبواب النكاح ،  يفتتحها يف كالمه ه وسلماليت كان النيب صلى اهلل علي احلاجةخطبة   (4)
 .4/8١١عن عبد اهلل بن مسعود ، حتفة األحوذي 1111ح1٩باب
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ليت خيتلفون معها يف مجيع كية ، وهلم تأثري ملموس باألمم ايمشهورون بالنشاط والدينام والصوماليون
 الدينية والدنيوية . نواحي احلياة

ىل اهلل إالدعوة يشكل اإلسالم الدين الرمسي والوحيد بني الشعب الصومايل ، وألجل ذلك مثلت و 
– رضوان اهلل عليهم أمجعني – ىل هجرة الصحابةيـمتد إها تاريخ طويل ـل جزءا من حياتـهم ، وتعاىل 

 احلبشة. أرض  ىلإ 

ىل املأساة الصومالية واعترب الصومال والصوماليني بلدا إ بأكمله العقدين األخريين تسامع العامل  يف
ال وجود هلما يف التمدن واحلضارة املعاصرة ، ومن هذا الركام والنظرة السوداء أردت أن  لنيوأمة فاش

يف  اإلسالمية الدعوة :  امسه يف مساء الصومال   يتألألأقول للعامل ومع ذلك كله هناك جنم ثاقب 
ليكون موضوع حبثي يف رسالة الدكتوراه يف جامعة املدينة  ،م  (8١18اىل )   (1٦٩١) الصومال من

 سالميا ودعويا.إيف معرفة الصومال  ضافة جديدةإالعاملية ، وميثل 

 :البحث تاصعوبـو  مشكلة

 العقبات يواجه صنوفا منوما من عمل يقوم بـها اإلنسان سواء كان العمل كبريا أو صغريا 
اليت متثل حجر عثرة أمامه ، ومن املشاكل والعقبات اليت عانيت بـها عند إعدادي لـهذا  الصعوباتو 

 البحث ، وإن كانت كثرية ، ولكين أقتصر على التايل : 

 العربية اليت تتناول الشأن الدعوي الصومايل . املصادر والدراسات قلة - 1

 . الصوماليني رخنيواملؤ  الكتاب ندرة - 8

هيار الدولة الصومالية قبل ـبعد ان  اخلاصة والعامة املكتباتاخلراب والتلف الذي طال مجيع  – 1
، وخاصة املكتبة الوطنية اخلاصة يف مقديشو اليت كانت حتوي اآلالف من املخطوطات  عشرين سنة

 والكتب جبميع اللغات .

 من اإلفادة أو ومصادر مراجع من تبقى قد ما لغربلة الراهن الوقت يف الصومال إىل السفر صعوبة-4
 . دعوية جتارب هلم ممن األحياء
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ومن أعظم العقبات اليت واجهتين خالل حبثي هو حصول معلومات كافية عن احلركات  – 9
ا اإلسالمية العاملة يف الساحة الصومالية ، ألن إدارة أعماهلا مبنية على السرية ، وال تريد البوح هب

 سواء كان من االجنازات اليت حققتها  أو االخفاقات اليت منيت بـها خوفا من التبعات .

 :والعظيمة اليت تقف وراء هذه الرسالة هي    الكبرية هدافاألمن : و  البحث أهداف

  الصومال .مجهورية  يف وجماالهتا املختلفةأحوال الدعوة وتوضيح  بيان -
 الصوماليني .تعريف العامل بعلماء ودعاة  -
 . نييوالصومال اإلسهام يف فهم الصومال -
 سالم يف الصومالبراز جهود انتشار اإلإ -

تعاجل موضوع الدعوة يف  مل قلتها الدعوية حول املوضوع مع أما الدراسات : الدراسات السابقة
مع البحث الدقيق والسؤال  – ، كما مل أقف خاصة بصفة  يةالصومالداخل ما يعرف باجلمهورية 

على دراسة موضوعية تعاجل وتتحدث عن الدعوة اىل  –لمطلعني بشأن الدعوة يف الصوماللالكثري 
صومالية اىل أن  اهلل تعاىل من بداية استقالل الصومال من املستعمر اإلفرجني وما تالها من حكومات

 لفوضى العارمة حيث اخلراب والدمار .هوت الصومال اىل مستنقع احلرب األهلية وا

 وقد وقفت على ثالثة حبوت تعاجل قسطا من أمور الدعوة اإلسالمية يف الصومال ، وهي التايل : 

م ( ، إعداد أمحد 1٦41-122٦األوىل :  دور علماء جنوب الصومال يف الدعوة اإلسالمية  ) 
التاريخ احلديث يف جامعة أم درمان مجعاله حممد ، حبث مقدم للحصول على درجة الدكتوراه يف 

 اإلسالمية  يف السودان .

الثانية : تاريخ احلركة اإلسالمية الصومالية ) ظروف النشأة وعوامل التطور ( تأليف حسن حممود عبد 
اهلل  .  ويدور فصول ومباحث هذا الكتاب يف توثيق وتأريخ واجنازات حركة اإلصالح الصومالية فرع 

سلمني الدولية ، وقسمها املؤلف إىل متهيد وعشرة فصول وهي :احلركة اإلسالمية حركة اإلخوان امل
ظروف النشأة وعوامل التطور ، والنظام األساسي للحركة ، واحلركة اإلسالمية وخدمة اجملتمع ، 
واحلركة اإلسالمية وحتديات الواقع الصومايل ، و احلركة اإلسالمية والعمل السياسي يف الصومال ، و 
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ركة اإلسالمية وتفاعالت الواقع السياسي الصومايل ، و احلركة اإلسالمية والنقد الذايت ، ومسارات احل
الوحدة ، وعكس التيار سباحة ال بد منها ، و احلركة اإلسالمية الصومالية بني احملاكم اإلسالمية 

 واحلكومة الصومالية .

ندما أحتدث عن دور حركة اإلصالح الصومالية وهذه الرسالة ال تلتقي ببحثي إال اجلزئية اليت تتعلق ع
 يف جمال الدعوة فقط ، والباقي ال عالقة هلا مبوضوعي هذا .

كر ، قدم بللباحث : علي الشيخ أمحد أبو  ، الدعوة االسالمية املعاصرة يف القرن االفريقي  الثالثة :
 هـ . 14١4يل اجلامعة االسالمية  عام إ

وثالثة أبواب. املدخل: دخول اإلسالم يف القرن األفريقي. الباب قسم الباحث رسالته إىل مدخل، 
األول: عقبات يف طريق الدعوة يف الصومال، وفيه أربعة فصول: آثار االستعمار يف القرن األفريقي، 

 ، العادات والتقاليد اجلاهلية. القبلية وآثارها يف اجملتمع، أثر األنظمة الوطنية يف مسرية الدعوة
، رسالة  ين: ركائز الدعوة اإلسالمية يف الصومال، يف ثالثة فصول: دعوة العلماء وجهادهمالباب الثا 

 ، مدارس حتفيظ القرآن. املسجد يف اإلسالم
،  الباب الثالث: أحوال املسلمني يف الدول اجملاورة، وفيه ثالثة فصول: أوضاعهم يف احلبشة 

، ومن  لباحث رسالته بذكر أهم النتائج والتوصيات، أوضاعهم يف تنزانيا. مث ختم ا أوضاعهم يف كينيا
ذلك: أن املنطقة تواجه غزوا  تبشرييا ، املد الشيوعي يف املنطقة، ضعف احلكومة الصومالية واحنرافها. 
أما االقرتاحات فمنها: كتابة الباحثني أحباثا  علمية حول الدعوة اإلسالمية املعاصرة، واملشاكل 

البعد عن اخلالفات اجلانبية، واجملادالت العقيمة بني القائمني بأعمال والعقبات اليت تعرتضها، 
 الدعوة، النظر يف حال املسلمني الذين يعيشون يف أثيوبيا وحماولة مساعدهتم.

 :  البحث مع البيان املوجز اخلالف املوجود بينها وبني رساليت  أهم املالحظات على 

فريقي يطلق على الصومال فريقي ، والقرن اإلأحوال الدعوة يف القرن اإل عن  حدثيت بحثال -1
ذلك أن  ىثيوبيا ) احلبشة( وكينيا ، ومما يؤكد علإرتريا ، والبعض يزيدها إومجهورية جيبويت ودولة 
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الباحث حتدث يف الباث الثالث عن أحوال املسلمني  يف الدول اجملاورة يف كينيا واثيوبيا وحيت يف 
 فريقيا. إيا البعيدة واملعدودة من  دول شرق تنزان

تعاجل فقط أحوال الدعوة يف الصومال فقط ، ويطلق  الصومال يف الوقت احلاضر   بينما رساليت
قليم الشمايل الذي كان حتت االستعمار يطايل ، واإلقليم اجلنويب الذي حترر من االستعمار اإلاإل

م بعد حتررمها . وال نعرج أحوال الدعوة يف املناطق 1٦٩١عام الربيطاين ، وكونا اجلمهورية الصومالية 
اجملاورة للصومال وان وجد فيها جالية صومالية كبرية ، ألن كال من كينيا واثيوبيا حيتل أجزاء من 

 هورية جيبويت من الصوماليني .مجالصومال الكبري ، كما أن غالبية سكان 

االستعمار يف القرن األفريقي، القبلية احث عن اثار كما يدل ملخص تعريف الرسالة : حتدث الب  -8
 وآثارها يف اجملتمع، وكذا  العادات والتقاليد اجلاهلية .

فقط عن جزئية العصبية القبلية يف جمال الدعوة ، والغزو اخلارجي بعد االستقالل  ورساليت تتحدث
 وسقوط احلكومة املركزية .

وليس سالم ومدارس حتفيظ القرءان وجهاد العلماء ، حتدث الباحث عن رسالة املسجد يف اإل -1
 من موضوعات حبثي ورساليت . هذه املباحث

هذه من مباحث  وليستكما حتدث الباحث عن التنصري واملَد الشيوعي وضعف احلكومة  ،   - 4
 رساليت .

تشمل يف السنوات األخرية اليت خرجت اىل العلن  م ، وال1٦21الباحث قدمت رسالته يف عام  -9
 .احلركات الدعوية اليت سامهت يف الدعوة سلبا واجيابا 

وأخريا أعتقد أن رساليت ستكون فريدة يف نوعها وستزيد اضافة جديدة يف تعريف الناس أحوال الدعوة 
 يف الصومال .
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 التايل :املنهج الوصفي والتارخيي هو عند كتابة البحث ومنهج البحث الذي اتبعته  : منهج البحث

 . اآلية مع ذكر اسم السورة ورقم القرآنية اآليات بعزو أقوم

 . ذا كان يف غري الصحيحنيإ مع ذكر درجة احلديث من كتب الصحاح والسنن األحاديث أخرج

اسطة املصدر األصلي أنقل بالو على  ذا مل أحصلإ الإ ، مصادرها األصلية  من واآلراء األقوال تنقل
 ىل ذلك .إمع اإلشارة 

 . إال تراجم الصحابة واألئمة األربعة لشهرتـهم  الواردة يف البحث واجلماعات ألعالمل تترمج

 . يف أول مرة بيان معاين الكلمات الغريبة الواردة يف البحثقمت ب

 ترمجة األماكن والبلدان املذكورة يف البحث .

 من هذا البحث .أهني حبثي خامتة أسجل فيها أهم النتائج 

 :كالتايل   فهرس تفصيليمت بوضع ق

وفهرس للبلدان  ، وفهرس لألعالم املرتجم هلم ، النبوية ألحاديثا وفهرس،  القرآنية فهرس لآليات 
 ، وفهرس البحث .وأخرى للمصادر واملراجع  ، للجماعات وَاخر ، واألماكن

 وخامتة ة فصولمقدمة ومدخل وثالث ىلإ الرسالة وقد قسمت  : البحث هيكل

 :الرسالة  تقسيمات

o املوقع اجلغرايف . :   وفيه   : املدخل 
 :  . سكان الصومال 
 :  . احلالة السياسية 
 : احلالة االقتصادية . 

o وفيه:  الفصل األول : اإلسالم يف الصومال 
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o وانتشاره. املبحث األول : دخول اإلسالم يف الصومال 
o حىت العصر احلاضر. الصومال يف اإلسالمملخص لتاريخ  الثاين: املبحث 
o ومدارس العلم يف الصومال. املبحث الثالث: مراكز 
o يف الصومال. املبحث الرابع: املذاهب العقدية 
o الصومال. يف املذاهب الفقهية اخلامس: املبحث 
o :يف الصومال. أهم التيارات الدعوية الفصل الثاين 
o  الصومال:املبحث األول: التصوف والصوفية يف 
o :القادرية. الطريقة املطلب األول 
o :األمحدية. الطريقة املطلب الثاين 
o :الصاحلية. الطريقة املطلب الثالث 
o :وفيه: احلركات اإلسالمية املعاصرة. املبحث الثاين  
o حركة االحتاد اإلسالمي لب األول:املط. 
o :االجتماعي حركة اإلصالح املطلب الثاين . 
o :الصومالية . الشيخ آل حركة املطلب الثالث 
o :منظمة الدعوة اىل الكتاب والسنة . املطلب الرابع 
o :حركة شباب اجملاهدين . املطلب اخلامس 
o العلماء والدعاة . الثالث: املبحث 
o الصومالية يف نشر الدعوة. املبحث الرابع: دور احلكومات 
o بالصومال. الدعوة عقبات يف طريق الثالث: الفصل 
o الصوفية. بني أقطاب الطرقالصراع  األول: املبحث 
o اجلماعات. التحزب يف الثاين: املبحث 
o القبلية. العصبية الثالث: املبحث 
o التكفري ومجاعاته. الرابع: املبحث 
o الشريعة. استخدام العنف يف تطبيق : اخلامس املبحث 
o الصومالية. هيار الدولةـان السادس: املبحث 



8 
 

o املبحث السابع : الغزو اخلارجي 
o اخلامتـــــــــــــة : 

 أهم النتائج اليت أتوصل اليها . -إن شاء اهلل تعاىل  – سوف أذكر يف خامتة البحث

 : الفهارس 

 . يةنآالقر  ياتاآلفهرس  .1
 فهرس األحاديث النبوية . .8
 فهرس األعالم . .1
 . فهرس املوضوعات .4
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 الرسالة الـمباحث التالية :يشـمل مدخل مدخـــل  :  و ـال 

  :لبالد الصومال غرايفجلوقع اـمالالـمبحث األول . 
  .الـمبحث الثاين: أصول وسكان الصومال 
 .الـمبحث الثالث: احلالة السياسية يف الصومال 
 .الـمبحث الرابع: احلالة االقتصادية يف الصومال 
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  :  (1)لبالد الصومال غرافيلجوقع اـمالالـمبحث األول : 

املوحدة برلني مانيا ـالذي انعقد يف عاصمة أل االستعماريمؤمتر ـمكن تقسيم الصومال على ضوء الـي
الذين كانوا يتقاسـمون يف القارة  كل من بريطانيا وإيطاليا وفرنسا، والذي شارك فيه  م1224 عام

 إىل قسمني:اإلفريقية 

من مجهورية الصومال )إقليمي اجلنوب والشمال( ، ومجهورية  يشمل كال: و الصومال الكبري األول : 
، وإقليم اجلنوب الغريب الذي حتتله دولة  (3) ،وإقليم الصومال الغريب الذي حتتله إثيوبيا (2)جيبويت

  . (4)كينيا

،  م1٦٩١الذي أعلن  يف األول من شهر يوليو عام االحتادتأسست من :  مجهورية الصومال الثاين :
 عام يونيو شهر من والعشرين السادس يف الربيطاين االستعمار من حترر الذي  الشمايل اإلقليم بني

                                                           

 
 

الصومال انظر: حسن حممود عبد اهلل ، اجلبهات الصومالية)النشأة والتطور( ،بدون تاريخ ،وحممد إبراهيم عبدي ، مشكلة   (1)   
م ، دار الفكري العريب . وعبدي يوسف فارح ، الصراع الدويل يف الصومال، دار األمني 8١1١ه/1411الغريب ، الطبعة األوىل 

م دار 8١18ه/1418م . ود.حممد حسني معلم ، الثقافة العربية ودورها يف الصومال، الطبعة األوىل 8١١١ه /148١مصر 
أ.م/علي إمساعيل حممد ، الصراع الدويل واالقليمي يف القرن اإلفريقي ، الطبعة األوىل الفكر العريب القاهرة . واجلنرال 

 Abdulaziz Ali , Taxanaha Taariikhdaم دار الكتب اليمنية ، صنعاء .و 8١1١ه/1411

Soomaaliya , London 2006  
م ، ويبلغ 1٦١١جيبويت دولة يف منطقة القرن اإلفريقي ، وعاصمتها مدينة جيبويت ، استقلت من االستعمار الفرنسي عام  (2)

 ar.wikipedia.org عدد سكانـها تسعمائة ألف نسمة ، ونظام احلكم فيها مجهوري رئاسي . انظر 
أبابا ، ويعرف باحلبشة ، ويبلغ عدد سكاهنا ثـمانني مليون  أثيوبيا دولة غري ساحلية يف القرن اإلفريقي ، وعاصمتها أديس  (3)

 ar.wikipedia.orgنسمة ، ونظام احلكم برملاين ، ويعد من أقدم دول العامل . انظر 
 

م، ويبلغ عدد سكانـها قرابة أربعني مليون 1٦٩8كينيا دولة يف شرق إفريقيا، عاصمتها نريويب، استقلت من بريطانيا عام   (4)
 ar.wikipedia.orgانظر   .نظام حكمها مجهورينسمة، و 
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 يوليو شهر من األول يف اإليطايل االستعمار الذي حترر هو اآلخر من اجلنويب واإلقليم ، م1٦٩١
 . (1)مقديشو مدينة وعاصمتها الصومال مجهورية وكوَّنا ، م1٦٩١ عام

الشمال خليج من الصومال يف القرن اإلفريقي ،وحيدها من الشرق احمليط اهلندي، و وتقع مجهورية 
 اجلنوب الغريب الذي حتتله كينيا. اجلنوب إقليممن الغرب إقليم الصومال الغريب ،و من عدن ،و 

  الصومالسكان  :المبحث الثاني

  .ثالثةراء آالشعب الصومايل على  أصل يف اختلف املؤرخون والنسَّابون

هنم أحفاد وساللة مهاجري القبائل العربية إ، و  (1)األول : يرجع أصل الصوماليني إىل اجلنس العريب
من شبه اجلزيرة العربية الذين استوطنوا أرض احلبشة ، وينتهي نسبهم إىل حممد بن عقيل بن أيب 

 . (2)طالب

ك العالقة الكبرية اليت كانت ىل اجلنس احلامي  ، والدليل على ذلإن أصل الصوماليني يعود إالثاين : 
تربط بني  أرض  ما كان يسمى قدميا بالد بونت )الصومال اليوم(  واملصريني القدامى ، والسيما يف 

ق.م ، وما وجد من  ن اخلامس عشر ىل الصومال يف القر إعهد امللكة حتشبسوت وزيارهتا التارخيية 

                                                           
مقديشو أو مقديشوه ، هي عاصمة مجهورية الصومال ، وتقع على ساحل احمليط اهلندي ، وهي من أقدم مدن الصومال ،   (1)

ويزيد عدد سكانـها عن مليونني نسمة ، وتضررت الـمدينة باحلرب األهلية حيث دمرت ثلث مبانيها ، وتغريت أكثر معالـمها 
 ar.wikipedia.org، و  18لعيدروسي ، مرجع سابق صبسبب اخلراب والدمار اليت طال بـها . انظر ا

 
، وعيدروس بن الشريف علي العيدروس النضريي العلوي ،بغية اآلمال يف تاريخ  12انظر د. حممد حسني، مرجع سابق ص (1)

 .821-8٦١م  ، طبع مبطبعة اإلدارة الوصة علي صوماليا ص1٦94ه/11١1الصومال ، الطبعة األوىل 
Taariikhda iyo Luqada Bulshada Soomaaliyeed,Cabdalla Cumar Mansuur, 

daabacada koowaad,Iftiinka Aqoonta P247-253  
 مل أجد له ترمجة يف الكتب اليت اطلعت عليها خاصة يف دواوين الـمهتمة يف الرتمجة والسري.  (2)
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 وكذابني قدماء الصوماليني واملصريني ،  العالقة اليت كانتىل إتشري اليت ثار يف املعابد املصرية القدمية آ
 .  (3)املالمح املشرتكة واملتقاربة بني الشعبني

يرجع أصل الصوماليني إىل أصول إفريقية حيث يشرتكون مع األفارقة يف كثري من أمناط احلياة  :الثالث
 .(4)خرينوالقارة السمراء وطبيعة التعامل مع اآلواللون واملوطن 

متضاربة بسبب عدم وجود دليل قوي ـمكان الرتجيح بني هذه األقوال الـمن الصعوبة ب الرتجيح : 
ىل إبأن يقال إن يف الصومال قبائل كثرية تنتسب  التوفيق أو التقريب بينهامكن ـيعتمد عليه ، ولكن ي

جيمعهم وطن  ، وهؤالء كلهم إىل اجلنس احلامي ىخر أاجلنس العريب، وأخرى إىل اجلنس اإلفريقي و 
 . لوكيان واحد امسه الصوما

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .٩8-92مرجع سابق ص  Mansuur، و 12-1١انظر د. حممد حسني ، مرجع سابق ص   (3)
 .19-14مرجع سابق ص  Mansuur. و 84-88انظر د. حممد حسني  مرجع سابق ص  (4)
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 السياسية:الحالة  :الثالثلمبحث ا

بني   مَّ ـعقب احتاد ت م، أُْعلن قيام ووالدة مجهورية الصومال1٦٩١يف الفاتح من شهر يوليو عام 
الربيطاين االستعمار  منالذى حترر  الشمال اإليطايل واإلقليماالستبداد اإلقليم اجلنويب الذي حترر من 

إىل  االستقاللكن تقسيم احلالة السياسية الصومالية من يوم ومي . (1)نا طوعا مجهورية الصومالوكوَّ 
حيث :م  0696م إلى عام 0691من عام  المرحلة األولى : م إىل ثالث مراحل: 8١18عام

تأسست بعد عن األحزاب اليت مثلني ـم االنتخابوا بطريق ؤ توىل زمام احلكم املدنيون الذين جا
ة مقراطيـالدي شعار   د قبلية وعشائرية ، ولكنها ترفع االستقالل ، وكانت األحزاب مؤسسة على قواع

مـما و  رئاسة اجلمهورية الصومالية الوليدة ، (2)وقد توىل السيد آدم عبد اهلل عثمان ) آدم عده ( ،
مالية الوليدة حيث كان الشعب مبكرة اليت  تأسست فيه  اجلمهورية الصو ـمرحلة الـيعاب يف هذه ال

االختيار ، ولكن بدل ذلك مواطنة اليت تعتمد على الكفاءة واألمانة وحسن ـىل بناء دولة الإيتطلع 
مقدرات البلد مما بـستهتار الوا ، مصلحة اخلاصة على العامةـم الـمحسوبية والقبلية وتقديـال انتشرت

اجلمهورية   رئيس إىل اغتيالوأضعف هيبة الدولة وأوصل األمر  ، (3)واالزدهارالتقدم  عاق مسرية أ

                                                           
 . 88٦، وعبدي يوسف فارح ص 1٩9مرجع سابق ص،  انظر اجلنرال علي إمساعيل  (1)
م ، اهنى دراسته 1٦١2هو السيد أدم عبد اهلل عثمان  ، واملشهور بأدم عدي  ، ولد يف مدينة بلدوين يف وسط الصومال عام  (2)

الثانوية يف مقديشو، وانضم إىل حزب وحدة الشباب الصومايل، حىت وصل إىل منصب رئيس اجمللس التشريعي يف فرتة الوصاية 
م ، وكان يتميز عن غريه 1٦٩١- 1٦٩١الستقالل والوحدة بني اجلنوب والشمال من عام رئيسا للصومال بعد ااختري الدولية ، 

إلرادة  خصية والتجرد من اهلوى واألنانية واحرتام النظام ، والرضو خمن الساسة الصوماليني بالصراحة والوضوح والثقة والقوة الش
كوك يف نزاهتها ، وبعد تركه منصب الرئاسة ، عاش كشخص الشعب ، ما حدا بتسليم الرئاسة خللفه بعد هزميته يف انتخابات مش

م 2/٩/8١١١عادي من أفراد الشعب ، حيث كان ميتهن مهنة الزراعة ، وتويف الرئيس أدم عبد اهلل يف العاصمة الكينية نريويب يف 
 و ،84-81عن عمر ناهز مائة سنة ، فرمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة . انظر كتاب: نيل اآلمال ص

www.arabic.alshahid.net/columnists/1452 
www.xildhibanpublications.com/wararka/aadancadde.htm 

 
 . 8١-12ص فمرجع سابق  حممود ،انظر حسن   (3)
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 م ،1٦٩٦من شهر أكتوبر عام  يف اخلامس العشر  هارا  ـن جهارا   (1)السيد عبد الرشيد علي شرمأركي
جليش ا أمام  ، ما مهّد الطريق (2)كتابة هذه األسطر  حىتومن يقف وراءها  م تُفك ألغازهاـيف مؤامرة ل

 مرحلة التالية .ـوقيام حكومة ثورية يف ال،  ب عسكري انقالبقيام لل

 : ( ) مرحلة الثورة  م 0660 -0696المرحلة الثانية: من عام 

وتـحول البلد إىل ركام من  ،وتأخر التقدم ، وانفالت األمن ،  الفوضى السياسية انتشار بعد 
الـمآسي وموطن للبؤساء وفاقدي األمل ، وصارت الـمـحسوبية والفساد العنوان الرئيسي والـمعتمد 
األول يف جـميع إدارات ومفاصل الدولة ، مما جعل الشعب الـمغلوب على أمره يتطلع إىل حكومة 

قاطبة ، ويفتح باب األمل والرجاء وطنية تنتشله من هذا الـمأزق اخلطري الذي انـحدر به البلد 
للمحرومني ، ويـحقق األمنيات اليت ناضل من أجلها الشعب الصومايل سنوات طوال  ، وقدم يف 
سبيل االستقالل من االستعمار اخلارجي وتأسيس دولة الـمواطنة الـمبنية على الكفاءة والقدرة على 

 لنفيس . كل الغايل وا، وبذلت يف سبيل ذلك  العطاء واالنـجاز 

ففي هذا الـجو الـمشحون وما صاحبها من اغتيال رئيس الـجمهورية بصورة مفاجئة ، استغلَّ 
عسكري غري دموي بقيادة  انقالببتدبري  جنراالت اجليش الصومايل الـمتعطش للسلطة والـهيمنة

                                                           
، ولد يف إقليم مدغ يف وسط  االستقاللهو السيد : عبد الرشيد بن علي شرمأركي ، ثاين  رئيس صومايل منتخب بعد  (1)

م ، انضم يف شبابه إىل نادي الشباب الصومايل الذي لعب دورا كبريا يف استقالل الصومال من املستعمر 1٦1٦الصومال عام 
م أصبح نائبا يف اجلمعية التشريعية يف عهد الوصاية اإليطالية، مث أصبح رئيسا للوزارة بعد االستقالل ، 1٦92اإليطايل ،ويف عام 

سمت فرتة حكمه بالفساد اإلداري واملايل وانتشار احملسوبية يف مفاصل الدولة ، م  انتخب رئيسا للصومال .وقد ات1٦٩١ويف عام 
الرئيس يف مدينة السعانود يف الشمال الصومايل يف ظروف غامضة . انظر : أنور أمحد  اغتيلوفقدان األمن وعدم االستقرار ، وقد 

، و  م8١18الطبعة األوىل  ،119صميو ، نيل اآلمال يف تراجم الصومال ،
www.xildhibanpublications.com/wararka/abdirashiidalisharmaarke.htm 

www.so.wikipedia.org/wiki/Cabdirashiid 
 

 Halgan iyo Hagardaamo :Taariikh :انظر مزيدا من قصة إغتيال الرئيس عبد الرشيد كتاب   (2)
Nololeed A.Yusuf2٩-2١ ص  ،www.puntlandpost.com  ،www.youtube.com 
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م   1٦٩٦أكتوبر عامشهر   مناحلادي والعشرين  صبيحة الثالثاءوذلك يف  (1)اللواء حممد سياد بري
و ألغى اجمللس النيايب، وأعلن قيام حكومة ثورية ، جعلت ، عطَّل الدستور ، و احلكم  على  ستوىلفا

أساس الكفاءة والقدرة  ىوبناء دولة املواطنة عل،  من أهدافها الكربى حماربة الفساد واحملسوبية والقبلية
 . (2)واالزدهاروهنوض البلد إىل طريق التقدم ، 

السنوات األوىل من حكم العسكر حققت احلكومة اجلديدة إجنازات عظيمة وكبرية يف جماالت  ففي
وبناء  املستشفيات واملطارات واملوانئ  ،وتعبيد الطرق، كاألمن والتعليم األساسي واجلامعي ،  متنوعة 

يف العدد  ىل القرى  واهلجر واألرياف مع احلكم الشمويل ، كما بنت جيشا كبرياإيصال احلكم ا، و 
ولكن مع هذه اإلجنازات ،  (3)والعتاد عدًّ يوما من األيام من أعظم جيوش قارة  إفريقيا أداء  وتدريبا

كما هي عادة أخطاء  كثرية يف حق البلد واألمة ، ارتكبالعظيمة واملقدرة إال أن احلكم العسكري 
يتظاهرون يف الفرتة األوىل من العسكر غالبا يف البلدان اليت يستولون عليها بقوة السالح ، حيث 

حكمهم الرغبة اجلارفة يف بناء األرض واالنسان معا ، ولكن يعمرون املباين ويهدمون الشخصية 
من هذه  اثنني ىلإوميكن اإلشارة معنويا ليصبح مطية سهلة ألمنيات احلاكم املستبد وحاشيته . 

                                                           
م ، يف مدينة شيالبو من اإلقليم الصومايل الدي حتتله 1٦19م ، وقيل عام 1٦1٦هو اللواء حممد سياد بري ، ولد عام   (1)

إثيوبيا ، ويف العشرينات من عمره انضم إىل اجليش اإليطايل الذي كان حيتل الصومال ،وشارك يف احلرب الذي نشبب بني إيطاليا 
م أرسل إىل إيطاليا لينضم إىل أكادميية 1٦4٦ الصومال صار جنديا يف جيشها ، ويف عام نيربيطانيوإثيوبيا ، وبعد استيالء ال

الصومال عني نائبا لقائد القوات املسلحة ، وبعد ل الشرطة ، وبعد رجوعه عني مديرا لشرطة العاصمة مقديشو ، وبعد استقال
قاد انقالبا عسكريا أطاح باحلكومة املدينة ، فحكم البلد   م1٦٩٦مخس سنوات صار قائدا عاما للجيش الصومايل ، ويف عام 

م 1٦٦1كثرية جرت البلد إىل اهلالك والدمار ، وانتهى فرتة حكمه عام   مساوىبالنار واحلديد ، له حماسن يف فرتة حكمه ، وعليه 
م  1٦٦9وتويف فيها يف شهر يناير عام  بانتفاضة شعبية ، وفرَّ إىل خارج البلد ، مث عاش الجئا يف مدينة الغوس عاصمة نيجرييا ،

، و 1١4-1١١. انظر نيل اآلمل صهاري يف اجلنوب الغريب  يف الصومالـ، ونقل جثمانه إىل الصومال ودفن يف مدينة غرب
www.jaallesiyaad.com 

 
 .11ص      Taxanaha Taariikhda Soomaaliya: انظر كتاب   (2)

 
 .29-٩1ص السابق املرجعا انظر   (3)
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 ، واخلطآن هـما : دود السليب على اجملتمع الصومايلمر ـوالء ي  ها األثر السَّ ـكان ل  تـي األخطاء الكثرية ال
الذي خيالف دين وتقاليد الشعب  (1)االشرتاكية العلميةمبادئ تبين احلكومة الصومالية  :األول

 .املسلمالصومايل 

بني الرجل  ىأما اخلطأ الثاين هو : إصدار احلكومة العسكرية قانون األحوال الشخصية الذي ساو 
ن آى رفضه واستهجانه األنصبة املقررة يف القر أبدواملرأة يف احلقوق عامة ، ويف جمال اإلرث خاصة ،و 

  . (2)ال يسع اجملال لذكرهاط و الزوجات الذي أباحه الشارع بشر د الكرمي ، كما منع وحرَّم  تعد

وانا سافرا على دينهم وعقيدهتم واعتربه عد،  القانون أثار حفيظة الشعب الصومايل املسلم قاطبة هذا
وحتذير  رفضه ،وشرعة رهبم سبحانه تعاىل. فقام العلماء واملخلصون من الشعب مبعارضته وإعالن 

العواقب الوخيمة اليت ترتتب عليه إن باحلكومة   كما حذرت اخلضوع والقبول له ،  مغبة  الناس من
حتديه لـمشاعر الشعب يف هذيانه و ولكن العسكر استمر   .على أرض الواقع   هأقدمت تطبيق

ماقاته بإعدام عدد ـواختتم ح، ف الناس الآل فتح أبواب سجونه ه أن الصومايل الـمسلم ، وكان ردّ 
إلخافة الناس وإجبارهم على القبول مع حرق جثثهم  من العلماء وطالب العلم يف الساحات العامة

 . (3) املشؤومةوالتسليم لقراراته 

                                                           
 هـ148٦ األوىل الطبعة ،( واإلجنازات التحديات)  الصومال يف اإلسالمية احملاكم جتربة ، بكر أبو إميان عمر. د انظر  (1)

 Taxanaha . و12عبد اهلل ، مرجع سابق ص حسن حممودو   ،8٦-82القاهرة، ص ، العريب الفكر دار ، م8١١2/

Taariikhda Soomaaliya ٩١-41ص . 
م  ، يف ملعب كرة القدم يف 18/١1/1٦١9، ونص خطبة الرئيس الصومايل يف  ٩١انظر حسن حممود ،مرجع سابق ص  (2)

، www.jaallesiyaad.com، و Taxanaha Taariikhda Soomaaliya 76-77كتاب    مقديشو ،يف
 .11٩علي الشيخ مرجع سابق ص  ود.

 
م ، أذاعت اإلذاعة الرمسية للحكومة يف 1٦١9يناير عام  81هـ ، املوافق 11٦9حمرم يف عام 11يف صبيحة يوم اخلميس   (3)

عشرة من العلماء وطلبة العلم الذين عارضوا علنا بقرارات اجمللس العسكري املشؤوم ، متهمة إياهم باستغالل  بإعداممقديشو 
: الشيخ أمحد شيخ حممد ، والشيخ موسى يوسف ، والشيخ أمحد إميان ، وعلي حسن  الدين ملآرب سياسية ، وأمساؤهم التايل

ورمسة ، وحسن عيسى ، وحممد زياد حرسي ، وعلي جامع حرسي، وأدم علي حرسي ، وسليمان جامع حممد . رمحهم اهلل تعاىل 
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وعلى إثر هذين اخلطأين وغريمها من اخفاقات حكومة العسكر تأسست معارضة مصلحة يف خارج 
الصومال مدعومة من دول اجلوار املعادية للصومال أرضا وشعبا ، ما جعل البلد يدخل يف مرحلة ال 

ة استقرار مع انتشار السالح بني املواطنني الذي مهدَّ بانتفاضة شعبية أسقطت احلكومة املركزي
 وأحالت البلد إىل ركام ومآسي مل يندمل جرحه حىت اآلن . 

 مرحلة الفوضى م )2102الى  0660المرحلة الثالثة: من سقوط الحكومة المركزية عام 
 ( : والخراب

 ،وطوفان شعيب غري منظم  انتفاضةم ، ب8١١1عام  فربايربعد سقوط احلكومة املركزية يف شهر   
،حيث أغارت كل قبيلة على  االستقراردخل البلد مرحلة جديدة وخطرية من الفوضى وعدم 

األخرى، واستبيحت احملرمات اليت عصمتها الشريعة بطرق ملتوية وشبهات ملفقة، وساد قانون الغاب 
 يف كل مكان ، وهوى البلد إىل مستنقع من الدماء واملآسي واجلوع واخلوف واجلرح غري املندمل.

هو فيه، ولكن كلها باءت بالفشل   البلد مما النتشالمرات كثرية يف خارج الصومال ـعقدت مؤتوقد   
أن الدول الراعية والداعية هلذه االجتماعات واملؤتـمرات هلا مصاحل  ألسباب عديدة من أمهها

كان   اسرتاتيجية يف الصومال وال تريد رؤية بلد صومايل موحد قد يشكل خطرا على مصاحلها كما
 االنـهيارما يراد لبلدهم من لـالصوماليني  اسة عدم فهم وإدراك كثري من السسابقا ، وكذلك 

 ابلدبذلك  لينتهيى ، خر وتقسيمه فيما بعد إىل دويالت قبلية تعادي كل واحدة األ ،  والتخلف
 يصبح أثرا بعد عني وعربة ملن اعترب .، ل طاملا خوَّف جريانه اوشعب

شارك فيه الـمنظمات  مهورية جيبويت ،ـمر يف مدينة عرته يف جـعقد مؤت،  م8١١١ففي عام   
القبائل ، والـمثقفني الصوماليني من الداخل واخلارج ، ورجال معظم األهلية ، وأعيان وزعماء 

وبعض أمراء احلرب ، وأطياف من مكومات الشعب الصومايل رجاال ونساء ،  األعمال والعلماء ،
                                                                                                                                                                                     

ود. عمر إميان ، مرجع سابق  ،٩١، وحسن حممود ، مرجع سابق ص  11٩انظر د. علي الشيخ ، مرجع سابق  .رمحة واسعة
 . ١١ ص Taxanaha Taariikhda Soomaaliyaو  ، 8٦ص
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رئيسا  للصومال ،  (1)السيد عبد القاسم صالد حسن فرتة طويلة ، ويف النهاية اختريواستمر املؤمتر 
واجه معارضة شديدة من قبل أمراء احلرب الذين كانوا  ،مقديشو ةىل العاصمة الصوماليإوبعد عودته 

أوا حيث ر ، ن العاصمة ماألقاليم البعيدة  على يسيطرونكانوا والذين  ، يتقامسون أجزاء مدينة مقديشو
على  غتصاباوا انقضاضا، وما اعتربوه  استمرارا حلكم العسكر الذي ثاروا عليه وأسقطوه اختياره

 أي مشروع تنموي أو ما زاد الطني بِلة أن الرئيس اجلديد مل يتبَّ ـوم ،حقهم يف احلكم وإدارة البلد
ما ـم ، ادة إعمار البلدوإع،  مفقود من األمن االستقرارـتصاحلي للشعب الصومايل يعيد هلم األمل ال

 بسرعة الضوء .هيارها وأفول جنمها ـساهم يف سقوط احلكومة اجلديدة وان

 جديدا رئيسا   (8)أمحد يوسف اهلل عبد السيد فيه اختري كينيا يف آخر مؤمتر عقد م8١١4  عام ويف
 ومل ، مقديشو الصومالية العاصمة يف احلرب أمراء  من شديدة معارضة واجه وبدوره ، للصومال

 يف رحاله حيط جعله ما ، احلرب أمراء حكم حتت ووقوعها خلضوعها إليها حكومته مقر نقل يستطع

                                                           
م يف االقليم الوسطى يف الصومال ، تلقى تعليمه الثانوي يف الصومال 1٦41هو السيد عبد القاسم صالد حسن ، ولد عام   (1)

م ، توىل 1٦٩١، مث خترج من كلية الزراعة من جامعة القاهرة ، وحصل املاجستري من احدى جامعات موسكو وذلك يف عام 
م ، وانتهت 8١١١عام  أغسطسم والداخلية ، أنتخب رئيسا للصومال يف شهر مناصب وزارية يف حكومة العسكر ، منها اإلعال

م ، ومل يستطع تقدمي أي أمل للشعب الصومايل ، بل زاده فشله فشال ، ويعيش يف خارج الصومال . 8١١4فرتة حكمه يف عام 
 Taxanaha Taariikhda Soomaaliya P133-135 ، و184-188نيل اآلمال ص  انظر

 
م ، يف اقليم غرو يف وسط الصومال ، التحق بالشرطة اإليطالية يف 1٦14هو السيد عبداهلل يوسف أمحد ، ولد يف عام  (8)

م سافر إىل االحتاد السوفييت اللتحاق دورة عسكرية فيه ، اعتقل 1٦٩٦الصومال ، مث أرسل إىل دورة تدريبية يف إيطالية ، ويف عام 
م ، مث فرَّ إىل 1٦١2السجن ست سنوات ، شارك يف االنقالب العسكري الفاشل يف عام بعد االنقالب العسكري ، ومكث يف 

فيها جبهة معارضة ،وهو أول  صومايل محل السالح على وجه احلكومة مستعينا بالعدو التقليدي الصومايل ،  وأسسإثيوبيا ، 
 الصومال شارك يف احلرب األهلية الدائر بني م ، وبعد رجوعه إىل1٦٦1ولكن اختلف مع اإلثيوبيني فأودع يف السجن حىت عام 

م ، ولكنه فشل يف ادارة البلد ألسباب 8١١4، كما أسس إقليم بونت الند ، وانتخب رئيسا للصومال يف عام  الصوماليني
ويف م ، وت8٦/18/8١١2بعضها راجعة إليه وأخرى خارجة عن نطاقه ، وأخريا قدم استقالته إىل الربملان الصومايل وذلك يف 

يف االمارات ، ونقل جثمانه إىل الصومال ، ودفن يف مدينة غالكعيو .  أبوظيبم ، يف 81/1/8١18الرئيس عبد اهلل يوسف يف 
 Halgan iyo Hagardaamo وكتاب .811-818الصومالية ص .واجلبهات11١-114انظر نيل اآلمال ص

:Taariikh Nololeed 
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 مدينة إىل  أخريا وانتقل ، فيها القيام يطل ،ومل الوسطي شبيلي إقليم عاصمة ، (1)جوهر مدينة
 .باي إقليم عاصمة (2)بيدوا

 اليت (3)اإلسالمية احملاكم جماميع سيطرة وهو ، احلسبان يف ليس ما وقع احلرجة الفرتة هذه ويف
 جعلهم مما ، الساحة من وميليشياته احلرب أمراء وطردت مقديشوا على العاصمة حديثا   تأسست
 إتاوات أرهقتهم الذين العاصمة وسكان يوسف عبداهلل العقيد حكومة من الصعداء يتنفسون
 أطماعها االسالمية احملاكم وسعت حيث ، طويال الفرحة هذه تدم ومل. والتدمري القتل أمراء وإهانات

 مستغلة العاصمة، عن والبعيدة اجملاورة واملدن األقاليم من على املزيد السيطرة باستطاعتها  واعتقدت
 وأيقن ، واالنفالت األمين الفوضى سئم الذي الصومايل الشعب غالبية من والالحمدود الواسع التأييد

 االسالمية احملاكم اليوم لواءها ترفع اليت االسالمية الشريعة بتطبيق إال يتحقق ال مشاكله حلَّ  بأن
 التهديد إشارات ترسل جعلها مما إمكانياهتا، وقلة الوليدة احلكومة ضعف احملاكم استغلت ،كما

 .بيدوا مدينة يف املؤقت احلكومة ملقر والتوعد

 من وقيادة، أفرادا داخلها يف عارمة فوضى تعاين احملاكم كانت واحملدودة القصرية الفرتة هذه ويف
 حنو وتتحرك  املتناقضة، وتصرحياهتا تصرفاهتا يف تتخبط جعلها مما واإلدارية السياسية اخلربة انعدام
 .(4)خطوة ختطوها كل يف حتفها

اإلسالمية اليت  وبني جماميع الـمحاكم الضعيفة الوليدة احلكومة االنتقالية بني مباحثات وقد عقدت
  أمره على املغلوب الشعيب نشوة السيطرة السريعة يف أغلب مناطق اجلنوب الصومايل والتأييد أسكرته

                                                           
ديشو تسعني كيلومرت ، كان يوجد فيها أكرب مصنع ق، تبعد عن العاصمة م مدينة جوهر عاصمة منطقة شيبيلي الوسطى (1)

 .www.en.wikipedia.org/wiki/Jowhar، . انظر  صومايل لتكرير السكر
كيلو مرت عن العاصمة مقديشو ، من أكثر   89٩مدينة بيدو عاصمة اقليم باي ، تقع يف وسط جنوب الصومال ، وتبعد   (2)

 www.en.wikipedia.org/wiki/Baidoa عة احلبوب . انظرمناطق الصومال يف زرا
جمموعة من احملاكم القبلية اليت كانت تنشط يف العاصمة مقديشو، تنادت فيما بينها ملواجهة زعماء احلرب الذين أعلنوا احلرب  (3)

  .عليهم
 .11٦-11١مرجع سابق ص بكر،انظر د. عمر إميان أبو   (4)
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شيء ملموس مع إبرام اتفاق  يتحقق منه ومل ، ثالث مراحل على (2)اخلرطوم (1)السودانية العاصمة يف
ني اجلانبني ، وغري ذلك مبدئي بإظهار حسن النوايا ، واالحرتام املتبادل ، ووقف الدعايات املتبادلة ب

 وتوجيه املتبادل واالهتام  بالفشل انتهي من الكالم املعسول الذي ال وجود له على أرض الواقع ، بل
 األثيويب اجليش الفرصة أعطى اخلالف وهذا ، (3)حدث ما وراء تقف بأنـها خارجية أطراف إىل اللوم

 العاصمة إخالء اإلسالمية على احملاكم قوات وإجبار ،(4)عسكرياَّ  الصومايل الشأن يف للتدخل
 على والفر   الكر   عصابات حرب لتبدأ جديد ، من صفوفها وترتيب وانسحاهبا مقديشو الصومالية

 .  الغازية اإلثيوبية القوات

اإلثيوبية اليت ارتكبت جمازر  والقوات الصومايل الشعب بني الدامية املعارك من سنوات ثالث وبعد
الشعب  الصومايل ، وحولت أجزاء من العاصمة مقديشو إىل ركام ،  وهدمت البيوت مروعة ضدَّ 

على رؤوس ساكنيها ، ومع ذلك مل تستطع كسر معنويات الشعب الصومايل الرافض لغزوها الغاشم 
يوسف أمحد على  اهلل الرئيس االنتقايل عبد اُجرب وال هلزيـمة الـمقاومة الصومالية ، وعلى أثر ذلك

إلفساح اجملال أمام املفاوضات اجلارية بني احلكومة الـمؤقتة واملعارضة  من منصبه(5)  االستقالة تقدمي 
، وقد تولد ذلك تأسيس برملان صومايل مؤلف من  جملس إعادة التحريرالصومالية املسلحة بقيادة 

                                                           
م ، ويزيد عدد سكاهنا بثالثني مليون نسمة 1٦9٩السودان دولة يف مشال شرق إفريقيا ، نالت  استقالهلا من بريطانية يف عام  (1)

  www.ar.wikipedia.orgونظام حكمها مجهوري . انظر  ،
ا ما يزيد مليونني ونصف اخلرطوم عاصمة السودان ، تقع عند نقطة التقاء النيل األبيض بالنيل األزرق ، يبلغ عدد سكاهن  (2)

 www.ar.wikipedia.org نسمة . انظر
 Halgan iyo hagardaamo : Taariikh ، وكتاب 99-94انظر د. عمر إميان أبو بكر، مرجع سابق ص  (3)

nololeed  p 372 
م ، وهي أمنية مل حيلم هبا قادة إثيوبيا أبدا 82/18/8١١٩دخلت القوات اإلثيوبية الغازية العاصمة الصومالية مقديشو يف   (4)

د.  انظر سوء تصرفات الشعب الصومايل قمة وقاعدة . بسببهذا احللم املشؤوم هلم يوم كان الصومال يف عافية من أمره ، وحتقق 
 .9٩صعمر إميان أبو بكر، مرجع سابق 

 Halgan iyo hagardaamo p 415 م ، انظر كتاب :8٦/18/8١١2قدم الرئيس عبد اهلل يوسف استقالته يف   (5)
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رئيسا   -(2)جيبويت جناح - اإلسالمية احملاكم رئيس (1)أمحد شيخ شريف اجلانبني واختيار السيد
 زمالئه قبل من مسلحة معارضة واجه حيث أمره ، اجلديد للرئيس يستقم ، فلم جديدا للصومال

 مآرب حتقيق وراء والسعي باخليانة واتُـِهم اإلسالمية واملقاومة، احملاكم يف دربه ورفقاء وأصدقائه
 م .8١18 عام سبتمرب شهر يف حكمه فرتة شخصية .  وأهنى

                                                           
كيلومرت من مشال 18١م يف قرية مهداي اليت تقع على بعد 1٦٩4هو السيد شريف بن شيخ أمحد حممود ، ولد عام   (1)

، مث التحق بكلية الدلنج يف جنوب كردفان بالسودان ، ولكنه مل  العاصمة مقديشو ، تلقى تعليمه الثانوي يف داخل الصومال
م ، وبعد عودته إىل 1٦٦2يف الشريعة والقانون وذلك يف عام البكالوريوسيكمل الدراسة فيها، مث رحل إىل ليبيا حيث حصل 

مث رحل إىل العاصمة مقديشو ،  الصومال عني رئيسا حملكمة مدينة جوهر ، ومل يستمر يف عمله بعد اختالفه مع حمافظ املنطقة ،
الذي  مدرسته تالمذةراح أحد س فصار مدرسا للجغرافيا واللغة العربية يف احدى ثانويات مقديشو ، وبعد مشاركته يف اطالق

م انتخب رئيسا 8١١4رئيسا حملكمة فرعية يف منطقة إقامته يف مقديشو ، ويف عام  اخترياختطفته جمموعة من عصابات اإلجرام ، 
شراف على االنتفاضة الشعبية والعسكرية اليت أجربت أمراء احلرب الفرار من العاصمة ، ما حتاد احملاكم اإلسالمية ، وتوىل اإلال

، وبعد غزو القوات اإلثيوبية الصومال وانسحاب قوات احملاكم من العاصمة فرَّ إىل   إسالمي اصالحي جعله يربز جنمه كقائد
يف رئيسا للصومال ، مل ينجح السيد الرئيس  اختريم 8١١٦ين جملس إعادة التحرير ، ويف عام مع آخر  وأسسخارج الصومال ، 

م . أنظر أنور ميو ، 8١18إليه ألسباب ال يتسع اجملال لذكرها ، وانتهت فرتة حكمه يف شهر سبتمرب عام تاملهمة اليت أوكل
  . 9٦وكتاب  احملاكم اإلسالمية يف الصومال ص  ،٦١-٦1مرجع سابق ص

بعد تأسيس جملس إعادة التحرير الصومايل ، واختيار السيد شريف رئيسا له ، بدأت مفاوضات سرية بني اجمللس واجملتمع   (2)
الدويل ممثال يف األمم املتحدة يف إجياد حل  مرضي جلميع األطراف وإخراج القوات اإلثيوبية الغازية من الصومال ، ويف أثناء 

جمللس ، فمنهم من كان يرى بأن احملادثات ستحقق نتائج ملموسة يف أرض الواقع وتعجل احملادثات حدث خالف بني أعضاء ا
حل مشاكل البلد ، ومنهم من كان له رأي آخر وهو أن حق املغتصب بالقوة ال يسرتد إال بالقوة املماثلة وأن بشائر النصر قد 

عبثية ، وألجل تباين رؤى األخوة وتدخل القوى اخلارجية الحت يف األفق ، ولذا جيب عدم االلتفات واالنشغال هبذه املباحات ال
انشطر اجمللس إىل جناحني ، جناح جيبويت بقيادة السيد شريف شيخ أمحد ، وجناح أمسرا برئاسة الشيخ حسن طاهر أويس  ، 

 انظر رئيسا للصومال .  اختيارهالذي توىل قيادة املعارضة املسلحة ضد السيد شريف بعد 
www.aljazeera.net/news/pages    وwww.ara.reuters.com 
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 وقع حتت يرنح البلد يزال وال ، للصومال جديدا رئيسا   (1)حممود شيح حسن السيد انتخب وأخري 
االستقرار ، مع جلب أعداد كثرية من قوات دول اإلفريقية اجملاورة للصومال واخرى  وعدم الفوضى

 من دول شرق إفريقيا ، وهذه الدول مل تأت ملصلحة الصومال ، وإمنا جاءت لتحقيق مصاحلها .

 آمـيــن. والبالد العباد تعاىل بصالح اهلل نسأل 

 

 

 

 

  

                                                           
م ، خترج من جامعة الصومال الوطنية ، عمل ناشطا يف منظمات 1٦99هو السيد حسن شيخ حممود ، من مواليد عام  (1)

ن التنمية، يف بلد ال يوجد فيه أحزاب سياسية ، ومل يكالسالم و  اجملتمع املدين ومراكز البحث يف داخل الصومال ، وترأس حزب
معروفا يف الساحة السياسية الصومالية قبل انتخابه ، صار عضوا يف الربملان الصومايل املعني من قبل زعماء القبائل ، أنتخب رئيسا 

 www.en.wikipedia.org م . انظر1١/٦/8١18للصومال  يف 
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  : (1)االقتصادية الحالة:  الرابع المبحث

 يوجد ، كما كثرية ومسكية وزراعية حيوانية ثروة من ومتنوعة هائلة ثروات تتوفر يف األراضي الصومالية
 .اآلن حىت تستغل ملواليت  والنفط واحلديد مثل اليورانيوم النفيسة املعادن من كبرية ثروة الصومال يف

وتعترب الثروة احليوانية املشتملة على اإلبل والبقر والغنم واملاعز من مميزات النشاط الرعوي الصومايل، 
حيث يعيش أكثر من سبعني يف املائة من السكان يف خارج املدن وميتهنون الرعي وتربية املواشي ، 

 . مليون رأس 9١إىل  4١ويقدر عدد رؤوس املاشية ما بني 

 مساحتها تبلغ شاسعة وأما الثروة الزراعية تأيت بعد الثروة احليوانية حيث يوجد يف الصومال أراضي
، ولكن الكثري من األراضي مهملة وال يستغل فيها للزراعة إال قدر  للزراعة صاحلة هكتار أالف مثانية

، ويعود السبب   %18% منها ،كما ال يتجاوز عدد السكان الذين يعملون يف حقل الزراعة 8
األكرب يف عدم استغالل هذه األراضي الواسعة  قلة املياه  مع وجود نـهري جوبا وشبيلي يف األراضي 
الصومالية ، إال أهنما ال يسدان حاجة البلد املائية للماشية والزراعة ، وأما األمطار املومسية اليت يعتمد 

يف الزراعة وسقي املاشية معا يف كثري من احلاالت  عليها غالبية املزارعني شحيحة ال تليب حاجة الناس 
 من وغريها واخلضروات والفواكه احلبوب من متفرقة ، ويزرع على األراضي اجلاهزة لالستغالل أنواعا

وتشتهر الصومال بزراعة املوز حيث تنتشر مزارعه يف حوض هنري جوبا وشبيلي ، ويصدَّر  املزروعات.
إىل اخلارج ، ويعد املوز الصومايل من أجود أنواع املوز يف العامل ، كما يزرع قصب السكر يف حوض 

ألف فدان ، ويف مدينة جلب حيث  88نـهر شبيلي قرب مدينة جوهر على أراضي تـمتد حوايل 

                                                           
 الصراع الدويل يف الصومال، و  تاريخ الصومال بغية اآلمال يف، و  انظر : الصومال والصراع الدويل واإلقليمي يف القرن اإلفريقي   (1)
 . اجلبهات الصومالية)النشأة والتطور(، و  االحنرافات العقدية يف اجملتمع الصومايل، و  الصومال قدميا وحديثا، و 

 



24 
 

يف جنباتـها مياه هنر شبيلي ، وقد أنشأ يف القرب من مزارع قصب السكر مصنعا لتكريره يتوفر 
 وتصنيعه . 

ومتتلك الصومال ثروة مسكية كبرية حيث يصل طول الساحل الصومايل من احمليط اهلندي وخليج 
 عدن على ما يزيد عن ثالثة األف كيلو مرت ، ولكن هذا ال تدخل يف اهتمامات غالبية الشعب

الصومايل الذي يتأفف من أكله العتماده الكامل على حلوم املاشية ، كما مل تعط احلكومات 
 الصومالية أي اهتمام يذكر يف تسويقه وتصديره إىل اخلارج .

وأما اخلامات فقد قدرت الكمية املوجودة يف باطن الرتاب الصومايل ما يزيد عن مائة مليون طن ، 
 ديد ، كما يوجد كميات كبرية من اليورانيوم .أربعني يف املائة منها من احل

فقد ذكرت بعض التقارير الدولية إىل وجود كمية كبرية من النفط والبرتول يف الرب  والبحر الصومايل ، 
 ولكنها مل تستغل هذا اآلن للظرف احلرج الذي يعاين منه البلد .

 من األمرين يعانون يزالون ال ،إال أهنم الصومال أهل تعاىل اهلل حباها اليت العظيمة النعمة هذه ومع
باإلفادة من خريات  تـهتم ومل البلد أمهلت السابقة احلكومات ألن ، والفقر واحلرمان والبأس اجلوع

عملت العكس حيث شجعت االسترياد من اخلارج ودفعت  بل البلد استخراجا وتصديرا وتسويقا ،
اخلارجية  املساعدات على اعتمدت احلاجة إليه ، كماكانت األمة يف أمس  يف سبيلها مثنا باهظا

 جعل مما الساسة جيوب إىل  ذهبت بل املشروطة وغري املشروطة اليت مل يستفد منها الشعب شيئا ،
 .  (1)( اخلارجية املساعدات مقربة: )  يلقبهم الصومايل الشعب

 

 

                                                           
 .1١-19وحسن حممود عبد اهلل، مرجع سابق ص  .72-47انظر اجلنرال علي إمساعيل، مرجع سابق ص   (1)
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 الصومال في اإلسالم: الفصل األول

 : التاليـــة األمور يعالج الفصل هذا

 إلى الصومال. اإلسالم المبحث األول: دخول

 الصومال في اإلسالمية الحضارة آثار المبحث الثاني: 

 الصومال. في والفقه العلم ومدارس المبحث الثالث: مراكز

 في الصومال.عقدية هب الاالمبحث الرابع: المذ

 الصومال.في فقهية هب الاالمذ الخامس:المبحث 
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 الصومال : إلى سالم األول : دخول اإلالمبحث  

هناك جدل واسع وخالف شديد غري متناٍه يف حتديد الوقت احملدد الذي وصل أو دخل اإلسالم إىل 
أرض الصومال، وتكاد تتفق اآلراء والروايات على دخول اإلسالم إيل الصومال يف وقت مبكر من 

  .(1)معظمةـإعالن رسالة اإلسالم يف مكة ال

حيث أمرهم النيب صلي اهلل عليه سلم  الصحابة إىل احلبشة (2)هجريتـاألمر له عالقة وطيدة بهذا و 
هلم عدل  اباهلجرة إليها فرارا بدينهم من فتنة زعماء قريش املناوئني واملعارضني لرسالة اإلسالم، وذاكر 

 رضي اهلل عنه.      ملكها النجاشي

ظهر يف أواخر القرن التاسع اهلجري اخلامس عشر  واسم الصومال مل يكن معروفا من قبل، وإمنا
امليالدي، واحلبشة كانت تطلق على األراضي املمتدة ايل هضبة جبال إثيوبيا، وال مانع بأن يقال كان  
الصومال جزأ  من هذه األرض الشاسعة، وأن أهلها استجابوا لدعوة االسالم الوليدة ،الهنم مل يكونوا 

 تناق اإلسالم . خيضعون حلكم مينعهم من اع

ويستند القائلون بدخول اإلسالم إىل الصومال يف وقت مبكر جدا ، ما ُوجد من كتابات  باللغة 
العربية  على بعض  مقابر يف مدينة مقديشو ، كقرب سيدة تدعى : فاطمة بنت عبد الصمد يعقوب 

ائة من  اهلجرة النبوية، املتوفاة يف عصر يوم السبت الثاين والعشرين من مجادي األوىل عام واحد وم

                                                           

 Taariikhda iyoو،  ٩1-12معلم ، مرجع سابق ص ، ود. 1١بن الشريف ، مرجع سابق ص انظر عيدروس (1) 

Luqada Bulshada Soomaaliyeed  141-11١ص . 
حصلت اهلجرة األوىل يف شهر رجب من العام اخلامس من بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وكانت الثانية يف شهر شوال من   (2)

تلك السنة بعد  رجوع عدد من املهاجرين بسبب ما وصلهم من أنباء تفيد بأن أهل مكة أسلموا ، ولكن ملا وصلوا إىل مشارف 
أكرم ضياء العمري  هم إىل احلبشة ، كما انضم إليهم عدد كبري من الصحابة . انظر د.مكة تيقنوا بكذب ما وصلهم ، فرجع بعض

. والشيخ صفي الرمحن 1١٩-1/1٩٦م ، مكتبة العبيكان ، 8١١٦هـ/141١، السرية النبوية الصحيحة ، الطبعة الثامنة، 
 . ٦4-٦8م ، ص1٦٦١هـ/1412املباركفوري ، الرحيق املختوم ، دار الذخائر ،
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وعلى قرب السيدة حاجة بنت مقدام أمحد واملتوفية يف اخلامس من شهر ذي احلجة سنة مثان وثالثني 
 . (1)بعد املائة من اهلجرة النبوية الشريفة

 .(3)م ( أن معظم سكان السواحل الصومالية كانوا مسلمني18١4) (2)وذكر ابن سعيد

ها كثري دال يف وقت مبكر  إال أن انتشاره مل يكن بالسرعة اليت  يعتقىل الصومإومع دخول اإلسالم  
أن كتابا صينني  يف القرن التاسع امليالدي  نيفيل شيتيك عامل اآلثار الربيطاين ونقل من الناس ،

أشاروا إىل أن سكان مدينة بربرة مل يكونوا مسلمني أو كان إسالمهم يف ضعف . كما ذكر اإلدريسي 
 . (4)ينة براوه مل يكونوا يدينون بأي دينأن  سكان مد

وعلى كل حال وإن كان اإلسالم بدأ يف املدن الساحلية ولكنه انتشر فيما بعد مجيع األراضي 
الصومالية ، وال يوجد بقعة منها مل يصله إليها ، واإلسالم هو الدين الرمسي للصوماليني ، وال يوجد 

ون ال دين هلم ، كما هو احلال يف كثري من دول الشرق بينهم دين آخر ، كما ال يوجد بينهم وثني
 اإلفريقي.

 

 

 

 

 
                                                           

 Taariikhda ، وكتاب ١صفحات من تاريخ الصومال . حممد فريد حجاج ، دار املعارف القاهرة ، ص نظر كتابا  (1)

iyo Luqada Bulshada Soomaaliyeed P137 
 . مل أقف على ترمجته  (2)
 Taariikhda iyo Luqada Bulshada Soomaaliyeed P137:  انظر كتاب (3)
 . 11١نفس املرجع  ص   (4)
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 الصومال حتى العصر الحاضر.في ملخص لتاريخ اإلسالم  المبحث الثانـي :

يعود تاريخ دخول اإلسالم إىل األراضي الصومالية إىل فرتة هجرة الصحابة الكرام إىل احلبشة ، 
العربية اليت وصلت إىل السواحل الصومالية ، ومنها بعثة أمري والدليل على ذلك البعوث واهلجرات 

املؤمنني عبد امللك بن مروان األموي اليت كان يقودها األمري موسى بن زبري بن خثعم الكندي وذلك 
ه ، للقضاء على بعض املناوئني حلكمه وإثبات أركان دولته يف هذه املنطقة ، واليت مل ١9يف عام 

 .  (1)وتبشريه ختل من نشر اإلسالم

ومن هذه اهلجرات هجرة العمانيني الذين وصلوا الصومال يف وقت قريب من عصر النبوة ، وهجرة 
الوفد العباسي الذي أرسله اخلليفة أيب جعفر املنصور بقيادة حيي بن عمر العنزي الذي وصل إىل 

( ، واثنيت عشرة قبيلة  ، ومنها هجرة اثنيت عشرة قبيلة من القحطانيني ) آل فقيه (2)ه14٦مقديشو 
من اجلدعين ) الشاشيني ( ، وست قبائل من العقىب ) الدرقبه ( ، وثالث من العفيفي ، وست من 
اإلمساعيلي ، ويعرف هذه القبائل مبجموعهم بني الصوماليني قبائل آل محر وآل بنادر )  محر وبنادر 

 بقيادة األمري علي بن حسن الشريازي ومنها هجرة الشريازيني . (3)امسان من أمساء مدينة مقدبشو (
 .   (4)م، وقد قاموا بنشر اإلسالم يف جنوب الصومال٦١9ه/1١١يف عام 

حكمت أجزاء من الصومال قبل  السالطني والسلطنات اإلسالمية اليتوقد عرفت الصومال عددا من 
، وقد وصل  ظهور الصومال اجلديد ، وقد عرفت هذا السلطنات بدول الطراز اإلسالمي السبعة

 .  (5)نفودها إىل عمق األراضي التابعة إلمرباطورية احلبشة

                                                           
 . 1/19١، والصومال قدميا وحديثا  48انظر كتاب : الثقافة العربية ص   (1)
 . 44انظر كتاب : الثقافة العربية ص   (2)
 . 49 – 44املصدر السابق ص   (3)
 . 4١نفس املصدر ص   (4)
 . ٩1، والثقافة العربية ص  9٩ية يف اجملتمع الصومايل ص دانظر : االحنرافات العق  (5)
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ومن هذا السلطنات سلطنة عدل اإلسالمية اليت حكمت املنطقة اليت يطلق عليها اليوم إقليم أودل 
الواقع يف الشمال الغريب يف الصومال ، وكانت عاصمتها مدينة زيلع املشهورة بالعلم والعلماء ، وقيل 

 عاصمتها كانت مدينة دكر القريبة من مدينة هرر الواقعة اليوم حتت االحتالل اإلثيويب .إن 

ومن السلطنات اليت قامت يف أرض الصومال سلطنة مقديشو اليت امتد وجودها مئات السنني ، ومن 
فرارا أشهر حكامها األخوة السبعة من قبيلة احلارث الذين نزحوا من منطقة األحساء يف اخلليج العريب 

م ، وكانوا حكاما صاحلني قاموا ٦11هـ /1١1من بطش حكامهم والذين وصلوا إىل مقديشو عام
 بأعمال جليلة حىت وصل حكمهم إىل املدن الساحلية كمركا وبراوه وغريمها .

املعامل والرموز األثرية اليت وجدت يف أرض و آثار احلضارة اإلسالمية ومن تاريخ اإلسالم يف الصومال 
الصومال واليت تدل على أن لإلسالم قدم سبق وحضورا  يف الرتاب الصومايل منذ فرتة طويلة ، وأن 
أهله السابقني تركوا بصمات واضحة على أرض الواقع ، ليكون عونا لألجيال الالحقة على انتمائهم 

 اإلسالمي وفخرهم جبدورهم اإلميانية. 

قد وجدت آثار كثرية ومعامل أثرية يف نواحي وأماكن متفرقة من الرتاب الصومايل  نذكر قسما منها و 
 على سبيل املثال ال احلصر واإلحاطة . ففي مدينة  مقديشو عاصمة الصومال وجدت اآلثار التالية 

وجه الدقة  مسجد عبد العزيز  : أقدم مسجد يف تاريخ  الصومال ، وال يعرف تاريخ بنائه  على -1
رضي  ل، وهناك روايات شفهية يتداوهلا الناس ، مفادها أن بناءه مت بيد الصحايب اجلليل معاذ بن جب

الذي أرسله الرسول صلى اهلل عليه وسلم  إىل اليمن داعيا وقاضيا، تعطلت سفينته يف  اهلل عنه ،
إىل شواطئ  مدينة مقديشو  خليج عدن مما جعل الرياح العاتية جترهم اىل احمليط اهلندي حىت وصلت

، فأقام هناك فرتة وجيزة وبىن املسجد ،ومل يبق منه إال بناء املنارة اليت تتصدر صورهتا يف الطوابع 
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الربيدية وبطاقات التهنئة لتذكر الناس مباضيهم وتارخيهم اإلسالمي، وأخريا هدمت منارة مسجد عبد 
 . (1)ء على تاريخ أمة ودينهاالعزيز يف مشهد أغاظ الشعب الصومايل ألنه اعتدا

مسجد محروينه: تشري الكلمات املنقوشة على أحد جدرانه بأن بناءه مّت يف الربع األول من القرن  -8
السابع اهلجري، وكتبت التايل:  )بسم اهلل الرمحن الرحيم: بنيت أعمدة هذا املسجد يف هذا املكان 

يف هذا املسجد على الباين وذريته وكل احملسنني ،  هـ ، ولينج بالصلوات اليت تقام٩1١أول حمرم سنة 
 .(2)وعمل كل ذلك ابن حممد بن عبد العزيز  (

ه ، ٩٩١، بناه السلطان أبوبكر فخر الدين الغساين  يف هناية شعبان عام مسجد فخر الدين - 1
بين يف أواخر تدل اللوحة الرخامية املثبتة على حمرابه بأنه م ،  و 18٩٦مايو سنة  ٩أبريل 8١املوافق 

 . (3)هـ على يد صاحبه احلاج حممد بن عبد اهلل الشريازي٩٩١شعبان سنة 

مسجد أربع ركن : كتب يف حمرابه اسم بانيه وهو السيد : حصراو بن حممد  الشريازي عام  -4
 . (4)م (18٩٦ – 18٩2هـ) ٩٩١

الصومالية اليت لعبت دورا    مدينة زيلع :  من أهِم املدنومن أثار احلضارة اإلسالمية يف الصومال   
كبريا يف نشر االسالم ، يقول الكاتب الصومايل عواله سعيد أمحد: ) كانت زيلع بوابة لإلسالم لشرق 
إفريقيا وشغلة مضيئة أضاءت بنور العلم لألمم اإلفريقية يف شرق الغارة، وحاضرة دول الطراز 

يف القارة األفريقية، وهو ذو قبلتني إحدامها اإلسالمي ، يقال إنه يوجد يف زيلع آثار أول مسجد بين 
 . (5)متجهة إىل القدس الشريف ، واألخرى باجتاه مكة املكرمة (

                                                           
 www.arabic.alshahid.net/columnists/48278  كيف وصل اإلسالم إىل الصومالانظر مقال    (1)
 ، و  1١1حممد حسني ، مرجع سابق  أنظر د.  (2)
 . 1١8نفس املرجع ص   (3)
 1١8نفس املرجع ص   (4)
 www.somalilandtoday.org مقال : زيلع احلضارة املنسية  يف  (5)
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ومهما كان األمر فإن تاريخ اإلسالم يف الرتاب الصومال قدمي ِقَدم الصوماليني ، وأنـهم استجابوا 
الصومايل قاطبة ، ومل يعرف الدين اإلسالمي بأرحيية وبدون مشقة وإكراه ، وهو من مفاخر الشعب 

بني الصوماليني دين آخر غري اإلسالم مع أن النصرانية يدين بـها جريانـها من دوليت الـحبشة وكينيا ، 
ويعترب إثيوبيا من اـلمعاقل القديـمة والـمهمة للديانة النصرانية يف قارة إفريقيا عامة ويف شرقها خاصة ، 

و كان قليال على الشعب الصومايل املسلم . كما مل يعرف بني وهذا اجلوار مل يكن له أي تأثري ول
الصوماليني من ارتد عن دينه إال عدد قليل من بعض من  تربوا يف أحضان املستعمر األورويب أو 

واحلمد هلل  -درسوا يف مدارس إرسالياته ، والبعض من هؤالء رجعوا إىل دينهم وتابوا عن خطئهم  
 . -أوال وآخرا 

جزء فعال يف مجيع املنظمات واهليئات اإلسالمية العاملة يف مجيع األقطار اإلسالمية ، والصومال 
وهذا التاريخ اجمليد سيستمر بإذن اهلل تعاىل على سواعد ومهم الشعب الصومايل املسلم ، الذي 
 تصدَّى لكل احملاوالت اليائسة اليت حاولت إبعاده عن حميطه اإلسالمي ، أو التأثري  على أبناء

جالياته املوجودة يف املهجر ، ليتحلوا عن دينهم أو يضعوها على جانب ، نسأل اهلل تعاىل أن حيفظ 
 اإلسالم وأهله يف الصومال والصوماليني .
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 : (0)الصومال في العلم ومدارس مراكز : الثالث المبحث
 والدعوة العلم نشر يف حموريا دورا لعبت اليت الصومالية واملدن املراكز بيان الباب هذا عقد من نقصد

  الصومايل. الرتاب ربوع يف
 يلعب الذي الكتاتيب أسلوب األساسي الديين مالتعلي جمال يف وحديثا قدميا الصوماليون اعتمد وقد
 ومدارس العلم حلقات إىل انتقاهلم قبل األساسية مهاراهتم وتنمية العلم طالب تنشئة يف مهما دورا

  . والبدو احلضر يف املنتشرة العلمية واملدن املساجد يف الفقه
 ، - السني وكسر الدال بضم - ( يسِ كْ الد   ) بــ الصومالية اللغة يف  القرآنية الكتاتيب على ويطلق

 لينضم عالية مبهارة الطالب  فيها جيتاز أن ينبغي الذي  األساسية واللبنة األول املوضع يكون يثح
  . الفقه ودارسي العلم طلبة سلك إىل بعد فيما

 يف نآالقر  حفظ إكمال من ليتمكنوا الكرمي نآالقر  دارسي مع صارما أسلوبا تعتمد الكتاتيب وكانت
 التلميذ يشغل أال مـالكري نآالقر  دارسي ويل على تشرتط وكانت ، مكنةـم طريقة وأسهل وقت أسرع
 شأن يف والناهي اآلمر هو معلمـال يكون وأن ، حفظه من ينتهي حيت نآالقر  غري إضايف عمل بأي

 .  الكرمي للقرآن الكامل حفظه وهو تعليمه من املنشود هدفـال فيه تتحقق حيت تلميذه
 طلبة من لكثري النجاح مفتاح تـمـثل أنـها إال األحيان بعض يف قاسية تبدو كانت  وإن الشروط وهذه 

   . والتعليم والدعوة العلم جمال يف برزوا الذين العلم
 يف أو املساجد يف غالبا املقامة العلم حلقات إىل ينتقل الكرمي القرءان حفظ الطالب إتقان وبعد
 باملساجد ملحقة تكون ما غالبا اليتو  الشرعية العلوم لدراسة املخصصة املدارس يف األحيان بعض
 . العامة

 بغريهم أسوة أولوياتـهم صدارة يف ويقع دينهم يف الكبري الشيء الصوماليني حياة يف املسجد مثلـوي
 ، الزمان قدمي يف املسلمني حلاجات اجلامعة الشاملة املدرسة املسجد كان  حيث ، املسلمني عموم من

 النبوية املدينة إىل هجرته يف وسلم عليه اهلل صلى األعظم الرسول بـها اهتم اليت األوىل الركيزة وهو

ڦ  ڄ  ڄ    ڦ ﴿ شأنه يف تعاىل اهلل قال الشريف،حيث مسجده ببناء أعماله ابتدأ حيث

                                                           
ن طلبة العلم والدعاة الذين تتلمذوا وحضروا يف حلقات العلم عمجيع هذه املعلومات الواردة يف هذا املبحث رويتها مشافهة   (1)

توفر  املقامة يف املساجد واملراكز الدعوية  أو عاشوا يف املدن املذكورة يف املبحث ، ومل نقم برتمجة األمساء املذكورة فيه لكثرهتم ولعدم
 ترامجهم . 
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ڍ  ڌ     ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

 . (1)﴾ڌ
 وتعينه واحليوية النشاط إىل تبعثه معنوية بيئة لطالبل يوفر الشرعية العلوم لدراسة الـمسجد واختيار

  أقرانه. مع واملذاكرة مشايـخه من واالستفادة االستقامة على
 ، للعبادة مكان أنه هو ، فيه هوالتفق للتعليم مكانا   املسجد اختيار أسباب من بأن اإلشارة ويـمكن

 وكما ، جذاب روحاين جو يف العبادتني التقاء فناسب تعاىل هلل عبادة أيضا   الشرعي العلم طلب وأن
 يقضون الشرعية العلوم وأساتذة واملشايخ العلماء من كثريا  بأن العلم قالع من غريه عن املسجد ميتاز

 صلة له مما ذلك وغري والعبادة واإلرشاد والدعوة مالتعلي أجل من املساجد داخل يف كثرية  أوقاتا
 .  الدعوية بالوظيفة

 الكرمي القرءان تفسري من املتنوعة الشريعة علوم من صنوف واملساجد املراكز ههذ داخل يف وتقام
 حنو من واألدب واللغة اآللة وعلوم احلديث مصطلح وعلم احلديث كتب  وموسوعات الشافعي والفقه

 . الشرعي بالعلم عالقة له مما ذلك وغرب منطقو  وبالغة وصرف
 على يكون وتدريسها شرحها يف املعتمد أن إال العربية باللغة مؤلفة املدروسة الكتب كانت  وإن

   الصومالية. باللغة واألكثر الغالب
   : التالية املدن املاضية اخلمسني السنوات خالل الصومال داخل يف العلمية واملراكز املدن أهم ومن

  : الصومالية العاصمة مقديشو مدينة - 0
 إىل والوحدة االستقالل منذ الصومال مجهورية عاصمة وهي الصومال، مدن أقدم من مقديشو تعد

 واملهاجرين ، الصومال إىل العربية اجلزيرة من العربية اهلجرات أوىل العاصمة استقبلت ،وقد اليوم
 الذين اةوالدع العلماء من عدد املهاجرين هؤالء من وكان ، األخرى األمم من وغريهم الشريازيني
  فيها. والفقه العلم ونشروا مقديشو يف استوطنوا

 العلم يف جنمهم ونـما صيتهم ذاع الذين وفقهائها علمائها كبار  من عددا مقديشو عرفت وقد
 بن حممد بن العزيز عبد والشيخ  الشاشي يوسف حاج بن حرمني الشيخ  ومنهم ، والفتيا والتدريس

 فقيه عثمان والشيخ ، الطيب فرج أبو والشيخ ، ري النسياب دحمم والشيخ ، املخزومي الدين شرف

                                                           
 .1١2سورة التوبة ، اآلية   (1)
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 ، الزبريي باحسن حاج والشيخ ، العفيفي عمر أبو عدي وليو والشيخ ، الغندرشي اإلمساعيلي عمر
 من وغريهم و الصويف عبدالرمحن والشيخ  عدي حسني والشيخ مكرم معلم الدين حمي والشيخ
   العلماء. جهابذة

 ونيل الصومال استقالل منذ مقديشو مساجد يف والفقه العلم حلقات وانتشرت الدعوة نشطت وقد
 العلم لطلبة وموئال مقصدا صارت اليت املساجد هذه ومن  ، هذا يومنا إىل الغريب املستعمر من حريته

  : العلم حلقات وساحاته نباتهـجبـ وامتألت
 القديـم احلي يف ويقع ، املدينة مساجد أقدم من وهو ، مقديشو مساجد أعيان عني مرواس مسجد 

 حكومية ومقرات مباين احلي حيتضن كما  ، العاصمة يف جتاري سوق أكرب وجبواره ، مقديشو يف
 سويل، ابراهيم الشيخ املسجد يف والدعوة والتعليم التدريس تولوا الذين العلماء ومن    مهمة. وشعبية

 علماء من وغريهم ،  شرفو شريف والشيخ ، املقدشي يالشاش أبا حممد أمحد الشيخ الفقيه والعالمة
  . مقديشو

 احملدث العالمة املسجد هذا علماء ومن ، شبس حارة يف مسجد مقديشو يف املشهورة املساجد ومن
 العلماء من كثرية  أعدادا تستقطب خطبته وكانت ، العاصمة خبطيب املشهور قوي نور حممد الشيخ
 يف يشاركه وكان ، السنة كتب  بدراسة  يقوم الشيخ وكان ، الدولة يموظف كبار  وبعض العلم وطلبة

  .. سراح الغين عبد حممد الشيخ األزهري العالمة الدعوي النشاط
 يف درسه وكان ظغحتور حممد الشيخ يقوده كان  دعويا نشاطا به عرف الذي ظغحتور ومسجد
   . العلم لطلبة مقصدا   التفسري

 الذين العلماء ومن ، الشهري ركن أربع مسجد العلم نشر يف صيته ذاع الذي مقديشو مساجد ومن
 عبدالرمحن، مريدي الشيخ هو الكرمي القرءان تفسري بدراسة واشتهر املسجد هذ يف أسـماؤهم ارتبطت

  السلفي. علو علي الدين نور الشيخ وكذا
 من كثري  ويعتقد ، قامامل مبسجد املعروف القادر عبد شيخ مسجد مقديشو يف املشهورة املساجد ومن

 بفضل املسجد هذا جنبات يف تأسست املعاصرة اإلسالمية الصحوة من األوىل النواة بأن الصوماليني
 الصومالية اإلسالمية الصحوة وأب األريب والفقيه اللغوي العالمة به يقوم كان  الذي التفسري درس

 ما ، الصومايل الشعب أطياف من كثرية  أعداد  الشيخ درس حيضر وكان ، حسن معلم حممد الشيخ
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 الذين العلماء ومن ، كثرية  سنوات الشيخ واعتقلت الشيخ درس فأوقفت العسكرية احلكومة أغاظ
  . اهلل عبد شيخ  بن أدم الشيخ اجلم علمهم من الناس وأفادوا املسجد هذا يف درسوا
 وكان ، هولوداغ ناحية يف هندي عيل مسجد الشرعي العلم ربنش عرف الذي مقديشو مساجد ومن
 طاهر والشيخ غعمي، فارح نور القادر عبد والشيخ ، عيسى حممود الشيخ املسجد مدرسي من

 . املرام بلوغ  بالشيخ امللقب حممد والشيخ  ، عبدي
 سيغايل مبسجد املشهور اهلدى مسجد الطلبة من كبرية  أعدادا جنباته يف احتوى الذي املساجد ومن

 وزير كارشه  غوليد حممد الشيخ والعالمة ، سويل إبراهيم الشيخ احملدث علماء ومن ، هدن ناحية يف
  . األسبق الدينية الشؤون

 ، صويف علي الشيخ مسجد يف تنتظم كانت  اليت احللقات مقديشو يف العامرة العلم حلقات ومن
  كوكبة  يديه على هنل وقد ، والقراءات التجويد علمي بتدريس يتوىل الرمحن عبد علي الشيخ وكان
 الرشيد عبد الشيخ اجملود القاري الشيخ كنجل  ودوليا حمليا   اشتهروا الذين الصوماليني قراء من كبرية

 . األسطر هذه كتابة  حىت مثاره يعطي املسجد زال وما ، صويف علي الشيخ بن
 الشيخ العلمية املسجد حلقة يتوىل وكان غاب عيل حارة يف اليقني نور مسجد املساجد هذه ومن

  .  فاهي فارح عبدالرمحن
 روبله أمحد حممد الشيخ مشاخيه ومن ،  للعلم منارة كان  الذي وهليه حاش مسجد ننسى وال

 . الضرير اجمليد عبد والشيخ ،  ( بقلصون ) بـــ املعروف
 العالمة ومقدمهم السلفيني مفيت دراسته كرسي  يف جيلس كان  الذي لفويل يف املعلمني كلية  ومسجد
 . املقبويل النور عبد شريف الشيخ احملدث

 السعودية احلكومة بنته الذي اإلسالمي التضامن مسجد للعلم منارة كانت  الذي املساجد ومن
 فضيلة مقدمتهم ويف العلماء من عدد فيه التدريس تويل وقد ، الصومايل األمة جملس ملقر واملتاخم

 ، الصومالية العدل وزارة يف الدينية الشؤون إلدارة السابق املدير ، اهلل عبد الشيخ بن أدم الشيخ
 مدرسي ومن ، مقديشو بـــراديو واملعروفة العاصمة يف والوحيدة الرمسية اإلذاعة عرب املشهور واملفسر
 . إبراهيم شريف الشيخ أيضا   املسجد

 
 



36 
 

 : الصومالي الغربي الشمال في زيلع مدينة - 2
 ذاع الذين وفقهائها بعلمائها وعرفت العلمية احلركة فيها نشطت اليت الصومالية واملراكز املدن ومن

 . الصومايل الغريب الشمال يف الواقعة زيلع مدينة األفاق يف صيتهم
 مصنفات اإلسالمية املكتبة إىل أضافوا الذين األفذاذ العلماء من عدد املدينة هذه إىل انتسب وقد
 و اهلداية ألحاديث الراية نصب صاحب الزيلعي الدين مجال الشيخ العالمة كالـمحدث  ومفيدة قيمة

 . الزيلعي الرمحن عبد الدين فخر العالمة الشيخ
 احلديث العصر يف املدينة عرفت وقد ، الصومالي الشمال في بورما مدينة العلم قالع ومن -1

 الشيخ العالمة وهو الصومال علماء كبار  من عدد عليه تتلمذ والذي الصومال علماء من عامل رأشه
  . بورما مدينا مشايخ شيخ جوهر علي الشيخ بن اهلل عبد الشيخ العالمة ابنه ورثه وقد ، جوهر علي

  : براوه مدينة العلم مدن ومن - 2
 جنوب يف اهلندي احمليطب الساحل  خط على كليو  مائة قرابة بعد على الصومالية براوه مدينة تقع

 العرب املهاجرين من عددا استقبلت اليت الساحلية الصومالية املدن أقدم من وهي مقديشو، العاصمة
 .  املنطقة تاريخ من مبكر وقت يف الصومال وصلت اليت األخرى األمم من وغريهم
 وفقائها علمائها ووفرة مساجدها بكثرة عرفت وقد ، الصومالية العلم مدن احدى املدينة ومثلت
  . وحميطها ربوعها يف العلم نشروا الدين
 املعروف اخلطاب بن عمر سيدنا مسجد : واهلدى للعلم منارة كانت  اليت مساجدها أشهر ومن

 واملشهور الرمحة بالد ومسجد ، الكساء بأهل املعروف عثمان سيدنا ومسجد ،  اجلامع باملسجد
 علوية الشريفة ومسجد ، البَـْهُلول حممد الشيخ ومسجد  ، بغداد ومسجد ، نورين الشيخ مبسجد
 . العرب مبسجد واملشهور املضريية

 اهلل إىل والدعوة والتعليم للتدريس تصدروا الذين والفقهاء العلماء من عددا براوه مدينة عرفت وقد
 نورين والشيخ ، الرباوي حممد بن أويس والشيخ ، نورجاندي اهلادي حممد الشيخ ءهؤال ومن ، تعاىل

 ، الرباوي نور معلم والشيخ ، الرباوي قاسم والشيخ ، األموي العزيز عبد والشيخ ، صابر أمحد بن
 والشيخ شيخ، بن بدوي أمحد ،والشيخ غذودو حممد والشيخ ، القادر عبد شيخ بن ويل والشيخ

 اهلادي حممد والشيخ ، صويف حممد والشيخ ، نورين شيخ بن سيدي والشيخ ، عمر األمني حممد
  . قاضي
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 ما يف وتعليمهم الناس إفادة يف الدعوي للمشهد يتصدرون وعلماؤها براوه مدينة مساجد ومازالت
   . ودنياهم دينهم يف باخلري عليهم يعود

  : سابقا( العليا جوبا ) باي إقليم عاصمة بيدو مدينة - 5
 عرف وقد - الصومال جنوب وسط يف الواقعة - بيدوا مدينة الصومال يف العلمية واملعاقل املدن ومن
 جعل ما ، ودراسة حفظا  الكرمي القرءان  عناية يف البالغ اهتمامهم هبا احمليطة واملناطق املدينة أهل

 واملدن املدينة أجنبت وقد . الكرمي القرءان وإتقان حفظ وطاليب لدارسي  أنظار وحمل مقصدا   املنطقة
 يف العلم شعلة وأناروا والفتوى للتدريس تصدروا الذين والفقهاء العلماء من كبريا  عددا هبا احمليطة

 غيلدله، أدم الشيخ الفقيه العالمة العلماء هؤالء مقدمة ويف . وخلواهتا املدينة مساجد وزوايا جنبات
 والشيخ ، أغاري أمحد الشيخ العالمة واحملدث ، يرو عبديو معلم الشيخ األريب والفقيه والقاضي

 عبد أبوبكر والشيخ ، إبراهيم شيخ السالم عبد والشيخ ، أدم إبراهيم والشيخ ، الباري عبد حممود
 والشيخ ، غعمي كرأبوب والشيخ ، توفيق أدم والشيخ ، الواحد عبد ياسني حممد والشيخ ، الرحيم
 . حممد شيخي حسني والشيخ ، أدم اسحاق والشيخ ، غاب حسن

 ، الصومايل الشمال مدن حاصرة هرجيسا مدية العلمية واملراكز املدن ومن : هرجيسا مدينة – 9
 والشيخ ، درر عمر والشيخ ، كاريه  الرمحن عبد كالشيخ  والفقهاء العلماء من كوكبة  املدينة واجنبت
 والشيخ ، حممود أو حممد والشيخ ، اهلرري حممد والشيخ ، حيله يوسف والشيخ ، دهع إبراهيم
 . إمساعيل حاج مصطفى الشيخ املشهور والواعظ ، أدم يوسف والشيخ ، حممد صويف حممود

  : طيري با جماعةب المشهورة  طيري بار مدينة - 7
 وهي ، كيلو  49١ عن تزيد مسافة ىعل مقديشو العاصمة من الغريب اجلنوب يف طريي بار مدينة تقع

  . أرضها يف جوبا هند مياه لتوفر زراعية منطقة
 بأن الناس بني املتداولة الروايات تذكر حيت ، الصومال يف العلم قالع أقدم من بأهنا املدينة وتشتهر
 الذين ألن اجلماعة اسم وأخذت ، امليالدي عشر الثامن القرن من األخري الربع يف تأسست اجلماعة
 علي والشيخ ، يربو حسن إبراهيم الشيخ اجلماعة مؤسسي ومن ، التصوف إىل ينتمون كانوا  أسسوها

 . ابيل الرمحن عبد والشيخ ، طري ادن أبوكر والشيخ ، طهري
 ما منها ودعاهتا علمائها من عدد وخروج بنزوح أدت ةصعب ظروفا واجهت بارطريي مجاعة إن ويقال

 واعادة هلا االعتبار بإعادة وعلمائها وجهائها من عدد متكن ولكن ، العلمية حلقاهتا على سلبا أثر



38 
 

  : األجالء هؤالء ومن ، جديد من الدعوية ونشاطها العلمية حلقاهتا واستئناف جماريها إىل املياه
 إبراهيم والشيخ ، عثمان عبديو والشيخ ، ادن حممد الرمحن عبد والشيخ ، خريوي ادن حممد الشيخ
 ، مالن علي شيخ العزيز عبد وحاج ، يوسف حممد والشيخ ، مودي مالن علي والشيخ ، دنا حممد

 . مرسل والشيخ ، أليو مالن هرو والشيخ
 عاما مخسني من أكثر العلمية حلقتهم استمرت الذين بارطريي مدينة وفقهاء علماء أشهر ومن

 أرض من متفرقة أرجاء إىل لميالع شعاعها ووصلت واملدرسني والدعاة العلماء من اآلالف وخرجت
 جهوده يف والداين القاصي له شهد الذي  أرطي عبدالرمحن الفقيه العالمة الشيخ حلقة الصومال

  . واسعة رمحة اهلل فرمحه ، الناس وإفادة العلم نشر يف احملدود غري وتفانيه الطويل وصربه اجلبارة
  : دينسور مدينة - 8

 واليت ، دينسور مدينة الصومال يف العلم معاقل من وكانت العلم نشر يف أسهمت اليت املدن ومن
 يأيت دينسور مدينة علماء ذكر وإذا . الغريب اجلنوب يف كيلو  1١١ قرابة مقديشو العاصمة عن تبعد

  علي جلس لذيا ، الدينسوري حممد الشيخ بن عبدالرمحن الشيخ الفقية  العالمة واملقدمة الصدارة يف
 من كثرية  أماكن يف تالمذته وينتشر ، سنة مخسني على يزيد ما دينسور مدينة جامع يف العلم كرسي

 حتت الواقعتني الصوماليني واإلقليمني ، اجلمهورية داخل يف الصوماليني يقطنها اليت وقرى مدن
 اجتماعية ومكانة عليا ميةحكو  إدارية ناصبم طالبه من عدد يتبوأ كما  ، والكيين اإلثيويب االحتالل

  . الصوماليني بني مرموقة
 عددا هلا اجملاورة واملدن الصومايل بالوسط هريان إقليم يف بلدوين مدينة وعرفت : بلدوين مدينة - 6

 أبناء بني اللغة وعلم والفقه العلم نشر يف واضحة بصمات تركوا الذين والدعاة والفقهاء العلماء من
 حاجي والشيخ ، أر عبدي حاجي والشيخ ،  يرو حممد الشيخ  املثال سبيل على ومنهم ، املنطقة

 والشيخ ، سلطان عبد حاج اهلل عبد والشيخ ، دينله أمحد شيخ عمر والشيخ ، حممود حاج فخلي
  . كثري  وغريهم ،  قاسم أمحد اهلل عبد والشيخ ، مهدى حسن
ومن املدن العلمية اليت عرفت بكثرة علمائها وفقهائها ووفرة مساجدها  مدينة ورشيخ : -01

لساحل الشمال الشرقي من العاصمة مقديشو بني مدينيت وخالويها مدينة ورشيخ الواقعة على خط ا
 بلعد وعدله .
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وهي من املدن الساحلية القدمية اليت تأسست منذ فرتة طويلة ، وقد سكنها عدد من مهاجري العرب 
 الذين وصلوا الصومال يف فرتة متقدمة من ظهور الصومال اجلديد .

 سبيل على ومنها ، للتعليم ومنارة علمية مراكز تزال وال كانت  كثرية  مساجد ورشيخ دينةمب ويوجد
 .  العال ومسجد ، الروضة ومسجد ، الرمحة مسجد و ، التقوي مسجد املثال
 . احملضار بكر أبو الشيخ املشهورين علمائها ومن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :  في الصومالعقدية ال اآلراءالمبحث الرابـع : 

إيل املذهب السين ) أي مذ هب أهل السنة واجلماعة ( الذي يدين قاطبة  الشعب الصومايل ينتسب
  .اهلل به أكثر من مليار مسلم يف طول األرض وعرضها 
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وتقرير وإثبات  بعد إخالص العبادة والتوجه  إىل اهلل تعاىل ، -املذهب الذي من أعظم شعاراته وهذا 
، واإلميان اجلازم بالغيبيات من اجلنة والنار  يليق جبالله وعظمتهأمسائه وصفاته على الوجه الذي 

األطهار ، وعلى رأسهم  واآللالرتضي والرتحم على الصحابة الكرام ،  -والبعث والنشور واحلساب 
 أمهات املؤمنني ، اخللفاء الراشدون املهديون وزوجات النيب صلى اهلل عليه وسلم الطاهرات املطهرات

   . هم إال خبري ، وأن حبهم دين وإميان وإسالم ، وأن بغضهم كفر ونفاق وإجراموأال يذكر في

عليها  ونيف املدارس واملراجع والكتب اليت يعتمداملنتسبني إىل املذهب السين  ن اختلفت مشارباو  
 عند احلديث يف أمساء األحكام والصفات، وباقي مسائل ومباحث العقيدة.

هم ودروسهم العلمية يف تقرير ـيعتمدون يف حلقات لصوماليني قديـما وحديثاا العلمبة وكان العلماء وطل
 على الكتب طلبة العلم وللناس عامة لوتعليمها وتدريسها  ها وشرحهاـوبياناإلسالمية  العقيدة

متأخري علماء ومنظري مذهب  األشاعرة ، الذين ينتسبون  إىل  مؤلفة على طريقةـالواملصنفات 
 ن األشعري رمحه اهلل تعاىل .اإلمام أيب احلس

 ومن هذه املؤلفات الكتب التالية : 

جوهرة التوحيد ، لربهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن هارون اللقاين املالكي  .1
 املصري .

 عقيدة العوام ، السيد أمحد املرزوقي املالكي املكي .  .8
 ن يوسف بن عمر السنوسي .أم الرباهني أو العقيدة السنوسية ، أبو عبد اهلل حممد ب .1
 رسالة يف علم التوحيد ، الشيخ إبراهيم بن حممد الباجوري . .4
 اخلريدة البهية ، أبو الربكات أمحد بن حممد الدردير املالكي األشعري . .9
 املنظومة الشيبانية ، اإلمام أبو عبد اهلل حممد الشيباين الشافعي . .٩
 سفي احلنفي .منت العقيدة النسفية ، الشيخ عمر بن حممد الن .١
 بدء األمايل ، علي بن عثمان األوشي الفرغاين احلنفي .  .2
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 عقيدة الطحاوي ، اإلمام أبو جعفر الطحاوي . .٦
وقبل أن نتحدث عن أصول ومسات األشاعرة ينبغي لنا أن نورد هنا ترمجة موجزة لإلمام أيب احلسن 

 رة يف انتمائهم وانتساهبم إىل الشيخ .األشعري واملراحل اليت مّر هبا يف حياته ، لنتحقق مزاعم األشاع

من درية  أيب بردة بن أيب البصري األشعري  أبو احلسن علي بن إمساعيل العالمة إمام املتكلمني  هو
 ، ،كان ذكيا ، قويا يف احلفظ ، ولد سنة ستني ومائتني وقيل : بل ولد سنة سبعني  موسى األشعري

أمه أيب علي اجلبائي ، شيخ املعتزلة يف زمانه ، فربع أبو احلسن ، بارعا يف املناظرة ، تتلمذ على زوج 
 .  (1)يف علم الكالم حىت صار من أعالم املعتزلة قرابة أربعني سنة (

دي ز قال أبو بكر إمساعيل بن أيب حممد بن إسحاق األ:"  (2)بن عساكر الدمشقياقال احلافظ و 
 شعري كان معتزليًّا ، وإنه أقام على مذهب االعتزالعزره : إن أبا احلسن األ القريواين املعروف بابن

فبعد ذلك خرج إىل  أربعني سنة  ، وكان هلم إمام ا مث غاب عن الناس يف بيته مخسة عشر يوم ا ،
معاشر الناس إين إمنا تغيبت عنكم يف هذه  : اجلامع بالبصرة ، فصعد املنرب بعد صالة اجلمعة وقال

األدلة ، ومل يرتجح عندي حقٌّ على باطٍل وال باطٌل على حقٍّ ،  املدة ألين نظرت فتكافأت عندي
عتقده اكنت  اهلل تبارك وتعاىل فهداين إىل ما أودعته يف كتيب هذه ، واخنلعت من مجيع ما فاستهديت

ودفع الكتب إىل الناس فمنها   ، كما اخنلعت من ثويب هذا واخنلع من ثوٍب كان عليه ، ورمى به
فلما قرأ تلك الكتب أهل احلديث والفقه من أهل السنة واجلماعة ، ،  من تواليفهكتاب اللمع وغريه 

 (1)."فيها وانتحلوه واعتقدوا تقدمه واختذوه إمام ا حىت نسب مذهبهم إليه  ماـأخذوا ب

                                                           
 .29/ 19انظر سري أعالم النبالء   (1)
هـ 9١1هـ ، وله مصنفات كثرية ، وتويف عام 4٦٦مؤرخ الشام أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهلل ، الدمشقي ، ولد عام   (2)

 8١/994، انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء 
م ، مكتبة دار 1٦٦٦هـ/141١الطبعة الرابعة  حققه بشري حممد عيون ،عن أصول الديانة ،أيب احلسن األشعري ، اإلبانة   (1)

 .1١-٦ص،  البيان ، دمشق
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األشعري من مذهب االعتزال إىل مذهب أهل احلديث الذي ينكره اإلمام أبو احلسن وأما رجوع 
عدد كبري من األشاعرة  مل ينفرد به ابن عساكر وحده  ، بل نقل ذلك عدد كبري من أهل التحقيق ، 

 . (2)سري أعالم النبالءكتابـه منهم اإلمام الذهيب حيث ذكر ذلك يف  

 مـمعتزلة، ثـال فيها خيالفون أشياء يف احلديث أصحاب تاب، ووافق مـث ليامعتز  وكان : )وقال أيضا
ذلك ،  على ماعهمـإج نقل أنه من عنه ما ذكرناه يقولونه ، وهو ما أكثر يف احلديث أصحاب وافق
 بعض يف سنيا كان معتزليا ، وحال كان حال: أحوال ثالث ذلك ، فله مجيع يف همـل موافق وأنه
 .  (3)حاله ( من علمناه الذي وهو،  سنيا األصول غالب يف كان بعض ، وحال دون

ها التمسك ـي ندين بـه وديانتنا التـ) الذي نقول ب: رحـمه اهلل تعـاىل ويقول أبو احلسن األشعري  
ث ـة والتابعني وأئمة احلديـي عن الصحابو بكتاب اهلل تعاىل وسّنة نبّيه صلى اهلل عليه وسلم وما ر 

، ورفع درجته وأجزل  ههــأمحد بن حنبل نضر اهلل تعاىل وجما كان عليه ـــحن بذلك معتصمون وبـون
 . (4)جانبون (ـوملن خالف قوله م، قائلون  مثوبته ،

 . (9)ه184وتويف اإلمام أبو احلسن األشعري سنة  

فرقة كالمية إسالمية، وقد اختذت األشاعرة الرباهني والدالئل العقلية  األشاعرة تعريف األشاعرة : و ) 
، إلثبات حقائق الدين   حماججة خصومها من املعتزلة والفالسفة وغريهم وسيلة يفوالكالمية 

 .  (8)( (1)اإلسالمية على طريقة ابن كالب والعقيدة

                                                           
 .19/٦١سري أعالم النبالء   (2)
م ، مكتبة 1٦٦٦ه/148١، دراسة حتقيق حممد بن خليفة التميمي ، الطبعة األوىل كتاب العرش الذهيب  ، حممد بن أمحد ،  (3)

 .1١1-8/1١8 ، الرياض ،أضواء السلف 
 41اإلبانة يف أصول الديانة ص   (4)
 ، ووفيات8٦4-8٦1، والديباج املذهب يف معرفة أعيان ص  11/12١انظر مزيدا من ترمجة األشعري كاملة :البداية والنهاية   (9)

 .   841-81٩، وخمتصر العلو للعلي الغفار ص 1/44٩ األعيان
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، وهم أئمة العلم  أهل السنة واجلماعة إىل مثانية أصناف (1)عبد القاهر البغدادي وقد قسم اإلمام
وعلم التفسري والقراءات والزهاد والصوفية  والتصريفاألدب والنحو والفقه والعقيدة واحلديث و 

واجملاهدين يف سبيل اهلل تعاىل وأهل الثغور وعامة البلدان اليت يغلب عليها أهل السنة دون أهل البدع 
، وهؤالء األئمة هم الذين أحاطوا أبواب التوحيد والنبوة وأحكام الوعد والوعيد ، وأثبتوا الصفات 

ومراد رسوله صلى اهلل عليه وسلم ، وأقروا أحكام األخرة من الثواب والعقاب  على مراد اهلل تعاىل
واجلنة والنار واحلساب والصراط واحلشر والنشر والصراط ، وأثبتوا الشفاعة جبميع أنواعها الواردة يف 
 الكتاب والسنة ، وترمحوا على الصحابة الكرام وأقروا على فضلهم وأسبقيتهم ، ويقولون بإمامة أيب

بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأيب السبطني علي رضوان اهلل عليهم أمجعني ، وأثنوا 
اخلري على السلف الصاحل ، وهم الذين اشتغلوا بعلم الرواية وميزوا الصحيح من السقيم ، والذين 

خارف الدنيا  ، وهم اقتصروا الكفاف من الرزق ،  وزهدوا الدنيا وأقبلوا على اآلخرة وابتعدوا عن ز 
املرابطون يف الثغور حلماية الدين ، وهم الذين تربأوا وابتعدوا عن طرق أهل ألهواء والبدع والضالل 

 .  (4)وأهل التأويل الفاسد ،  وغري ذلك من األوصاف اليت ال ميكن ذكرها يف هذه العجالة

أهل السنة  : ) حيث يقول (1)السفاريينوممن ذهب إىل أن األشاعرة من أهل السنة واجلماعة اإلمام 
واألشعرية : وإمامهم أبو احلسن األشعري  واجلماعة ثالث فرق : األثرية : وإمامهم أمحد بن حنبل ،

 . (3) ((2) املاتريدي ، واملاتريدية : وإمامهم أبو منصور

                                                                                                                                                                                     
 . 11/1١4، أقرب املتكلمني إىل السنة  ، انظر سري أعالم النبالء  سعيد بن كالب البصري أبو حممد ، عبد اهلل بن هو  (1)
 . 1/21األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة  املوسوعة امليسرة يف د. مانع بن محاد اجلهين ،  (8)
اإلمام األصويل أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي ، ولد يف بغداد ونشأ فيها ، مث سافر إىل خراسان ، مث  هو  (1)

 . 1١/9١8ه . انظر سري أعالم النبالء 48٦استقر يف نيسابور ، فأصبح عاملها ، صنف كتبا كثريا ، ومات فيها سنة 
 .8١4-8١8ني الفرق ص الفرق ب مزيدا من التفصيل  انظر كتاب  (4)

  ه1122ه ، له مؤلفات كثرية ، وتويف عام 1114، ولد قرب طولكرم عام  هو حممد بن أمحد بن سامل النابلسي السفاريين  (1)
 111تويف عام ، حممد بن حممد بن حممود املاتريدي السمرقندي، نسبة إىل )ماتريد( وهي حملة قرب مسرقند فيما وراء النهر  (2)
 1/١1لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية ، السفاريين   (3)
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من املصنف رمحه  مصانعة فقال : " هذا (4)تعقَّبه يف احلاشية الشيخ ابن سحمان ولكن هذا الكالم 
السنة واجلماعة، فكيف يكون من أهل السنة  اهلل تعاىل يف إدخاله األشعرية واملاتريدية يف أهل

، واستواءه على عرشه ويقول : حروف القرآن  سبحانه فوق مساواته واجلماعة من ال يثبت علو الرب
فهم  م يف اجلنة بأبصارهم ،اهلل ال يتكلم حبرف وصوت ، وال يثبت رؤية املؤمنني رهب خملوقة ، وإن

ويقول: اإلميان جمرد التصديق وغري ذلك  يُِقر ون بالرؤية ويفسروهنا بزيادة علم خيلقه اهلل يف قلب الرائي،
 . (5)جلماعة (اعليه أهل السنة و  من أقواهلم املعروفة املخالفة ملا

من كتاب اهلل تعاىل وال  صريحتقسيم أهل السنة إىل ثالث فرق قول ال يستند إىل دليل صحيح ويف  
من سنة نبينا صلى اهلل عليه وسلم ، ومل يعرف ومل يرو هذا التقسيم أحد من الصحابة وال من السلف 
الصاحل ، ومل يقل به أحد من العلماء املعتربين يف قوهلم ، والذي ثبت عن نبينا  صلى اهلل عليه وسلم 

وهي الفرقة الناجية  ،وال تتغري يف كل زمان ومكان ال تعدد  واحدةومجاعة  أهل السنة فرقةهو أن 
 اليهود قال )افرتقت حنييف حديث االفرتاق وسلم  اليت بينها النيب صلى اهلل عليهوالطائفة املنصورة 

وسبعني  اثنني على الّنصارى وافرتقت ، النار يف وسبعني اجلنة يف فواحدة ، فرَقة   وسبعني إحَدى على
 ثالث على أّميت بيده لتفرتقنّ  نفسي والذي ، النار يف وسبعني وإحدى اجلنة يف ، فواحدة فرقة  

 هم:  قال ؟ هم من اهلل رسول يا قيل ، النار يف وسبعني اجلنة وثنتني يف فواحدة ، فرقة وسبعني
أنا عليه اليوم وأصحايب ( ، أو )من كان على ما أنا  من كان على مثل ما ويف رواية : )( ،  اجلماعة 

 . (1)( ه وأصحايبعلي

                                                           

 ،  هـ 18٩٦ عام منطقة عسري يف أهبا ولد يف قرية السقا من ، اخلثعمي النجدي هو الشيخ سليمان بن سحمان بن مصلح (4) 
مؤلفات كثرية ، وغالبها يف مسائل العقيدة والرد على املخالفني  فتلقى عن علمائها التوحيد والفقه واللغة ، وله  الرياض انتقل إىل

 .418-8/1٦٦، انظر علماء جند خالل قرون مثانية قرون  هـ  1349سنة الرياض هلا ، تويف يف

 . 1/١1لوامع األنوار البهية    (5)
،  من حديث عبد اهلل بن عباس  ، والرتمذي  يف كتاب اإلميان، باب 49٦٩أبو داود كتاب السنة ، باب شرح السنة، رقم    (1)

من حديث عبد اهلل بن عمرو ، وقال: "... حديث حسن صحيح . وابن ماجه ،   8٩41ما جاء يف افرتاق هذه األمة، رقم 
 من حديث أنس بن مالك . واحلديث صحيح . 1٦٦1، باب افرتاق األمم، رقم  كتاب الفنت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%87%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%87%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1267_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1267_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/1349_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1349_%D9%87%D9%80
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واألشاعرة من أهل السنة واجلماعة ألنـهم نصروا السنة ودافعوا عن حياضها ، ووقفوا أمام احلركات 
والتيارات اليت أرادت النيل اإلسالم وأهله ، وقد شكر العلماء على صنيعهم هذا مع ذكر وتنبيه 

لفضائل أخطائهم ، ويعد  شيخ اإلسالم ابن تيمية أفضل من أنصف األشاعرة وذكر ما هلم من ا
وإن كان يف كالمهم واحملاسن الكثرية ، وما كان فيهم من النقص واخلطأ ، ومن كالمه يف شأنـهم : ) 

 وموافقة السنة ما ال يوجد يف كالم عامة الطوائف فإهنم اقرب طوائف أهل من األدلة الصحيحة
نظر إىل مثل املعتزلة ال الكالم إىل السنة واجلماعة واحلديث وهم يعدون من أهل السنة واجلماعة عند

البالد اليت يكون أهل البدع فيها هم املعتزلة والرافضة  والرافضة وغريهم بل هم أهل السنة واجلماعة يف
 .  (8)( وحنوهم

الرد  إنه ما من هؤالء إال من له يف اإلسالم مساٍع مشكورة وحسنات مربورة، وله يف مثوقال أيضا : " 
والدين ما ال خيفى على من عرف  والبدع، واالنتصار لكثري من أهل السنةعلى كثري من أهل اإلحلاد 

لكن ملا التبس عليهم هذا األصل املأخوذ ابتداء  أحواهلم، وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف،
 عقالء، احتاجوا إىل طرده والتزام لوازمه فلزمهم بسبب ذلك من األقوال ما من املعتزلة، وهم فضالء

ملا هلم من  لمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم؛أنكره املس
والباطل، وخيار األمور أوساطها،  احملاسن والفضائل، ومنهم من يذمهم؛ ملا وقع يف كالمهم من البدع

لطوائف من أهل العلم والدين، واهلل تعاىل يتقبل من  وهذا ليس خمصوصا  هبؤالء، بل مثل هذا وقع

پ  پ      پ     پ  ڀ    ﴿  :احلسنات، ويتجاوز هلم عن السيئات يع عباده املؤمننيمج

، وال ريب أن   (1)﴾  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ
وأخطأ يف بعض ذلك فاهلل صلى اهلل عليو وسلم   من اجتهد يف طلب احلق والدين من جهة الرسول

                                                           
 . 1/١١1ابن تيمية من األشاعرة موقف   (8)

 . 1١سورة احلشر ، اآلية   (1)
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ې  ې  ې   ﴿  :اهلل لنبيه واملؤمنني حيث قالوا استجابةي حتقيقا  للدعاء الذ ، يغفر له خطأه

 . (3)" (2)﴾ ى    ى  ائ  ائ

ويف العقود األربعة األخرية بدأت مرحلة جديدة يف جمال الدعوة حيث بدأ انتشار كتب العقيدة املؤلفة 
الذين درسوا يف اجلامعات  الصوماليني مصحوبة بعودة عدد من طلبة العلماحملدثني ، على طريقة 

السعودية واملصرية ، وبدؤوا بتدريس كتب العقيدة يف املساجد وحلقات العلم ونشر دعوة التوحيد بني 
الناس ، وتصحيح املفاهيم الشرعية يف فهم مشولية اإلسالم والرد على الشبهات واخلرافات واملمارسات 

أثـمرت هذه الدعوة ووصل صداها يف أرجاء الرتاب  اخلاطئة اليت تنسب إىل اإلسالم ظلما وزورا ، وقد
 الصومايل ،  وأتت أكلها بفضل من اهلل تعاىل .

 ومن الكتب العقدية اليت راجت يف هذه الفرتة :

 تعلمها، للشيخ حممد عبد الوهاب . ومسلمة مسلم كل على الواجب الثالثة األصول  .1
 كشف الشبهات يف التوحيد للشيخ حممد عبد الوهاب . .8
 الوهاب . عبد حممد العبيد ، للشيخ على اهلل حق هو الذي التوحيد كتاب .1
 الرمحن العبيد للشيخ عبد على اهلل حق هو الذي التوحيد كتاب شرح كتاب فتح اجمليد يف .4

 الشيخ آل حسن بن
 تيمية . بن احلليم عبد بن العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم أمحد .9
 لطحاوي .العقيدة الطحاوية لإلمام أيب جعفر ا .٩
 كتاب السنة لإلمام حممد بن إسحاق بن خزمية . .١
 الرشاد ، البن قدامة املقدسي. سبيل إىل اهلادي االعتقاد كتاب ملعة .2
 . الصابوين الرمحن عبد بن إمساعيل عثمان ، لإلمام أيب احلديث وأصحاب السلف عقيدة .٦

                                                           
 . 82٩سورة البقرة ، اآلية   (2)
 . 1١1-8/1١8 م ،1٦٦1ه/1411، حتقيق د. حممد رشاد سامل ،الطبعة الثانية  النقل ل ودرأ تعارض العق ابن تيمية ،  (3)
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 .  الصغري مبالك امللقب القريواين زيد أيب بن اهلل عبد حممد القريوانية ، أبو العقيدة .1١
 وغري ذلك من املختصرات واملطوالت يف باب العقيدة .

مؤلفة على طريقة ـومن العلماء الذين تبنوا واشتهر صيتهم يف تدريس ونشر الكتب العقيدة ال
حمد خري عمران حسن ، ـماؤهم :  الشيخ نور الدين علي علو ، والشيخ مـمحدثني التايل أسـال

مد نور قوي ، والشيخ الشريف عبد النور ، ـالفاروق بن احلاج سلطان ، والشيخ حموالشيخ عمر 
الشيخ  ، و والشيخ طاهر عبدي ،  الشيخ عبد القادر نور فارح غعمي ، و حمود عيسىـالشيخ م

 ، الرحيم عبد أبوبكر والشيخ ، إبراهيم شيخ السالم عبد والشيخ،  امللقب بالشيخ  بلوغ املرام حمدـم
 غاب حسن والشيخ ، غعمي أبوبكر والشيخ ، توفيق أدم والشيخ ، الواحد عبد ياسني مدـحم خوالشي

مد بقلصون ، والشيخ ـحمد أحـ، والشيخ م حمدـم شيخي حسني والشيخ ، أدم اسحاق والشيخ ،
حمد عبد اهلل ـوالشيخ الدكتور عبد القادر م والشيخ الدكتور أحـمد حاج ماح ، مه حسن ،ـعلي ورس

مد طاهر أويس ، ـمن ، والدكتور عمر علي عبداهلل ، والدكتور أحـمد حاج عبد الرحـوالدكتور أح، 
مد قاسم ، والشيخ عبد العزيز ـحمد ، والشيخ عبد اهلل أحـمد إمام ، والشيخ إبراهيم مـوالدكتور أح

شيخ أبوبكر علي والشيخ أبوبكر قيليه ، والشيخ عبد العزيز فارح ، وال والشيخ إبراهيم أدم ،يوسف ،
حمد عبد الظاهر ، والشيخ عبد القادر شيخ ـعلسو ، والشيخ مصطفي حاج إمساعيل ، والشيخ م

والشيخ جامع عبد السالم ، والشيخ الدكتور عثمان معلم مـحمود ، والشيخ عبد  حمد عكاشة ،ـم
 وغريهم من الدعاة والعلماء . اهلل مكاوي ، 

،   مذهب أهل السنة واجلماعةـل أو طوائف أخرى مـخالفة يةعقد أراءوال يوجد بني الصوماليني 
الـمهاجرين من البالد العربية والفارسية الذين وصلوا الصومال يف أن  (1)مصادرـولكن تذكر بعض ال

الذين ينتسبون إىل مذاهب أخرى ،  جموعاتـموقت مبكر من تاريخ البلد كان يوجد بينهم بعض الـ
                                                           

 كتاب ، و   1/8٩1ابن بطوطة املسمات حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار   (1)
Taariikhda iyo  Luqada Bulshada Soomaaliyeed P 141-143 . 
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، وال  استوطنوا الرتاب الصومايل فرتة من الزمنالذين  (2)الزيديةمذهب ـمن أتباع ال ومن هؤالء عدد
ال عاديني فقط  مهاجرين أم كانوا  ة يف الصومال ،يعرف إن كانوا دعاة وعلماء جاؤوا لنشر الزيدي

  .ينشدون نشر الـمذهب بني الصوماليني 

الذين   البحرين (3)رامطةجموعة من  قـمصادر أن  مدينة مقديشو تأسست بأيدي مـذكرت بعض الو 
بـحثا عن مالذ آمن بعد أن بعد فرارهم من موطنهم  األصلي  م ،٦8١نزحوا إىل الصومال عام 

من قبل حكامهم ، ويعتقد بأنـهم ربـما نشروا مذهبهم يف  سياسيال ضطهادالظلم واتعرضوا ال
 . (4)مـحيطهم ولو بصورة أقل 

يف مدينة زيلع يف الشمال  الرافضةوجود املذهب يف رحلته إىل  (1)الرحالة املغريب ابن بطوطةوقد أشار  
هم  ـتعيش يف العاصمة الصومالية مقديشو، يعتقد أن . وكانت جالية باكستانية وهندية (2)الصومايل

حماطة جبدار طويل ،ال تفتح أبواهبا إال يف   ،كانوا شيعة، وكانت هلم مقربة خاصة يف حي عيل هندي 

                                                           
الذي صاغ نظرية  نسبتها ترجع إىل مؤسسها زيد بن علي زين العابدينإىل أهل السنة واجلماعة ،  فرق الشيعة  أقرب لزيدية ا  (2)

وكان يرى صحة إمامة أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم  شيعية يف السياسة واحلكم، وقد جاهد من أجلها وقتل يف سبيلها،
. انظر موسوعة األديان  منهم بتكفري أحد من الصحابة ومن مذهبهم جواز إمامة املفضول مع وجود األفضل مجيعا ، ومل يقل أحد

1/١١  . 

وهو من  نية هدامة تنتسب إىل شخص امسه محدان بن األشعث ويلقب بقرمط لقصر قامته وساقيهلقرامطة حركة باطا  (3)
التنظيم السري العسكري، وكان ظاهرها التشيع آلل البيت  اعتمدت هذه احلركة خوزستان يف األهواز مث رحل إىل الكوفة. وقد

 .األخالق والقضاء على الدولة اإلسالمية واإلباحية وهدمحممد بن إمساعيل بن جعفر الصادق وحقيقتها اإلحلاد  واالنتساب إىل
 . 1/1١2موسوعة األديان 

 Taariikhda iyo Luqada Bulshada Soomaaliyeed P، و ٩9انظر د. معلم، مرجع سابق ص  (4)

141 
 لقب مغريب وفقيه وقاض ومؤرخ رحالة وهو ه ،١١1،ولد  بَـط وطَة بابن املعروف الطنجي اللوايت حممد بن اهلل عبد بن حممد  (1)
م. 11١١/هـ ١١٦ سنة مراكش يف ، ومات  فطاف بلدانا كثرية هـ ١89 سنة طنجة من وخرج. املسلمني الرحالني بأمري

www.ar.wikipedia.org   
 . 1/8٩1انظر كتاب رحلة ابن بطوطة   (2)
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ورأيت  أثار وكلمات  د سقوط احلكومة هتدم اجلدار، وقد وقفت بنفسي عليها ،، وبع حاالت نادرة
 التشيع منقوشة  على القبور . 

إىل وجود آثار  Taariikhda iyo Luqada Bulshada Soomaaliyeedمؤلف كتاب  جادلـوي
سابقة فرتات كان له وجود يف الشيعي وصل إىل الصومال يف يوم ما ، و  واضحة تدل على أن املذهب

 وإن مل يبق منه شيء يف الوقت احلاضر.  ،

، وسـمَّاها آثار التشيع يف الصومال،  وقال  لتقوية رأيه يف هذا االدعاء ة شبهاتعد  الـمؤلف أثار قد و 
الصوماليون ويسّمون أوالدهم اسم )علي ( أكثر من تسميتهم بباقي أمساء اخللفاء  يستخدم :

إن اسم ، و احلسن واحلسني منتشران بني الصوماليني بصورة كبرية مي ـإّن اس، و  الراشدين الثالثة
، وال يوجد بيت فيه نساء إال وهذا االسم موجود، حىت إن عددا من  فاطمة ينتشر بني الصوماليني
هناك عادة منشرة بني  بعض نساء ، وذكر أن  حملنًّ هذا االسمـأمهات القبائل الصومالية ي
احلامل تقدم قربانا وطلب استغاثة لتسهيل احلمل والوالة  يسمى باللغة الصوماليني، وهي أن املرأة 

مقام فاطمة بنت ـمجيدا وتبجيال لـ، ت Kur  abaay Faadumo  ama  Madax shubالصومالية 
، وأن لديها كرامة ربانية تستطيع من خالهلا نفع اآلخرين ، وهي عادة  صلى اهلل عليه وسلم الرسول 

لقب  ، وهو ــُب زعيمها بلقب ) اإلمام(بعض القبائل الصومالية تـَُلقِ  ، وأن خمالفة للشرع والعقل 
احلفاوة الكبرية  والتبجيل العظيم  الذى يكنَُّه  الشعب الصومايل للمنتسبني آلل ، و  الشيعةتستخدمه 

 . (1)النبوة بيت

مات ـ  توه يما هـوهذه الشبهات اليت أثارها الكاتب ال تستند إىل دليل شرعي أو عقلي ، وإن
اليت يـُج لها ويـحتـرمها الشعب الصومايل املسلم  د أمام النصوص الشرعيةو صمتستطيع الوسفسطة ال 

، فقد يكون تسرب إليهم ، وما ذكر من مقام فاطمة رضي اهلل عنها ونسبتها مبا مل تدع هي مسبقا 
، أو من بعض األسر الشيعية اليت استوطنت يف الصومال ، مث وجدت رواجا بني من أمم أخرى 

                                                           
 P 141-142 Taariikhda iyo Luqada Bulshada Soomaaliyeedانظر  (1)
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وهو خالف  العامة الذين ال يفرقون بني الصحيح والسقيم من العادات والتقاليد الـموروثة أو الوافدة ،
وتسمية وحبهم  آلل البيت   وما ذكر من تعظيم الصوماليني الشرع كما أشار املؤلف سابقا .

أمجعني ، أو تلقيب زعماء قبائلهم  مأوالدهم باسم علي أو فاطمة أو احلسنني رضوان اهلل عليه
مسكهم بوصية النيب صلى اهلل عليه وسلم ـالتشيع ، بل دليل على سريهم وت ىليس دليال علباإلمام ، 

جاههم ، ألن حبهم من صميم اإلسالم ـما كان عليه الصحابة الكرام  تـبـمواالة أهل بيته و ب
 هام التشيع ملن أظهر حب آل البيتباتـ يف الزمن الغابر  مان ، ومثل  هذه الش به  قد أثريتـواإلي

 :ملا نسب إليه هذه التهمة  كلمته  املشهورة حىت قال اإلمام الشافعي

 ضِ يا راكبا  قف باحملصــب من مىن           واهتف بساكن خيفها والناه 

   سحرا  إذا فاض احلجيج إىل مىن          فيضا  كملتطم الفرات الفائــــض

  (2)إن كان رفضــــا  حـب آل حممـــد          فليشــــــهد الثقالن أين رافضي

 :  الصومالفي فقهية هب الاالمبحث الخامس: المذ

يوجد بني مجاهري أهل السنة واجلماعة مذاهب ومدارس فقهية كثرية ، كلها تنتسب إىل علماء أجالء 
هلم باع طويل يف ميدان العلم ، وكلهم عظماء أجالء ، أهل لإلمامة والريادة والتقليد بآرائهم 

من غريهم ،  وقبوال  بني املسلمني كافةوفتاويهم ، ومع ذلك هناك أربع مدارس فقهية أكثر انتشارا 
 وهم مذهب احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة. 

املذهب الشافعي أحد املذاهب السنية األربعة ، وهو املذهب السائد واملسيطر يف ربوع الصومال و 
كتب املذهب الصغرية واملتوسطة واملطولة يف حلقات على  قدميا وحديثا ، ويعتمد العلماء وطلبة العلم 

الفقه يف املساجد واملدارس واخلالوي،  كما هو املعتمد واملرجع الرمسي  يف الفتوى  العلم ، ومدارس
،واألحوال الشخصية ، وأحكام املرياث وغري ذلك من مسائل اخلالف ومواطن النزاع . وال يوجد 

                                                           
 .9/92  سري أعالم النبالء  (2)
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ر أسرة صومالية إال ويف بيتها ُمَؤَلُف شافعي ولو كان كتابا صغريا ، واالنتساب إىل املذهب من مفاخ
الشعب الصومايل مما حدا  الواحد منهم عندما يكتب امسه يف الصفحة األوىل من الكتاب يذيل 

املذهب الشافعي يف ربوع الصومال قدميا علماء اليمن  ساهم بنشربكلمة : الشافعي مذهبا  . وقد 
هم لألسر ـتصالة وثيقة بالشعب الصومايل عرب هجراهتم املتتالية ومصاهر  كانت هلمالذين   (1)احلضارمة
 .الصومالية

ومن علماء اليمن الذين هلم أيادي بيضاء وبصمات واضحة يف نشر املذهب الشافعي يف الصومال 
حبضرموت  (4)، هاجر من بلدة  ترمي (3)من نسل الفقيه إمساعيل احلضرمي (2)الشيخ الفقيه أبوبكر

يت حكمت مقديشو يف القرن واستوطن يف مقديشو يف القرن اخلامس اهلجري يف ظل دولة احللوان ال
 . (1)اخلامس اهلجري

، أحد فقهاء اليمن (2)ومنهم أيضا الشيخ الفقيه أبو عبد الرمحن احلسني بن خلف بن حسني املقيبعي  
املشهورين يف القرن السادس اهلجري ،الذي زار مدينة زيلع يف مشال الصومال ، ومكث فيها فرتة من 

 . (3)الزمن ، وأفاد الناس بعلمه

، الذي (4)باعلي يالعيدروسالشيخ أبوبكر بن عبد اهلل ومن علماء اليمن الذين زاروا الصومال الفقيه 
 .  ـ(5)ه٦14زيلع عام مدينة زار 

                                                           
بقرب البحر وحوهلا رمال كثرية تعرف باألحقاف  احلضارمة نسية إىل حضرموت : وحضرموت ناحية واسعة يف شرقي عدن  (1)

وبقرهبا بئر برهوت ، وعندها قالع وقرى ، وبني حضرموت وصنعاء اثنان وسبعون فرسخا . معجم  وهبا قرب هود عليه السالم
 . 8/8١١البلدان  

 مل أجد له ترمجة كاملة .  (2)
 مل أقف على ترمجته .  (3)
مسجد وهو على  1٩١حيث يبلغ عدد املساجد حنو  مساجدها وتشتهر بكثرة حمافظة حضرموت هي مدينة مينية يف ترمي  (4)

 .www ar.wikipedia.org/wiki. عدد أيام السنة وكذا تشتهر بالعلم وعلماء الدين
 . 21وس بن الشريف ، مرجع سابق  صر انظر عيد  (1)
 أقف على ترمحته.مل  (2)
 . 119انظر د. حممد حسني ، مرجع سابق ، ص  (3)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
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ويعتمد العلماء والقضاة وطلبة العلم الصوماليني يف جمال التدريس والتعليم واإلفتاء والقضاء، الكتب 
 ول يف الفقه الشافعي:ما بني خمتصر ومتوسط ومط يوه التالية ،

كتاب سفينة الصالة ، وكاشفة السجا شرح سفينة النجا ، و الغاية والتقريب يف الفقه الشافعي 
 الطالبني املشهور  بـ)منت أيب شجاع (  ، قوت احلبيب الغريب على فتح القريب اجمليب،  ومنهاج

،  الشريازي إسحاق أليب الفقه، يف التنبيه النووي ، الشافعي لإلمام اإلمام فقه يف املفتني وعمدة
،  الشافعي املصري النقيب بن أمحد العباس أيب الدين شهاب لإلمام الناسك، وعدة السالك وعمدة
،   الشافعي اليمين الزبيدي بكر أيب بن إمساعيل الدين شرف لإلمام احلاوي مسالك يف الغاوي وإرشاد
 حاشية الدمشقي ، احلسيين حممد بن بكر أيب للحصين ، االختصار، غاية حل يف األخيار كفاية

 حل يف اإلقناع الباجوري، إبراهيم للشيخ شجاع أيب منت على الغزي قاسم ابن شرح على الباجوري
 ، ومغين  الغمراوي الزهري حممد للشيخ الوهاج، ، والسراج  الشربيين للخطيب شجاع، أيب ألفاظ

 الطالبني مهذب  وروضةـال شرح مجموعـالشربيين ، وال للخطيب منهاج،ـال ألفاظ معرفة إىل محتاجـال
 مذهب .ـ، وغري ذلك من كتب ال النووي لإلمام مفتنيـال وعمدة

 الشيخومن العلماء الصوماليني الذين ذاع صيتهم يف تدريس الفقه على سبيل التمثيل ال احلصر ، 
الشيخ ( ، و  َغْيِلدَله ) عمر معلم بن أدم الشيخو  ، حسن معلم بن حمدـم والشيخ ، بقره جوهر علي

،  حمد الدينسوريـمن بن الشيخ مـالشيخ عبد الرحو  ، من بن الشيخ إبراهيم بارطرييـعبد الرح
حمود ـحمد مـالشيخ حسني م، و  ورسـمه حمدـم بن درر بن عمر الشيخ، و الشيخ معلم عبديو يرو و 

،  مقدشيـال الشاشي أبا حممد مدـأح الشيخ ، والشيخ عثمان بن عمر داوود حدك ، و ) عده ( 
حمد ـ، والشيخ أبوكر معلم ، والشيح م أغاري حمودـم مدـأح الشيخحمد غوليد كارشه ، و ـوالشيخ م
 ، حمودـم حاج خليف حاجي والشيخ ، أر عبدي حاجي والشيخ ،  يرو حمدـم الشيخغذود ، و 

                                                                                                                                                                                     
  مل أجد له ترمجة  (4)
 . 11١انظر د. حممد حسني ، مرجع سابق ، ص (5)
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علسو شيخ حسن علي ال ، انسلط عبد حاج اهلل عبد والشيخ ، دينله أمحد شيخ عمر والشيخ
، والشيخ فرو بن الشيخ ، واشيخ حسن عبدالرمحن ، والشيخ أدم فردك ، والشيخ  )حسن عده(

حمود ـوالشيخ علي بن الشيخ م والشيخ عبد اهلل أو عريف ،  ، حممد الصاحل بن الشيخ عبد الرمحن
، والشيخ حسني  والشيخ أبوبكر بن الشيخ حمي الدين،  طريي ، والشيخ حامد بن شيخ أمحد زيار

 ، وغريهم من الفقهاء . الورشيخي

 إىل أخري  فقهية  مذهب الشافعي  يف عموم الرتاب الصومايل عدم دخول مذاهبـوال يعين انتشار ال
بأن بعض كتاب التاريخ الصومايل منتسبون إليها ، بل يذكر ـالبلد يف وقت من األوقات  وإن قلَّ ال

شرا يف مدينة زيلع ، أحد معاقل العلم والفقه يف مشال الصومال، ومنت مذهب احلنفي كان معروفاـال
عدد  من  مدينة زيلع ظهر يفقد و وكانت حلقاته العلمية تستقطب أعدادا كثرية من طلبة العلم ، 

هم يف اآلفاق تأليفا وتدريسا وحتقيقا ،  ـالذين ذاع صيتهم وبلغت شهرتمذهب احلنفي ـعلماء ال
، صاحب كتاب : نصب  (1)مال الدين عبد اهلل بن يوسف الزيلعيـحمد جـمحدث أيب مـكاإلمام ال
، مؤلف كتاب ) تبيني (2)واإلمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي  ،هداية ـخريج الـالراية يف ت

 حنفي . ـمذهب الـحقائق يف شرح كنز الدقائق ( ، من أهم  كتب الـال

مقديشو ما يزيد عن ألف كيلومرت ، ومل يعرف صومالية العاصمة الما أنَّ مدينة زيلع تبعد عن ـوب
العاصمة  حيط مدينة زيلع ،  إال أنه وجد يف حارة شنغاين يف ـمذهب وانتشاره إىل خارج مـخروج ال

مدينة توىل احلكم يف  الذي (3)الشريازيناه ( ب فمقديشو مسجد يطلق بـــــــ) مسجد األحناالصومالية 

                                                           
مجال الدين أبو حممد اشتغل كثريا ومسع من أصحاب  احلنفيعبد اهلل بن يوسف بن حممد الزيلعى هو احلافظ اإلمام احملدث    (1)

وغري واحد والزم مطالعة كتب احلديث إىل  الرتكماينعالء الدين ابن  القاضيالنجيب وأخذ عن الفخر الزيلعى شارح الكنز وعن 
ر الكامنة يف أعيان . الدر  ١٩8احملرم سنة  أن خرج اهلداية وأحاديث الكشاف واستوعب ذلك استيعابا بالغا ومات بالقاهرة يف

  8/11١املائة الثامنة 
هـ ١14هو الشيخ العالمة الفقيه اإلمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، ولد  يف زيلع يف الصومال ، وتويف يف القاهرة سنة   (2)

 .821.انظر د.حممد حسني ص
 . مل أجد له ترمجة  (3)
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ي على أنقاضه مطعم سافويا ـنـمسجد وبـوقد تـهدم ال،  خلامس اهلجري يف أواخر القرن ا مقديشو
جموعة من اإليرانيني وصلوا إىل شواطئ الصومال ما ـكما تذكر بعض األخبار بأنَّ م  ، (4)مشهورـال

ينتسب إىل املذهب كان  بينهم منأن يوجد  مكنـوي ميالدي،ـالبني القرنني العاشر والثالث عشر 
 ، وال يعرف بالضبط أن قاموا بتدريسه بني الصوماليني أم ال . (5)حنفيـال

باَّن عاملا مالكيا يدعى الشيخ حممد بن حممد بن  (٩)وذكر صاحب بغية اآلمال يف تاريخ الصومال
 هل من  حلقات علماء الشافعية مع مالكيته.ـ، ون عبدالرمحن بن جالل آباد وصل إىل الصومال

   . (١)ليني تشمل الشافعية واحلنبلية ، والبعض منهم مالكية وحنفيةكما أشار بأن مذاهب الصوما

بعد ذهاب وانتساب عدد من  يإليها : وه وهناك مسألة مهمة جدا جيب الوقوف عندها والتنبيه
هم إىل البالد خالل اإلجازات أو بعد خترجهم تـطلبة العلم الصوماليني إىل اجلامعات السعودية ، وعود

من اجلامعات ، رجعوا وهم حيملون آراء فقهية خمالفة ملا كان عليه أهل البلد من االعتماد على 
 والذودمذهب اإلمام الشافعي يف الفتوى والتدريس ، مصحوبة بنشاط محاسي شعاره االنتصار للسنة 

ـة التقليديني اجلامدين واملقّدسني لنصوص وكلمات عارية عن حياضها ، وإعالن احلرب على املتفقهــ
منبع الصايف ، ـها آراء رجال ، واألخذ من الـعن الدليل حسب زعمهم ، واطراح أقوال الفقهاء ألن

ودعوة الناس إىل  العودة إىل الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل وهلم جرا ، وكثري من هؤالء  
، وفهم الواقع ، وحىت التحصيل العلمي الذي كانوا تسلحوا به كان  كان ينقصهم اخلربة الدعوية

                                                           
 .29-24عيدروس بن الشريف ، مرجع سابق   (4)
 . Taariikhda Luqada iyo Bulshada Soomaaliyeed P 144 انظر  (5)

 .1١عيدروس بن الشريف ، مرجع سابق ص   (٩)
 1١ص نفس املصدر   (١)
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مجاملة قولة ـمعقول الذي نستطيع أن نستدل له ولو على سبيل الـمتواضعا ومل يكن على املستوى ال
 بت قبل أن تتحصرم .ب: تز   (1)لتلميذه النجيب أيب يوسف اإلمام أيب حنيفة

حديث الناس يف الـمجالس العامة واخلاصة وانشغل الناس بـها وصارت وكثري من املسائل اليت أثاروها 
وأخذت حيزا ووقتا كبريا  مثل اجلهر بالبسملة أثناء الصالة اجلهرية ، ودعاء اإلمام للمأمومني بعد 

حضور صالة اجلماعة ، وتغطية حكم الصالة الفريضة ، ومداومة دعاء القنوت يف صالة الفجر ، و 
، ووقوع  الطالق  الثالث  يف جملس واحد ، وحكم تعدد صالة اجلماعة  وجه املرأة وحكم صوتـها

كانت مسائل خالفية ، اختلف ،  يف املسجد الواحد وغري ذلك من املسائل الفقهية الفرعية األخرى 
فيها العلماء قدميا ، وال ينتهي اخلالف فيها ، وهي من املسائل اليت يتسع اخلالف فيها ، مما أوجد 

دعاة اجلدد املتحمسني  لسيادة الشرع وريادته يف مجيع اجملاالت ، وبني جمتمع ألف الشك بني ال
التعايش مع مذهب من أعظم املذاهب الفقهية ، ولو كان فيه بعض املسائل املرجوحة ، ال يعين ذلك 

ممن ال  تتنفيذا ألجندة ورغبا هدمه من األساس ، لبناء مذهب جديد مستورد آخر على أنقاضه ،
الدعاية املعدة و هذا اخلالف والتنابز باأللقاب  وجدالبلد على حد  تعبريهم ، وقد أن خريا هلذا يريدو 

هم من يدعون وينادون إىل األخذ ـ  من كال الطرفني حيث اتنوعا من التنافر وعدم االنسجام مسبقا 
هم عمالء ـبأنمباشرة من غري إعطاء أي اعتبار للمذهب الشافعي السائد يف البلد  بالكتاب والسنة

ما هم ـكما أشيع وروج بأن مقلدة الفقهاء إن،   لقوي خارجية تريد النيل من دين األمة ومكانتها
يف كل وبيان خطئهم أعداء للسنة والسلف ، جيب حماربتهم بكل وسيلة متاحة ، وكشف عوارهم 

  .حمفل ومكان 

                                                           
هـ ، 111هو اإلمام اجملتهد قاضي القضاة ، أبو يوسف ، يعقوب بن إبراهيم الكويف ، تلميذ وصاحب أيب حنيفة ، ولد عام   (1)

 .919/ 2ري أعالم النبالء انظر س.  هـ 128ومات عام 
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م يكن األمر كما صور ونشر ، بل اخلطأ مل يكن يتجاوز بعدم فهم األطراف بعضها ببعض  ـكن لـلو 
، والعاطفة اجلياشة  مسبق الذي ال يعطي العقل وقتا للتفكر والتأملـوانسداد طريق احلوار ، واحلكم ال

 الت ، وغري ذلك من أمور هامشية ال جمال لذكرها .آاليت ال تنظر إىل امل

أي عدم االعتماد والتدريس على املذهب الشافعي السائد واملعمول يف  -تنبه هلذا اخلطأ القاتل   وقد
البلد مث التنبيه واإلشارة إىل مواطن الضعف املوجودة  فيه ، مع التأكيد والتمسك مبسائله املستندة إىل 

أن يكون  سببا قويا أدلة صحيحة ، ألن وحدة املذهب من أسباب القوة ، أدى إىل ذلك اإلمهال  ب
 من األسباب اليت أعاقت مسرية الدعوة برهة غري يسرية من الزمن ،ورمبا سفك دماء معصومة بسببه .

والرجوع عن هذا املسلك اهلالك اخلطري ، والعودة إىل املذهب الشافعي تدريسا ونشرا ، والتغاضي   
تنبه لـهذا  ما دام اخلالف فيها سائغ ،وعدم اإلثارة للمسائل اخلالفية اليت تفرق أكثر مما جتمع ، 

عدد من العلماء وطلبة العلم يف اآلونة األخرية ، فنادوا بتدارك األمر ، املسلك القاتل واخلطري 
ما كانت سببا  لتأجيج ـهوَّة والفجوة اليت طالـوالرجوع  إىل دراسة وتدريس املذهب الشافعي ، لرَّدهم ال

أبناء البلد الواحد ، ليتمكنوا مجيعا بناء مستقبل زاهر ومثمر للدعوة املشاعر العداء وعدم الثقة بني 
 واألمة مجعاء .
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  .في الصومالأهم التيارات الدعوية الفصل الثاني: 

 المبحث األول: التصوف والصوفية في الصومال: 

 القادرية. الطريقةالمطلب األول: 

 .األحمدية الطريقةالمطلب الثاني: 

 الطريقة الصالحية.المطلب الثالث: 
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 في الصومال : الصوفية ودورها في نشر اإلسالمالتصوف و  لمبحث األول :ا

وهل  ، النقصد من عقد هذا العنوان مناقشة مفهوم  التصوف والصوفية وعالقته بالشرع سلبا وإجيابا
إليها يعد  خروجا عن امللة ، أم التصوف والصوفية صنيعة إسالمية أم دخيل عليه ، وهل االنتصاب 

هو اجتهاد بشري ما وافق منه الشرع مقبول، وما خالفه مردود  ، وهل العربة باملعاين واحلقائق ،  أم 
املعوَّل باملباين واأللفاظ، وهل التصوف شر  حمض أم فيه خري ، وهل املتصوفة  توضع يف سلة واحدة  

 .أم هلم درجات متفاوتة  ومقامات خمتلفة

وقع اخلالف يف  وألجل ذلك واصطالح التصوف مل يكن معروفا يف زمن الصحابة والقرون املفضلة ،
رمحه اهلل تعاىل :  " وألجل ما وقع يف كثري منهم  (1)شأهنم وحاهلم ، ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 وقالوا:صوف ". تنازع الناس يف طريقهم؛ فطائفة ذمت " الصوفية والتفيه ، من االجتهاد والتنازع 
إهنم مبتدعون، خارجون عن السنة، ونقل عن طائفة من األئمة يف ذلك من الكالم ما هو معروف، 

وطائفة غلت فيهم، وادعوا أهنم أفضل اخللق، والكالم . وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه 
 وأكملهم بعد األنبياء وكال طريف هذه األمور ذميم .

                                                           
ان هو اإلمام اجملتهد  شيخ اإلسالم، تقي الدين أبو العبـــاس أمحـــد ابن عبد احلليـــم بن عبد الســالم بن تيمية احلراين ، ولد حَبرَّ   (1)

ملذهب احلنبلي، ووالده هـ ،  ونشأ يف بيئة علمية، فكان جده أبو الربكات عبد السالم ابن عبد اهلل، ، من أئمة علماء ا٩٩1سنة 
هـ ، يف دمشق . انظر ١82من علماء املذهب ، اشتهر بالعلم والزهد والورع ، وصنف وألف وناظر، وفاق أقرانه ، وتويف عام 

 .14/11١البداية والنهاية  
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السابق  ، ففيهم ، كما اجتهد غريهم من أهل طاعة الّله يف طاعة الّله جتهدونـهم مـأن والصواب
، ويف كل من الصنفني من قد  مقتصد الذي هو من أهل اليمنيـ، وفيهم ال مقرب حبسب اجتهادهـال
 منتسبني إليهم من هو ظامل لنفسهـومن ال ،  ، وفيهم من يذنب فيتوب أو ال يتوب جتهد فيخطئـي

حققني من أهل ـولكن عند امل ، تسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة، عاص لربه وقد ان
 . (2)(التصوف ليسوا منهم 

: الطرق كلها مسدودة  رمحه اهلل قال سيد الطائفة وشيخهم اجلنيد بن حممد" :  (1)قال ابن القيمو 
ال يقتدى به  على اخللق إال على من اقتفى آثار الرسول وقال: من مل حيفظ القرآن ويكتب احلديث

 . (2)( يف هذا األمر ألن علمنا مقيد بالكتاب والسنة وقال: مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة

والصنف السادس منهم: الزهاد الصوفية الذين " رمحه اهلل تعاىل  القاهر البغدادي عبد اإِلمام قالو 
بامليسور، وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد أبصروا فأقصروا، واخَتربوا فاعتربوا، ورضوا باملقدور وقنعوا 

كل أُولئك مسؤول عن اخلري والشر، وحماسب على مثاقيل الذر، فأعد وا خري اإِلعداد ليوم املعاد، 
وجرى كالمهم يف طريَقْي العبارة واإِلشارة على مَسِْت أهل احلديث دون من يشرتي هلو احلديث، ال 

اء، ديُنهم التوحيد ونفي التشبيه، ومذهبهم التفويُض ِإىل اهلل تعاىل، يعملون اخلري رياء، وال يرتكونه حي

ڇ  ڇ  ڇ   ﴿والتوكُل عليه والتسليُم ألمره، والقناعُة مبا رزقوا، واإِلعراُض عن االعرتاض عليه

 . (4)" (3)﴾ڌ   ڎ  ڎ   ڈ     ڌڇ  ڍ  ڍ

                                                           
 .11/9٩جمموع الفتاوى   (2)

مث الدمشقي  الّدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر  الّزرعيمشس  املتكلم هو العاّلمة اجملتهد املطلق، املفّسر الّنحوّي األصويل،  (1)
ه ، الزم الشيخ تقي الدين ، وبرع يف علوم كثرية ، وصنف تصانيف  ٩٦1الفقيه احلنبلي،  ، الشهري بابن قيم اجلوزية ، ولد سنة 

 .8/822ني  ، ومعجم املؤلف14/881انظر البداية والنهاية  ه .١91 عام كثرية صارت هبا الركبان ، وتويف
، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ، ضبط وحتقيق رضوان جامع رضوان ، مؤسسة  بابن قيم اجلوزية  (2)

 .8/1١٩م ، ص8١١1ه/1488املختار القاهرة ، الطبعة األوىل 
 .4عة ، اآلية مسورة اجل  (3)
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محبة ما جاء عن أصحاب ـوالسري والما التصوف والتأله والسلوك ـفإن: "  (5)يبـوقال االمام الذه
، والتأدب  اهلل عليه وسلم من الرضا عن اهلل ، ولزوم تقوى اهلل ، واجلهاد يف سبيل اهلل حمد صلىـم

وصوم وقت ، وإفطار وقت ،  خشية وخشوع ،ـبآداب الشريعة من التالوة برتتيل وتدبر ، والقيام ب
والتواضع للمؤمنني ، والتعزز على الكافرين ، ومع هذا  ، وبذل املعروف ، وكثرة اإليثار ، وتعليم العوام

 .إىل صراط مستقيم فاهلل يهدي من يشاء
والعامل إذا عري من التصوف والتأله ، فهو فارغ ، كما أن الصويف إذا عري من علم السنة ، زل عن 

 . (1) "  سواء السبيل

هذا العلم من العلوم الشرعية "  رمحه اهلل تعاىل يف كالمه عن علم التصوف: (2)وقال ابن خلدون  
احلادثة يف امللة، وأصله أن طريقة هؤالء القوم مل تزل عند سلف األمة وكبارها من الصحابة والتابعني 

اإِلعراُض وَمن بعَدهم طريقَة احلق واهلداية، وأصُلها العكوُف على العبادة واالنقطاع ِإىل اهلل تعاىل، و 
عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهُد فيما يُقِبل عليه اجلمهور من لذة ومال وجاه، واالنفراُد عن اخللق يف 
اخللوة للعبادة. وكان ذلك عاّما  يف الصحابة والسلف، فلمَّا فشا اإِلقبال على الدنيا يف القرن الثاين 

 .(3)" بلون على العبادة باسم الصوفيةوما بعده، وجنح الناس ِإىل خمالطة الدنيا، اختص املق

                                                                                                                                                                                     
 . 8١4-8١1حممد عثمان اخلشن ، مكتبة ابن سيناء ، القاهرة ، صعبد القاهر البغدادي ، الفرق بني الفرق ، حتقيق   (4)
 اهلل، عبد أبو الدين، مشس احلفاظ، وخامتة العصر، حمدث احملدثني، شيخ اإلسالم، مؤرخ الكبري، احلافظ اإلمام هو الشيخ  (5)

كتبه سري أعالم النبالء ، تويف   ه ،ومن أشهر٩١1الشافعي، ولد عام  الدمشقي، مث الرتكماين الذهيب عثمان بن أمحد بن حممد
 .١1-1/18ه  ، مقدمة سري أعالم النبالء ١42عام 

 
 .19/41١ سري أعالم النبالء  (1)
 حيث الثقافة، ومغريب األصل، أندلسي املولد تونسي ، مؤرخ ه ، ١18عام   احلضرمي خلدون بن حممد بن الرمحن عبد  (2)

 اخلطيب بن الدين لسان بفاس ولقي املريين البالط علماء وناظر مرزوق وابن اآلبلي معارف من وهنل القرويني جامع يف تتلمذ
 ما تراثا ترك احلديث،  االجتماع علم مؤسس يعترب ،و األقصى باملغرب املرينية الدولة تكوينه ، وخدم يف عظيم أثر له كان الذي

 .القاهرة بشمال النصر باب قرب دفنه ومت  ه ،2١2عام  مصر يف خلدون ابن تويف. اليوم حىت ممتدا تأثريه زال
 .182عبد الرمحن بن حممد بن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، ص   (3)
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واملقصود من نقل هذه الكلمات هو بيان ما نريده من عقد هذا الباب من توضيح وتبيني ما قدمت 
به املتصوفة امللتزمة مبا جاء يف الكتاب والسنة ، وكانت سببا النتشار اإلسالم يف ربوع الصومال ، 

تعاىل ، ومحلة العلم الشرعي من دعاة وقضاة ومدرسني وخرَّجت اآلالف املؤلفة من حفظة كتاب اهلل 
وغريهم ممن كانت هلم بصمات واضحة يف مسرية الدعوة ، كما أجنبت قادة وجماهدين رفعوا راية 
اإلسالم بعٍز وإباء ، ووقفوا أمام قوى الظلم والعدوان الذين حاولوا إطفاء شعلة اإلسالم ، ونشر 

 .  ومالـيـني الص اإلحلاد والشرك والرذيلة بني

يف حترير البالد من االستعمار الفرجني  -بعد اهلل تعاىل  -وكثري من قادة الصوماليني الذي كانوا سببا 
 . كانوا من أتباع ورواد املتصوفة 

للتصوف والصوفية أي حسنات هلم ،  يظن بأهنا   ىوهذا اإلطراء الذي قد يستغربه بعض من مل ير 
مام اىل صفوفها، وتصويرها كأهنا املنجد الوحيد للخروج من أزمات دعوة مهذبة لالخنراط واالنض

األمة ومشاكلها الكثرية واملتنوعة  ، وليس األمر كذلك ، وإمنا هو من باب إعطاء كل ذي حقه ، 

 (1)﴾  کڑ  ڑ  ک   وإنصاف املخالف ولو كان عدوا لدودا  ، كما قال املوىل جلَّ يف عاله ﴿

ۓ    ۓھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےہ  ہ  ﴿  تعاىل  وقوله، 

ۉ   ۉ    ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ

، وقبول احلق من أي جهة كان ، كما قال شيخ االسالم ابن تيمية  (2)﴾  ې  ې  ې
: " وأنت جتد كثريا  من املتفقهة، إذا رأى املتصوفة واملتعبدة ال يراهم شيئا  وال يعدهم إال جهاال  
ضالال ، وال يعتقد يف طريقهم من العلم واهلدى شيئا ، وترى كثريا  من املتصوفة، واملتفقرة ال يرى 

                                                           
 .8ية سورة الطالق اآل  (1)
 . 2ية سورة املائدة  اآل  (2)
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وال العلم شيئا ، بل يرى املتمسك هبا منقطعا  عن اهلل وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند اهلل  الشريعة
 شيئا . 

وما خالف الكتاب والسنة من  ، حق وإمنا الصواب: أن ما جاء به الكتاب والسنة، من هذا وهذا
    .(3)هذا وهذا باطل"

لفات شرعية ، بل كل ذلك حاصل هلم  وواقع وليس معىن  ذلك بأهنم مل يرتكبوا  خطأ ومل يأتوا مبخا
وقد وجد يف تصرفات وأقوال غالة الصوفية ما خيالف نصوص الوحيني وما ثبت عن سلف  فيهم ،

هذه األمة من تقدمي قول اهلل تعاىل وقول رسوله صلى اهلل عليه وسلم عن قول كل ما سواهم ، وقد 
اليت يؤمن هبا الغالة كما سنذكر يف تسرب إىل بعض صوفية الصومال الشطحات واخلزعبالت 

يف نشر الدعوة  سناتمن احلعندهم ال مينع ذلك ذكر ما ولكن  الصفحات القادمة من حبثنا ،
  وتعليم الناس يف ربوع الصومال .

ابن القيم  فقد حتدث العلماء قديـما يف الشطحات الصوفية  وموقف الناس منها ، ومنهم اإلمام
إحدامها : ُحجبت هبا عن  :الشطحات أوجبت فتنة   على طائفتني من الناسوهذه  " :حيث يقول  

حماسن هذه الطائفة ،ولطف نفوسهم ،وصدق معاملتهم ، فأهدروها ألجل هذه الشطحات 
ن وإسراف ؛ فلو كان من أخطأ أو واوهذا عد،  وا الظن هبم مطلقا  ؤ وأسا ،وأنكروها غاية اإلنكار ،

 واحلكم  وتعطلت معاملها  . لفسدت العلوم والصناعات اسنهو أُهدرت حمة أغلط تُرك مجل
ما رأوه من حماسن القوم ،وصفاء قلوهبم ، وصحة عزائمهم ، وحسن ـوالطائفة الثانية : ُحجبوا ب

معامالهتم عن رؤية عيوب شطحاهتم ونقصاهنا ، فسحبوا عليها ذيل احملاسن ،وأجروا عليها حكم 
 . وهؤالء أيضا  معتدون مفرطونوا هبا يف سلوكهم .، واستظهر  القبول واالنتصار هلا

وأنزلوا كل ذي  حقه،الذين أعطوا كل ذي حٍق  -وهم أهل العدل واإلنصاف  - :الثالثةوالطائفة 

                                                           
م ، 8١١1ه /1484أمحد بن عبد احلليم ، اقتضاء الصراط املستقيم  ، حتقيق د. ناصر العقل ، الطبعة األوىل  ابن تيمية ،  (3)

 ٩1دار ابن حزم ، بريوت  . ص 
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بل  الصحيح،للمعلول السقيم حبكم  وال املعلول،فلم حيكموا للصحيح حبكم السقيم  منزلته،منزٍل 
   .(1)"وردوا ما يرد  يقبل،قبلوا ما 

وما ابتدعوه املتصوفة املوجودة اليوم وما أحدثوه  من خمالفات شرعية وعقدية ،بعض وال يظنَّ ظان  أن 
من بدع وخرافات ال أساس هلا يف دين اهلل تعاىل ، وما أوجدوه من أخالقيات يرتفع  عنها العامة قبل 

ة والوطن، والسعي وراء اجلاه حىت وصل هبم احلال التحالف مع أعداء الدين وامللاملنتسبني إىل العلم 
عدو الشعب الصومايل األصلي قدميا واملال ، ومحل السالح على إخوة الدين ،  وتنفيذ أجندة 

السبق  ، بل ذينك املتقدمون ، هم طبق األصل عن سلفهم الذين نكن هلم كل تقدير واحرتاموحديثا 
                     :(1)والعلياء والرونق ، وهلم نصيب من قول الفرزدق

  (1)اجملامع (8)أولئك آبائي فجئين مبثلهم      إذا مجعتنا يا جرير 

وأما املوجودون اليوم ممن يدعون بأنـهم ساللة أولئك األخيار فقد احنرفوا عن املسلك الصحيح  
للتصوف املبين على هدي الكتاب والسنة ، وأحدثوا بدعا وخرافات ال يقرها الشرع بل مبناه اهلوى 

وية ، وال نعرج من أمرهم شيئا ، ألهنم صاروا أعداء للدعوة ونشر اخلري يلبحث عن املكاسب الدنوا
 بسبب أفعاهلم وممارساهتم املنافية للعقل والدين ، ونسأل اهلل تعاىل لنا وهلم اهلداية والتوفيق .آمني

تضع شروطا  تعجيزية  وال ننسى أيضا  بأن عددا من الطرق الصوفية يف الصومال يف قدمي الزمان كانت
يف كثري من األحيان  أمام كل  من يريد أن يكون شيخا وزعيما للطريقة ، ومنها أن يكون حافظا 
لكتاب اهلل تعاىل ،دارسا لبعض كتب  الفقه الشافعي ، موصوفا بالورع والزهد ، متزينا باخللق احلسن، 

 ن صفات أهل اخلري والفضل .بعيدا عن خوارق املروءة، حليما وقورا ،رحيما ، وغري ذلك م
                                                           

 .4٩1-1/4٩١مدارج السالكني ، مرجع سابق   (1)

 .4/9٦١انظر سري أعالم النبالء ،  أبو فراس ، مهام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي البصري  ، شاعر عصره  (1)
 ..9٦١- 4/9٦١أبو حزرة ، جرير بن عطية بن اخلطفى التميمي البصري  ، شاعر عصره ، انظر سري أعالم النبالء   (8)
 . 1٩١م  ، ص 1٦2١هـ/14١١ديوان الفرزدق ، شرحه وضبطه علي فاعور ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل   (1)
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 ومن مجاعات الطرق الصوفية اليت لعبت دورا كبريا يف نشر الدعوة يف الصومال الطرق التالية  :

  القادرية الطريقة : األول المطلب
 طريقة أول وهي ،  تعاىل اهلل رمحه (1)اجليالين القادر عبد الشيخ اإلمام إىل القادرية طريقة تنتسب
 احلضارمة املهاجرون الصومالية السواحل اىل نقلها وقد ، الصومالية األرض اىل وصلت صوفية

 م19١1/ ه٦١٦ عام املتوىف (8)العيدروس اهلل عبد بن أبوبكر الشريف ويعد ، هجرتـهم إبان اليمنيني
 العمق إىل الساحلية املدن عن تتجاوز  مل قةالطري نشاط ولكن  ، للطريقة األوائل املؤسسي من ،

 يف بارطريه مدينة يف دينيا مركزا هلا وأسس (1)يرو حسن إبراهيم الشيخ تبناها أن بعد إال الصومايل
 إفريقيا قرن يف القادرية الطريقة ظهرت لقد "  . (4)م121٦ عام حدود يف وذلك الصومال جنوب

 الصوفية وكانت السبعة، اإلسالمية اإلمارات تأسيس موكب يف هنوضها وكان  الوسطى، القرون بداية
 وجدت اليت الوحيدة هي القادرية الطريقة وكانت إفريقيا، قرن يف لإلسالم الوحيد واملشهد املظهر
 مستخدمة الصومال ربوع يف القادرية  مدرسة وانتشرت …آنذاك الصومالية املناطق إىل التوسع فرصة
 والرتبية. والتعليم التجارة مثل احلياة وجوه

 يف الطرق هذه وتعتمد  دورها، برز حيث العشرين القرن مطلع مع تزامن قد الكبري نفوذها وكان 
 . (9)والتصّوف" ، والزهد الورع، طريق عن باهلل الصلة على وأتباعها مريديها تربية

 إفريقيا وغرب املغرب بالد يف اجليالين القادر عبد السيد أتباع انتشر وقد )(٩)عيدروس شريف ويقول 
 . (١)( الصومال جزيرة شبه إىل ذهب وبعضهم الغريب، السودان إىل مريدوه احندر مث خاصة بصفة

 ألتباع الكبري الشيء يـمثلون الذين  العلماء من ثالثة ترمجة من يسريا شيئا هنا نذكر أن لنا ويطيب
 هـما واآلخران ، البغدادي اجليلي لقادر عبدا الشيخ هو منهم األوىل ، الصومال يف القادرية الطريقة
 ينسب اللدين الصوماليني العلماء من ، القادري أويس احلاج والشيخ ، الزيلعي الرمحن عبد الشيخ

                                                           
  .٩٩ انظر ترمجته يف ص  (1)
 ة .مل أجد له ترمج  (2)
 مل أجد له ترمجة .  (3)
. 24االحنرافات العقدية يف اجملتمع الصومايل ، رسالة جامعية ، عبد القادر حممد عبد اهلل  ص  (4)  
 www.arabic.alshahid.netمقال نشأت مدارس التصوف اإلسالمي   (5)
 مؤلف كتاب بغية اآلمال يف تاريخ الصومال  (6)
 .881لصومال ص اكتاب بغية اآلمال يف تاريخ    (7)
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 الشطر يف وترعرعا ولدا بأنـهما العلم مع ، وشـماله الصومال جنوب يف القادرية الطريقة نشر إليهما
  .  الصومال من اجلنويب

  : اجليلي  صاحل أيب بن القار عبد الشيخ ترمجة
 أبو ، الدين حميي ، األولياء علم ، اإلسالم شيخ ، القدوة العارف الزاهد العامل اإلمام )الشيخ هو 
 يف ولد بغداد، شيخ ، احلنبلي اجليلي دوست جنكي بن اهلل عبد صاحل أيب بن القادر عبد ، حمدـم

 .(1) " التسعني جاوزـت وقد ، ه9٦1 عام تويف دوق ، شاب وهو بغداد وقدم ه4١1 سنة يف جيالن
   الغيب. وفتوح ، الرباين والفتح ، احلق طريق لطالب الغنية : (8)مصنفاته ومن
 خالفةـم أمور وهي ،  الصحيح النقل عن فضال ، الصريح العقل يقبلها ال أمور الشيخ إىل نسب وقد
  : الذهيب  اإلمام قال حىت  والسلوك السرية وسالمة معتقدـال صحيح من  الشيخ عن وعرف ثبت لـما

 ، موعدـال واهلل ، ودعاويه أقواله بعض يف مآخذ وعليه ، الشأن كبري  القادر عبد الشيخ اجلملة ويف )
  . (1)( عليه مكذوب ذلك وبعض

 كثريا  لكن ، القادر عبد الشيخ من أكثر وكرامات أحوال له من املشايخ كبار  يف ليس ) : أيضا   وقال
  . (4)( مستحيلة أشياء ذلك بعض ويف ، يصح ال منها

 قال ، واجلماعة السنة أهل عليه كان  بـما تـمسكه على وأقروا القادر عبد الشيخ العلماء مدح وقد 
 ، منكرـال عن والنهي معروفـبال األمر غري وصمت ، حسن متـس له وكان ) : كثري  ابن احلافظ

 عنه ويذكرون ، مقاالت فيه وأصحابه وألتباعه ، ومكاشفات حةـصال أحوال له ، كثري  تزهد فيه وكان
 وفتوح الغنية كتاب  صنف وقد ، ورعا حاـصال كان  وقد ، مغاالة أكثرها ومكاشفات وأفعاال أقواال

 سادات من كان  جملةـوبال ، وموضوعة ضعيفة أحاديث فيهما وذكر ، حسنة أشياء وفيهما ، الغيب
 . (9) ( مشايخـال

 من كثري  - روحه اهلل قدس - القادر عبد الشيخ يقول وهلذا ) :  تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال
 باحلق احلق أقدار فنازعت روزنة فيه يل انفتحت وأنا أمسكوا والقدر القضاء إىل وصلوا إذا الرجال

                                                           
 . 8١/441سري أعالم النبالء   (1)
 . 24، ص  االحنرافات العقدية يف اجملتمع الصومايل (2)
 8١/441سري أعالم النبالء   (3)
 . 8١/441نفس املصدر   (4)

 . 18/١٩2  البداية والنهاية  (9)
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 والنهي األمر يعظم كان  - عنه اهلل رضي - وهو له موافقا ال لقدر منازعا يكون من والرجل  للحق
 . (1)( بالقدر االحتجاج عن وينهى ذلك باتباع ويوصي

 على يدور كله  كالمه  القادر عبد والشيخ ) عنها اخلروج وعدم بالنصوص بالتقيد الشيخ عرف وقد
 عامة وال هو ال ، أصال ذلك ختالف طريقا   يثبت وال املقدور على والصرب احملظور ترك و املأمور إتباع

  .  (8)( النهي و األمر إتباع بدون احملض القدر مالحظة عن حيذر و املسلمني عند بولنياملق املشايخ
 عن بعده وتوضيحهم وبيانـهم والدعوية العلمية القادر عبد الشيخ ملسرية العلماء إطراء مع والغريب
 فاتهمؤل يف جليا تبدو واليت ، األمة هذه سلف من املرضية بالطريقة واتباعه البدع أهل مسالك

 الشيخ ومقام ومرتبة مكانة يف تغايل كتبا  هناك أن إال ، والديانة العلم أهل ارتضاها اليت ومنشوراته
 لقطعيات واملخالفة الـمصادمة واملقامات والفضائل واخلزعبالت الشطحات من صنوفا إليه وتنسب
 لنصوص تهاخمالف أو وموافقتها  ومذلوها معناها يعرف ال الـشطحات وهذه ،  الشرع نصوص
 ، العوَّام القادرية الطريقة أتباع من كثري   األمة هذه سلف عليه كان  وما الصحيحة والسنة الكتاب

 اهلل من والقربة الوالية بسبب الشيخ عليها وحتصل نالـها عادات وخوارق كرامات  كأنـها  إليهم وتقدم
 كانوا  الذين والعلماء واألولياء ماءالعل من سبق مبن وتأسيه ، الـمستقيم النبوي للهدي واتباعه تعاىل
 . املعمورة يف اإلسالم انتشار يف سببا

 ، (1)القادرية واألوراد املآثر يف الربانية الفيوضات كتاب  يف ورد ما والشطحات الطامات هذه ومن 
 ولكنها ، الطريقة فضائل من جعلها كثرية  وقصائد وأورادا قصصا هذا كتابه  يف املؤلف حشد وقد

 . هلا حقيقة ال وخزعبالت شطحات
وال أدري هل هذا الغلو الذي جتاوز حدود الـمعقول والـمنقول يَرضى به كبار قادة الطريقة من الفقهاء 

على  هالعلماء والزهاد الذين يؤكدون دائما  وأبدا تـمسكهم مبا جاء يف الكتاب والسنة ، أم أنـهم يؤولون
حسب فهمهم اخلاص يف ما يتعلق يف تصرفات األولياء ، أم ينكرونه بوجود هذه الشطحات ، أم 
هي عقيدة خمفية ال يطلع عليها إال اخلواص منهم ، أم يفسرونه كما يقول بعض املنتسبني إىل غالة 

احلقيقي الذي املتصوفة من أن هذه الظواهر اليت تنكرها العني اجملردة واليت مل تعرف علم الباطن 
                                                           

 جمموع الفتاوى   (1)
 .2/1٩٦جمموع الفتاوى   (8)
 القادري إمساعيل بن السيد حممد سعيد تأليف احلاج  (1)
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ال يستطيع من اكتفى بظواهر الشريعة فهم هذه و اختص به العارفون واملطلعون على الكشف 
الكرامات واملناقب حسب قوهلم وال جيدي نفعا نقل هذه الرتهات والسفسطات فضال عن ردها 

 وكشف عوارها .

لصحة كما قال وهناك مؤلفات أخري نقلت ما ادعته كرامات ومناقب للشيخ ال أساس هلا من ا
احلافظ ابن رجب احلنبلي " كان الشيخ عبد القادر رمحه اهلل يف عصره معظما ، يعظمه أكثر مشايخ 

، ولكن قد مجع املقرئ أبو احلسن الشطنويف  الوقت من العلماء والزهاد ، وله مناقب وكرامات كثرية
، وكفى باملرء   مَّ رَّ ـــوال مَّ فيها الطَّ  يف أخبار الشيخ عبد القادر ومناقبه ثالث جملدات وَكَتبَ  (1)املصري

كذبا  أن حيدث بكل ما مسع ، وقد رأيُت بعض هذا الكتاب، وال يطيب على قليب أن أعتمد على 
شيء مما فيه فأنقل منه إال ما كان مشهورا  معروفا  من غري هذا الكتاب، وذلك لكثرة ما فيه من 

، ما ال حيصى وال يليق  والكالم الباطل  والدعاوى  والطامات،  ، وفيه الشطح الرواية عن اجملهولني
قد ذكر أن  (8)دفوين، مث وجدت الكمال جعفر اإل نسبة مثل ذلك إىل الشيخ عبدالقادر رمحه اهلل

 .(1)الشطنويف نفسه كان متهما  فيما حيكيه يف هذا الكتاب بعينه "

التجاوزات والكالم الالمعقول  الذي دونه ويدل كالم احلافظ ابن رجب أن العلماء رفضوا وأنكروا 
مت إىل احلقيقة والنهج ـمحسوبني على العلم من اختالق وترديد أخبار وحكايات ال تـبعض ال

 املستقيم بأي صلة ، وأن املكانة احلقيقية للمسلم هو اتباعه للوحيني الكتاب والسنة .

                                                           
من  ، ، كان شيخ الديار املصرية يف عصرهن عامل بالقرآ،  علي بن يوسف بن حريز بن معضاد اللخمي، أبو احلسن الشطنويف  (1)

 .1/84٩، الدرر الكامنة  هـ  713هـ ، ومات فيها عام  644فقهاء الشافعية. أصله من البلقاء بالشام، ولد يف القاهرة عام 

 ٩29بصعيد مصر يف شعبان سنة  دفوإ يفاملؤرخ األديب الفقيه الشافعي،. ولد ،  دُفوي هو كمال الدين جعفر بن ثعلب اإل  (8)
 .8/١8 الدرر الكامنة،  هـ  748هـ ، وتويف يف القاهرة عام

 .8/1٦4 على طبقات احلنابلة البن رجب الذيل  (3)

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%8F%D8%AF%D9%81%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%8F%D8%AF%D9%81%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/748_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/748_%D9%87%D9%80
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 بني القادرية الطريقة نشر يف الفضل إليها يرجع الذين الصوماليني العاملني ترمجة إىل اآلن وننتقل
  : وهـما ، القادرية الطريقة أتباع بني والتوقري والتبجيل االحرتام من كبريا  رصيدا ويـملكان ، الصوماليني

 اجلنوب يف بكول منطقة يف غدله قرية يف ولد ، (1)الزيلعي أمحد بن الرمحن عبد  الشيخ هو : األول
 احلجاز إىل وسافر ، (8)املقدشي إمساعيل الشيخ  عن القادرية الطريقة وأخذ ، الصومال من الغريب
 اهلل صلى الرسول مدح يف قصائد عدة ألف حيث بالشعر اهتمام وله ، علمائها من عددا فيها ولقي
 فتح وشرحها التصريف حديقة تسمى بيةالعر  باللغة الصرف فن يف مؤلفات له كما  ، وسلم عليه

 .    التصريف حديقة شرح على اللطيف
 املشهورة قلنلقول قرية يف رحاله فحط ، إثيوبيا حتتله الذي الغريب الصومال إقليم إىل الشيخ وانتقل
 الطريقة أوراد نشروا الذين والدعاة العلماء من عددا خرَّجت كبرية  مدرسة وفتح ، والعلماء بالعلم

 . الصومايل اجلنويب والشمال الغريب الشمال ومنطقيت املنطقة هذه يف قادريةال
 املعروف إمساعيل بن حممد والشيخ ، القطيب يوسف بن بكر أيب الشيخ : املدرسة هذه خرجيي ومن 

 أمحد الشيخ بن الرمحن عبد والشيخ ، الفاحتي اهلويب مصطفى آدم خليف والشيخ ، متعدى بالشيخ
 يوسف والشيخ ، النوحي فّرى حسني والشيخ ، القطيب جامع حاجي السالم عبد خوالشي ، جوىل

 بركايل. حاجي الصمد عبد والشيخ ، فارح يوسف عبدي والشيخ ، أمحد بن دبد
  م1228 يوليو 84 املوافق 18٦٦ عام األول ربيع شهر من اخلامس ىف قلنقول قرية  يف الشيخ وتويف

 سنة براوه مدينة  يف ولد ،(1)الرباوي بشري حماذ بن حممد حاج بن أويس احلاج الشيخ هو والثاين:
 طاىي حممد حاج الشيخ وشيخه البهلول جناي حممد الويل الشيخ خبدمة  يقوم وكان   ه،18٩1
 املدينة زار كما  القادر، عبد الشيخ إىل املنسوبة القادرية السلسة ألخذ بغداد إىل سافر مث ، الشاشي

 قرية إىل انتقل مث ، براوه مدينة سكن الوطن أرض إىل عودته وبعد ، ولياءاأل بعض ولقي واليمن
 من88 األربعاء يوم يف فيها وقتل ، بكول إقليم يف بيويل قرية يف رحاله حطَّ  مث ، األمني البلد تسمى

  . ه118١ سنة األول ربيع شهر

                                                           
التصوف والطرق الصوفية يف  ، و 1١٦-1١١انظر ترمجته يف كتاب نيل اآلمال يف تراجم أعالم الصومال  ص   (1)

 .  .www altasawuf.wordpress.comالصومال
 مل أجد له ترمجة .  (2)
 .2 س يف خواص الشيخ أويس صي. واجلوهر النف ٩8-٩1انظر ترمجته يف كتاب نيل اآلمال يف تراجم أعالم الصومال ص  (3)
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 واملقامات الكثرية كراماتال صاحب املفخم واجلهبذ املكرم الويل ) : قائال ترمجته صاحب ووصفه
 وناشرها عنه، اهلل رضي اجليالين عبدالقادر الشيخ الغوث طريقة يف اجملتهد ، املسلك املرشد ، الشهرية

    .  (1)( أمني ، وفيوضاته ونفحاته به اهلل نفعنا ، ووادينا بالدنا يف
 على تزيد للشيخ ـماءأس سـماه ما ( أويس الشيخ خواص يف النفيس اجلـوهر) كتاب  مؤلف ذكر وقد

 اخلامتة صاحب ومنها ، املذموم واالطراء الغلو عالمات فيها تظهر منها والغالب ، (8) اسم مائـــــــة
 اجلاللة وصاحب ، الكروب وكاشف ، الورى وغياث ، اهلل رسول ونائب ، الباب وأويس ، احملمدية

 . األمساء من وغريها ، العال حميط
 مخسني إىل وصلت للشيخ كرامات  وصفه ما الـمؤلف سطر فقد ومناقبه الشيخ كرامات  عن وأما

 عن العلم يتلقى كان  وأنه  ، بظهوره الناس بشروا قبله كانوا  الذين األولياء أن ومنها ، (1)وكرامة منقبة
  القبور أهل على مرَّ  إذا وأنه ، مريديه أحد  تويف إذا خيرب كان  املوت ملك وأن ، مباشرة تعاىل اهلل
 حمله إىل ورجع لزيارهتا املدينة إىل رجال أوصل وأنه ، اإلجازة ويعطيهم هلم ويدعو عليه يسلمون نواكا
 القرب إىل به وذهب وكفن غسل فلما ، وصية غري من مات دينا عليه كان  رجال وأن ، فائقة سرعة يف
 السلطة وتدخل ، اجلانبني بني شديد جدال وبعد ، حقهم يعطى حىت دفنه احلق أصحاب رفض ،

 بامسه ناداه به أخرب فلما ، امليت باسم الشيخ فطلب ، اجلانبني إلصالح أويس الشيخ دعي احلاكمة
 كان  إن الشيخ سأله وملا ، دينه بقضاء أوالده وأوصى الدين من عليه ما وأقرَّ  عليه وسلم امليت فقام ،

 ، له فضمن ، اجلنة هلل ضمني إن الشيخ من طلب ولكنه ، بالنفي فأجاب ، الدنيا يف البقاء يريد
  . وتصديقها إيـمانـها عن فضال ذكرها يستحي اليت واخلزعبالت الرتهات من وغريها
 ، الصومال مدن معظم يف ومدارس مراكز وهلا ، الصومال أرض ربوع مجيع يف القادرية الطريقة وتنتشر
 وعدله ، وورشيخ ، وبيدو ، الغريب الشمال ومدن ، وغالكعيو ، وبيويل ، وبارطريي ، مقديشو ومنها

  . الصومايل الشرقي الشمال ومناطق ،
 مدارس  ببناء اهتمت كما  ، الصوماليني بني العلم نشر يف جبارا جهدا القادرية الطريقة قدمت وقد

 .  الصومالية والـمدن والـهجر األرياف يف تنتشر اليت الكرمي القرءان حتفيظ ومراكز وخالوي

                                                           
 . 2ص  س يف خواص الشيخ أويسيجلوهر النفا  (1)
 .14 ص س يف خواص الشيخ أويسيجلوهر النفا انظر  (2)
 .194 -111 انظر نفس املصدر  (3)
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 الكرمي القرءان نشر يف جهودهم كامل  وجهوا وقادتـها رجالـها من عدد الطريقة أتباع من عرف وقد 
 يف لتمكينهم احتياجاتـهم وتوفري الكرمي القرءان مدرسي ومساعدة بـمساندة وتبنوا ، وتدريسا حفظا
 نذروا الذين هؤالء ومن ، املستقبل ومدرسي معلمي وليكونوا جنباته يف القرءان حيمل جيل ختريج

 أسس الذي ، - تعاىل اهلل رمحه - (1)سياد حممد نور املعلم الشيخ  الكرمي القرءان نشر ألنفسهم
   . تعاىل اهلل كتاب  حفظة من اآلالف أخرجت ريةكث  مدارس على وأشرف

 يف القادرية الطريقة وتعترب ) الدين نشر يف وحيوية نشاطا أمرها بداية يف الطريقة اتباع عرف وقد
 التجارة طريق عن والوسائل الطرق بكافة اإلسالمية الدعوة لنشر محاسة الطرق أشدّ  من الصومال

  ، الشبان من والنابغني الفقهاء وإرسال والكتابة الكرمي القرءان ملتعلي زوايا أو مساجد فتح أو مثال
 احملمدية، وبالرسالة برهبا مؤمنة بقلوب ليعودوا إفريقيا؛ ومشال مصر معاهد يف اإلسالمية التعاليم لتلقي

  . (8)( األوريب االستعمار ركاب يف جاء الذي املسيحي التبشري مقاومة  على قادرين وليكونوا
 اآلخر البعض يزال وال ، واخلري العلم نشر سبيل يف واضحة بصمات تركوا أجالء علماء قةوللطري
 حسن شيخ إبراهيم الشيخ : املثال سبيل على العلماء هؤالء ومن ، الدعوة ميدان يف أسالفه أثر يقفو
 والشيخ ، نالدي حمي حممد إدريس والشيخ ، أدم اهلل عبد والشيخ ، الزيلعي الرمحن عبد والشيخ ، يربو

 عبداهلل شيخ بن صويف الرمحن عبد والشيخ ، القطيب يوسف معلم بن اهلل عبد والشيخ ، يـََروْ  إبراهيم
 . (1)الشاشي

 شريف والشيخ ، أمحد الشيخ بن أبا حممد والشيخ ، مومن علي الشيخ املشهورين الطريقة علماء ومن
 ، إبراهيم شيخ علي والشيح ، غرعيل حممود والشيخ ، حسن حممود معلم والشيخ ، الدين حمي شيخ

 حممد والشيخ ،  دريد يوسف والشيخ ، يره علمي علي والشيخ ، مسنرت علي والشيخ ، كولو  والشيخ
  . وغريهم  علي الدين حميي والشيخ ، كارشه  غوليد

                                                           
، حفظ القرءان يف صغره ، وانتسب إىل الطرقة  م1٦8١سياد ، ولد يف قرية مسغواي عام هو السيخ معلم نور حممد    (1)

ديشو ، كما أسس مئات من اخلالوي ق، أوقف مقربة كبرية يف مشال م القادرية حىت صار من كربائها ، وكان سخيا باذال للخري
م ، ونقل جثمانه إىل الصومال فدفن يف مقديشو، رمحه اهلل 8٦/1١/8١١٦والكتاتيب القرآنية ، وتويف الشيخ يف مدينة نريويب يف 

 . 8١9-8١4تعاىل . انظر نيل اآلمال يف تراجم أعالم الصومال ص 
 www.arabic.alshahid.net قعمقال كيف دخلت الطرق الصوفية إىل الصومال يف مو   (2)
م ، 1٦١١م ، حفظ القرءان واشتغل بالعلم حىت صار من كبار علماء مقديشو ، وتويف عام 1284ولد يف مقديشو عام   (3)
 .111-111نيل اآلمال ص كتاب   انظر
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 جمال يف رزالبا لدورهم الصومايل اجملتمع بني كبرية  مكانة الصومال يف القادرية علماء وتتمتع حتظىو 
 . واإلصالح والدعوة التعليم

   : األحمدية الطريقة : الثاني المطلب
 وتنتسب ، األمحدية طريقة والتدريس التعليم وتباشر الدعوي العمل تزاول اليت الصوفية الطرق من

 إىل الطريقة دخول وقت بالضبط يعرف وال ، (1)املغريبّ  الفاسيّ  إدريس بن أمحد الشيخ إىل الطريقة
 ا هو املذهب نشر من أول إن يقال ولكن ، الصومال

 املكرمة مكة يف الصاحل حممد السيد عن اإلجازة أخذ والذي م1٦12 سنة املتويف جوليد حممد  لشيخ
 يف وبلعد جوهر بلديت بني الواقعة الشدلة منطقة يف للطريقة زاوية أسس وقد ، إياها زيارته إبان

  .. مقديشو الصومالية العاصمة جنوب
 األبغايل. الواحد عبد الشيخ أو عبدالرمحن يخالش هو الصومال يف الطريقة أدخل الذي إن وقيل

 ويلقب ، الصاحل حممد السيد وهو واحد مؤسس إىل يعودان والصاحلية األمحدية طريقيت إن ويقال
 بالرشيدية. والصاحلية ، بالرمحانية األمحدية

 يهم علي الشيخ املاضية السنة اخلمسني خالل نشرها يف نشطوا الذين الطريقة  ودعاة علماء ومن
 الطريقة رواد ومن ، الصومال يف اجلنوبــية املناطق إىل وصوهلا يف الفضل إليه ويعود ، املركي الدرغبا

 بن اهلل عبد والشريف ، الكسادي حماضر بن بكر أبو العالمة الشيخ مشاخيها وشيخ البنادر عامل
 ، املقدشي مهد نب أمحد والشيخ ، الشاشي اهلل عبد بن صويف والشيخ ،، العلوي النضريي حداد

 ، فقيه بن حسنو والشيخ ، مؤمن معلم بن حسن والشيخ ،  مكرم معلم بن الدين حمي والشيخ
 اجلامع مسجد خطيب - حممد بن قلتني والشريف ، وعيس حممود والشيخ ، عدو بن وهليه واحلاج
 مدينة يف بريالك اجلامع وخطيب إمام حممود علي والشيخ ، عليو حممد اسحاق والشيخ ،   – برباوه
 . كثري  وغريهم ، بيدوه
 بني ونشر وتعليمه الشافعي الفقه تدريس يف بصمات هلم الذين الطريقة وعلماء فقهاء ومن

  . حدك عثمان والشيخ ، عده حسن الشيخ الطلبة من اآلالف وخرجوا ، الصوماليني

                                                           
وزار احلجاز ومكث  ي بلدته ، هـ،  ، طلب العلم ف11١8هو السيد أمحد بن إدريس احلسين ،  أبو العباس ، ولد عام   (1)

هـ ، انظر كتاب : أنيسي اجلليس يف ترمجة 1898فيها سنوات عديدة ، برز يف عدة علوم ، وغلب علي التصوف ، وتويف عام 
 . 1١9-4السيد أمحد بن إدريس ، الشيخ عثمان حدك ص
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 من كثرية  مناطق يف الكرمي القرآن لتحفيظ وخالوي علمية مراكز الصومال يف األمحدية الطريقة ومتتلك
 الذي  بلعد منطقة يف بصرة ومركز ، مركه يف ميه علي الشيخ مركز ومنها ، الصومال وجنوب وسط
 يف ومركز ، الساحلية براوه مدينة ومركز ، باي منطقة يف تغال ومركز ، معلم بن حسن الشيخ أسسه
 هبيه من كل  يف يوسف حاج لشيخا أسسها اليت  واملساجد العلمية واملراكز ، طري عيل مدينة

 ، مقديشو يف ورطيغلي حي يف العامر سجدهمو  ، الصومايل الوسط إقليم يف  وعدادو وغلدغب
 . املراكز من ذلك وغري ، مقديشو الصومالية العاصمة يف كثرية مراكز وللطريقة
  الصالحية: الطريقة  : الثالث المطلب
 الشيخ إىل نسبتها ويعود ، الصومالية الساحة يف والعاملة التصوف إىل املنتسبة الطرق من الصاحلية

 املغريب الفاسي إدريس بن أمحد الشيخ تالمذة من (8) الرشيد إبراهيم السيد وشيخه (1) صاحل بن حممد
 القاديانية األمحدية وليست السنة أهل إىل املنتسبة الصوفية الطرق من ، األمحدية الطريقة مؤسس ،

  . املارقة
 من اإلجازة تلقى الذي غوليد حممد الشيخ هو الصومال إىل الطريقة أوراد نقل من أول إن ويقال 

  عن كابرا  اجلماعة وقياد والية عن يتوارثون وهم ، الواحد عبد الشيخ ابنه خلفه مث ، الرشيد السيد
 .  كابر

 اهلل عبد حممد السيد املناضل هو الصومال إىل للطريقة الرمسي الناقل بأن تذكر أخرى رواية وهناك
 حممد والشيح ، فارح أمحد والشيخ نريويب علي والشيخ برسين حسن الشيخ من كال  إن وقيل ، حسن
 . نفسه املؤسس من اإلجازة أخذوا ، دقره علي واحلاج ، بربرا إمساعيل والشيخ ، حسني

 االستعمارية للحمالت يدالشد وبغضهم بكرههم الصومال يف الصاحلية الطريقة منتسبو اشتهر وقد
 ،  املاضي القرن من األول النصف إىل عشر التاسع القرن أواخر يف الصومايل الشعب واجهها اليت

 الشعب استعباد أرادوا الذين اجلدد األعداء ومنازلة مبقارعة الطريقة ووجهاء وعلماء قادة انربى حيث
  . وأخالقه دينه وافساد ، خرياته وهنب وسرقة الدنيئة ملآرهبم سهلة مطية ليكون الصومايل

                                                           
 .  12٦الصومالية صم ، من أهل السودان . انظر اجلبهات 1٦1٦ – 1294هو الشيخ حممد بن صاحل الراشدي   ا  (1)
هو إبراهيم بن صاحل بن عبد الرمحن الرشيد ، صويف من أتباع الشيخ أمحد بن إدريس احلسين ، صاحب الطريقة األمحدية ،   (2)

 .111، صأنيس اجلليس يف ترمجة السيد أمحد بن إدريس ، و1/41م ، يف مكة املكرمة . انظر ألعالم للزركلي 124١وتويف عام 
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 مسلحة حترر حركة قادوا الذين الصاحلية الطريقة أتباع من عددا املعاصر الصومايل التاريخ سطر وقد
 والشيخ ، حسن اهلل عبد حممد السيد : اجملاهدين هؤالء ومن ، واإليطايل الربيطاين االستعمار ضد

  . اجلماعة ومريدي أتباع نم وغريهم يوسف حاج بشري والشيخ ، برسنه حسن
 حيسن االستعارية القوي أمام والوقوف اإلسالم ونصرة الدين نشر يف الصاحلية دور أكثر نفهم ولكي

 : وأوهلم ، وقوادها علمائها جهاد من طرفا نذكر أن بنا
 يف الصومايل الشمال يف بوهودله مدينة بادية يف ولد ، (0)حسن اهلل عبد بن محمد السيد المجاهد

 ، منطقته مشايخ على ودرس ، القرءان حفظ فبدأ ، صغره يف الُكتاب أُدخل ، م129٩ عام حدود
  ، واللغة الفقه يف فربع ، احلبشة احتالل حتت الواقعة الصومالية العلمية واملدن مقديشو ببني فتنقل
 الرمي. وفن اخليل ركوب يف برز كما
 البلد علماء من عددا هناك ولقي ، احلج فريضة ألداء املقدسة األراضي إىل سافر م12٦١ عام ويف

 عنه وأخذ الصاحلية الطريقة مؤسس ، صاحل بن حممد  الشيخ التقى كما  ، علمهم من وهنل احلرام
  . علمه من وأفاد شيخا واختذه اإلجازة

 يف املهدية والثورة مصر يف العرابية الثورة على قرب عن تعرف املكرمة مكة يف وجوده أثناء ويف
 الوطن أرض إىل فورا يرجع جعل ما ، مشاعره على وسيطرتا ، اهتمام بكل أحداثهما وتابع السودان

 . املغتصبة احلقوق واسرتداد االستعمار مقارعة على الناس ليحث ،
 ميناء من نزل فلما الصومال، الرتاب إىل الشيخ عاد ، احلرمني رحاب يف قضاها سنوات ست وبعد
 حيملها اليت لألمتعة اجلمركية الرسوم بدفع االجنليزي املوظف منه طلب ، ايلالصوم الشمال يف بربره
 . الصومالية األراضي بدخول له مسح عمن بدوره وسأله املوظف لكالم واستهجن رفض ولكنه ، معه

 من وحتذيرهم الناس ،وتثقيف والتعليم بالتدريس فيها اشتغل قصرية مدة بربرة مدينة يف السيد فمكث
 بني املسيحية ونشر ، واألخالق الدين إفساد من الربيطاين االحتالل به يقوم مبا التساهل مغبة

 ، منها الرحيل قرر ، اإلفرجني احلكم ظهراين بني املقام به يطب مل وملا ، املسلم الصومايل الشعب
 اليت الصومالية للمقاومة األوىل النواة هنالك وأنشأ ، االحتالل سيطرة عن البعيدة القرى إىل وتوجه

                                                           
 441 – 411، ومشكلة القرن اإلفريقي وقضية شعب الصومال ص 9٩-4٦الصراع الدويل يف الصومال صانظر ترمجته يف   (1)
 Taariikhda Daraawiishta iyo Sayid Maxamed Cabdulle Xasan . Aw Jaamacو 

Cumar  Ciise  و ، The Mad Mullah of Somaliland  by  Douglas Jardine  .london 
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 بعض من وحلفائهم واحلبشة والطليان اإلجنليز مع ضروسا حربا خاضت واليت بالدراويش عرفت
  . ماراالستع وإذالل إهانة حتت يعيشوا بأن ارتضوا الذين الصومالية القبائل

 من استطاع ، الزمن من عقدين قرابة واألمة الدين ألعداء ومنازلته حممد السيد جهاد استمر وقد
 اليت املعارك بعض ويف ، والعدة  العدد يف تكافؤ غري من مرَّة وهزائم خسائر العدو تكبيد خالهلا
 حركة اهدوجم استطاع ، الوقت ذلك يف األسلحة بأحدث املتسلح الربيطاين اجليش بني دارت

 جيشه وهزمية الصومالية املقاومة مبحاربة املكلف  كوفيل  ريتشارد العقيد الربيطاين القائد قتل الدراويش
 أصاب وما العقيد مقتل  فيها هجا قصيدة  املعركة هذه بعد حممد السيد ألف وقد ، منكرة هزمية

  . اإلجنليز بني وحزنا ياءاست ولَّد ما ، عنها تغيب ال الشمس كانت  اليت االمرباطورية جيش
 الرامية حماوالته مجيع بالفشل وباءت ، حممد السيد قوات هجمات الربيطانية القوات أهنكت أن وبعد
 أغارت اليت العسكرية الطائرات إفريقيا تاريخ يف مرة ألول استخدم ، وسيلة بكل املسلح الصراع بإهناء
 ، اهلجوم هذا من حسن اهلل عبد حممد السيد اجن وقد ، هزميتهم عجل مما اجملاهدين معاقل على

 81 يف وذلك ، إثيوبيا حتتله الذي الغريب الصومال إلقليم التابعة إميي مدينة يف فرتة بعد تويف ولكنه
  جناته. فسيح واسكنه تعاىل اهلل فرمحه ، م1٦81 يناير يف أو م 1٦8١ ديسمرب

   . الصومالية الصاحلية الطريقة ومآثر مفاخر من الدراويش وجماهدو حممد السيد جهاد ويعد
 :    (1)الشيخ حسن بن الشيخ نور برسنه

م ، يف قرية أبادي القريبة من مدينة جوهر عاصمة إقليم الشبيلي الوسطى ، 1291عام  ولد الشيخ
وأكمل الشيخ حفظ القرءان الكرمي قبل العاشرة من عمره ، مث انضم إىل حلقات العلم الشرعي  يف 

يف داخل الصومال ، بدأ الشيخ نشر العلم الشرعي  وبعد إتقان الشيخ العلوم الشرعيةمنطقته 
املشاركة على وتأسيس حلقات العلم وحتفيظ القرءان الكرمي ، كما حث العلماء وطلبة العلم 

واإلسهام يف تثقيف الناس وتعليمهم .  وبعد أن قام الشيخ بأعمال جليلة  سافر إىل مكة املكرمة 

                                                           
يت ترمجة الشيخ حفيده وعضو الربملان الصومايل السيد عبد الستار بن الشيخ عبد السالم بن الشيخ حسن برسنه ، وهي تلق  (1)

. وانظر كتاب : الصراع الدويل يف م  1٦١2خمتطفات من رسالة خترجه من كلية املعلمني التابعة للجامعة الوطنية الصومالية عام 
 .٩4 -٩1الصومال  ص 
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العلماء الذين لقيهم يف مكة ومن أخذ عنهم العلم ،  رريضة احلج ، ولقي هناك علماء كثألداء ف
 املكرمة الشيخ حممد الصاحل ، وأخذ عنه الطريقة الصاحلية . 

البلد احلرام كان يتابع الثورة املهدية اليت قاومت االحتالل الربيطاين يف يف ويف فرتة وجود الشيخ 
بـها ويوطن نفسه ملنازلة االستعمار اإليطايل يف جنوب الصومال ، ودولة يتأثر  ها جعلممالسودان ، 

 احلبشة اليت ما فتئت تتطلع إىل ادعائها بأن الصومال جزء ال يتجزأ من أرض اثيوبيا. 

يف بلدته يقوم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر  ةحملي إدارة ودة الشيخ إىل أرض الوطن أسسوبعد ع
بتأمني األمن واستقرار البلدة  ة تتوىلمسلحأنشأ قوة اء واإلصالح بني الناس  ، كما ، ومساعدة الفقر 

 وما جاورها ، وكانت الصومال اجلنويب يف ذلك الوقت حتت االستعمار اإليطايل . 

م ، قامت قوات إثيوبية باالعتداء على الرعاة الصوماليني وتغلغلت يف العمق 1٦١9ويف عام 
مواشي كثرية ، فتصدى هلا القوات واملليشيات التابعة للشيخ املعروفة  الصومايل واستولت على

 القوات الغازية .ببالدراويش فأحلقت هزمية نكراء 

كما عارض الشيخ مطامع االستعمار اإليطايل يف الصومال ، ورفض مجيع أوامره ومساعديه املتعلقة 
قاومته م على تل يف كل مكان ، وحث الناسإلفساح اجملال أمام اإلرساليات التنصريية اليت ترافق احمل

 .والوقوف أمامه

م ، هامجت قوات إيطالية بلديت عيل طريه وهاتفول التابعتني إلمارة الشيخ ، 1٦81ويف مارس عام 
 فهزم القوة اإليطالية وقتل منها عدد من جنودها بينهم ضابط على رتبة عقيد .  

وات طويلة ، حاول خالهلا احلاكم اإليطايل يف واستمرت مقاومة الشيخ للمستعمر اإليطايل سن
الصومال إهناء جهاد الشيخ ومقاومته بالقوة أوال ، مث باملصاحلة وإعطاء كل ما يريد من مناصب 

هذه العروض مجلة  رفض الشيخوقد ، وتوفري التعليم ورغد العيش ألبنائه ،  اجتماعيةوأموال ومكانة 
، وقد متكنت القوات اإليطالية من مساومة دينه حبطام الدنيا واختار طريق اجلهاد وعدم  وتفصيال ،
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أسر الشيخ حسن برسين ، بعد معارك استمرت أربعة أيام استخدمت فيها القوات االستعمارية 
م ، مث نقل 1٦84مارس  11املدافع واألسلحة الثقيلة ،وأحرقت األخضر واليابس ، وذلك يف يوم 

 82يوم  حيت ليب نداء ربه فانتقل إىل رمحة اهلل تعاىل يفالسجن  الشيخ إىل العاصمة مقديشو وبقي يف
 م ، فرمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة واسكنه فسيح جناته .1٦8١عام  من شهر يناير 

ومن علماء الطريقة الصاحلية الذين أعلنوا اجلهاد ضد املستعمر الربيطاين يف الشمال الصومايل الشيخ 
، يف مدينة تليح يف منطقة الشمال ، وقد خاض حربا ضروسا مع  م1٦١9بشري يوسف املولود عام 

 .  (1)م1٦4١اإلجنليز أدى إىل استشهاده يف مكان قريب من مدينة برعو يف عام 

 يف جلياله مدينة من كل  يف ومشهورة مرموقة مراكز وهلا ، الصومال من كثرية  أماكن يف الطريقة وتنتشر
 ، الصومايل الشمال يف وبوهودله بربرا ومدينيت ، باي إقليم يف ِمْصرَا ومدينة ، الوسطي شيبلي إقليم
 ومركز ، جللقسي مدينة من القريب راحويل ومركز ، وساكو بارطريه مدينيت بني الواقع جاجوري ومركز

 العلمية املراكز من وغريها  جوهر مدينة القريبة مصر مدينة ومركز ، جنايل مدينة من القريب موبلني
  . واإلرشادية

 شيخ الواحد عبد السيد ، اهلل عبد شيخ بن حيي الشيخ الصومال يف الصاحلية الطريقة علماء ومن
 حممد شيخ إبراهيم حاج والسيد ، ميو معلم والشيخ  ، عمر الشيخ بن عثمان والشيخ ، غوليد حممد

 عبد حاج نور معلم والشيخ ، حممد شيخ فقه حاج السيد ، الرمحن عبد عثمان والشيخ ، حسني
 والشريف ، مرواس مسجد وخطيب إمام اهلادي حممد والشيخ ، كسمايو  علي والشريف ، القاهر

 شيخ الوهاب عبد والشيخ ، نور حممد والشيخ ، قلقل معلم شيخ حممد والشيخ ، أمني شيخ نورو
 والشيخ ،  إيدو معلم الشيخ بن حممد والشيخ ، أدم معلم حممد والشريف ، مرسل علي واحلاج ، فقه
 . داوله أدم
 

                                                           
  موقع، و  92- 9١كتاب الصراع الدويل يف الصومال ص   انظر   (1)

www.en.wikipedia.org/wiki/Sheikh_Bashir_Yussuf 
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   . وفيه:المبحث الثاني: الحركات اإلسالمية المعاصرة

 سالمي.التحاد اإلحركة االمطلب األول: 

 اإلصالح االجتماعي . حركةالمطلب الثاني: 

 ل الشيخ الصومالية .آحركة المطلب الثالث: 

 منظمة الدعوة الى الكتاب والسنة .المطلب الرابع: 

 حركة شباب المجاهدين .المطلب الخامس: 
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 : ودورها في نشر الدعوة  المبحث الثانــــي :  الحركات اإلسالمية المعاصرة

من بــــزوغ شـمـس اإلسالم  يف مكـة املعظمة وهجرة النيب صلى اهلل عليه وسلم  والصحابة الكرام  ءا  بد
إيل طيبة الطيبة ، وتأسيس أول دولة إسالمية على أساس الوحي ، إىل الربع األول من القرن العشرين 

اختلفت ألواهنم  املنصرم  ، كان للمسلمني رأس واحد ينضمون حتت لوائه ، يأمترون بأوامره وان 
وتباعدت ديارهم ، و هذه الدولة مع ضعفها يف كثري من األحيان كانت  تقوم حبراسة الدين والدنيا، 
وترعى مصاحل األمة اخلاصة والعامة مع محاية البيضة وحفظ الثغور ، وال يعين ذلك عدم وجود 

رام عصر النبوة واخلالفة خمالفات وجتاوزات شرعية ، وباألخص الدول اليت قامت بعد انقضاء وانص
 الراشدة .

إسقاط آخر إمارة إسالمية ،  كان املسلمون يستظلون بظلها ، وهي خالفة  علىوبعد تآمر األعداء 
سالمية وتقسيمها إىل دويالت ذات طابع قطري أو عرقي ، ال ، وتشتيت البالد اإل (1)العثمانيني

قدميا يف  (2)مة ،كما وصف الشاعر األندلسيمتلك من أمرها شيئا  إال الصوجلان واأللقاب املعظ
  حـــــــــــال دويالت الطوائف قائال :

 ضدــماء معتمد فيها ومعتـي يف أرض أندلس   أسـما يزهدنـم 

                                                           
م ، استمرت ما يزيد على 1٦81 -م 18٦٦هي دولة إسالمية أسسها األمري عثمان األول بن أرطعرل ، يف بداية عام   (1)

. سيا وأفريقيا ، وأجزاء كبرية من جنوب شرق أوروبا ستمائة سنة ، بلغ نفودها يف معظم البالد اإلسالمية يف أ
www.ar.wikipedia.org/wiki/الدولة_العثمانية  

(2)
،  هـ  488سنة  األندلس جنوب غرب شلب يف، ولد  املشهور بـابن عّمار أبو بكر حممد بن عّمار بن حسني بن عّمار  

 هـ . 4١٦، وتويف عام املعتمد  ، مث توىل الوزارة يف زمن   املعتضد بن عباد صاحب إشبيلية شاعرا  يف بالطفأصبح 

www.ar.wikipedia.org/wiki/أبوبكر بن عمار 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B6%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B6%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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 . (3)ألقاب مملكة يف غري موضعها    كاهلر حيكي انتفاخا صولة األسد

عنهم ، وتقوم يف كثري األحيان  وصارت هذه الدويالت ألعوبة بأيدي أعداء الدين واألمة ، تنوب
يف ظل هذا الوضع األليم برزت يف الساحة اإلسالمية و  ،بأعمال ال يستطيع األعداء القيام هبا 

العودة إىل اإلسالم الصحيح املبين على القرآن الكرمي  والسنة  تتبىن وتدعو مجاعات وحركات ودعوات
ذلك الرجوع إىل إقامة خالفة راشدة على منهاج النبوة ، تعيد األمة إىل  ليمهدالنبوية الصحيحة ، 

 جمدها ومكاهنا الصحيح يف ريادة األمم وقيادهتا .

هذه اجلماعات أو احلركات أطلق عليها " حركات أو مجاعات اإلسالم السياسي " إلمياهنا بسيادة 
خاصة بالدوائر  -يد منها يف بعض األحيان الوحي املنّزل على شؤون الناس يف مجيع اجملاالت ، وإن أر 

تنفري  بأن القصد من توصيف هذه احلركات بالسياسية هو –الغربية واملناهضني للمشروع اإلسالمي 
واهتامها التسرت بالدين لتحقيق مآرب سياسية ، ألن السياسة على حد  زعمهم جناسة ،  االناس منه

 النجاسة. ال جيوز اخللط بني الطهر و و والدين طهر ، 

 نشر دعوة اإلسالم يف ربوع وأرض الصومال. ونستعرض يف هذا الباب جهود هذه احلركات يف

 م هذه احلركات اىل ثالث جمموعات : يقسميكن تو 

تنتسب إىل املنهج السلفي بشقيه العلمي ) السلفية العلمية اليت تطلق على  اجلماعات اليت األويل : 
يف تعليم الناس والبعد عن السياسة ورجاهلا ( ، واجلهادي ) أي  الذين جعلوا أولوياهتم الدعوية

السلفية اجلهادية اليت تتبـنـى مبدأ مقارعة األعداء ومناهضي املشروع اإلسالمي املتطلع إلقامة اخلالفة 
 . على منهاج النبوة بالسيف والسنان (

الشامل الكامل الذي جاء به نبينا  املراد بالدعوة السلفية هي الدعوة إىل اإلسالم:  الدعوة السلفية 
حممد صلى اهلل عليه وسلم ، والذي  يشمل مجيع نواحي احلياة دينا ودنيا ، يف جمال التوحيد 

                                                           
(3)   www.ar.wikipedia.org/wiki/أبوبكر بن عمار 
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والعقيدة، واألخالق والسلوك ،والعبادة واملعامالت ، واحلكم والسياسة ، وال ترتك بابا إال وجلته ، 

وخيطئ   ، (1)﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ﴿:  وغري ذلك  من أمور الدين ، كما قال اهلل تعاىل
جال العقيدة فقط ، وال تعر ج على باقي جماالت اإلسالم الكثرية مبكثري من يعتقد بأن السلفية تعتين 

 الواسعة .

وإمنا هي السبيل الذي ينبغي جلميع أمة  تعين السلفية مذهبا جلماعة أو حزب أو بلد لذاته ، الو 
ليأتنيَّ على أمَّيت ما أتى على بين  نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم : ) اإلسالم سلوكها ، حتقيقا لقول

إسرائيل َحذَو النَّعِل بالنَّعِل ، حىتَّ إن كاَن ِمنهم من أتى أُمَُّه عالنَية  َلكاَن يف أمَّيت من يصنُع ذِلَك ، 
ى ثالٍث وسبعنَي ملَّة  ، كل هم يف وإنَّ َبين إسرائيل تفرَّقت على ثِنتنِي وسبعنَي ملَّة  ، وتفرتُق أمَّيت عل

  .(2)النَّاِر إالَّ ملَّة  واِحدة  ، قال : َمن هَي يا رسوَل اللَِّه ؟ قاَل : ما أَنا عَليِه وَأصحايب (

،  الدعوة السلفية يف الصومال اآليت : السلفيون التقليديوناملنتسبة إىل  ماعاتاجلوميكن تقسيم 
حركة و  واالعتصام بالكتاب والسنة حاليا ، والسلفية اجلديدة ، وحركة االحتاد اإلسالمي سابقا

 الشباب اجملاهدون .

أي علماء الدعوة السلفية الذين مل ينتظموا يف سلك اجلماعات اإلسالمية  : السلفيون التقليديون -1
إرشاداهتم العاملة يف الساحة الصومالية ، بل عملوا جبهودهم الفردية وأفادوا األمة بنصائحهم الطيبة و 

السديدة، مع االعتناء بالتدريس والتعليم . وقد حتمَّل هؤالء العلماء والدعاة صنوفا من األذى 
وحىت املروق من الدين يف بعض األحيان ، يف سبيل الكيدية، ملفقة واإلشاعات ـواملشاكل والتهم ال

 دعوهتم . 

                                                           
 . 11 اآليةسورة األنعام   (1)
، حتفة حسن حديث ،  8١١٦عبداهلل بن عمرو ، . رقم  أبواب اإلميان ، باب افرتاق هذه األمة ، عنأخرجه الرتمذي ،  (2)

 .  114-١/111األحوذي 
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من العلماء والدعاة الذين تركوا بصمات  معاصرون لبداية هذه الدعوة املباركة عدداـويذكر التاريخ وال
 ترمجتهم يف باب العلماء والدعاة .   وستأيتواضحة يف هذا اجملال ، 

السلفية احلركية أو التنظيمية اليت ينتظم صفوفها ضمن إطار إداري له هياكله اهلرمية من رئيس  – 8
بني كل شخص عمله ، أو أمري وجملس شورى وإداري وشعب وأسر وأفراد ، وله لوائح ونظام ي

ويتعرض الـمخالف لـها بعقوبات تصل إىل حد الفصل من عضوية اجلماعة ، ويـمثل هذه السلفية يف 
الصومال حركة االحتاد اإلسالمي سابقا وخليفتها مجاعة االعتصام بالكتاب والسنة حاليا ، ومنظمة 

ت احلركية وسبل إدارة دعوتـها إال وإن رفضت األخرية التنظيما –الدعوة السلفية أو السلفية اجلديدة 
 وحركة الشباب اجملاهدين .  -أنـها تعمل كاإلطار التنظيمي 

، وإقامة  اليت اهتمت جانب السياسة ليأيت اإلصالح  من األعلى إىل األدىن جلماعاتا الثانية : 
حركة اإلصالح نظام إسالمي يوفر األمة حرية التعبد ونشر الدعوة ، وميثل هذا االجتاه يف الصومال 

والـمجموعات اليت انشقت منها ، وكذا حركة آل الشيح ) التجمع اإلسالمي ( احمللية الثالثة : 
اجملاميع اليت اهتمت باآلداب وحتسني األخالق واالنشغال بدعوة الناس إىل أداء الفرائض واالبتعاد 

يارتـهم يف بيوتـهم وأماكن عن احملرمات ، واالتصال املباشر باجلماهري والعيش من القرب منهم وز 
اجتماعهم ، والبعد عن تعاطي السياسة يف مسريتـهم الدعوية حىت ال تكون حجر عثرة أمامهم ، 

 ويـمثل هذا االجتاه يف الصومال مجاعة الدعوة والتبليغ. 
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 الصومالي:االتحاد اإلسالمي  المطلب األول : حركة

  املفاوضات اليت بعد  (1)م1٦21مارس عام شهر  تأسست حركة االحتاد اإلسالمي الصومايل  يف 
 حركة ، و  -ذي االجتاه اإلخواين  -يف مشال الصومال  (2)(وحدة الشباب اإلسالمي)بني حركة  تجر 
ا يف إطار وحد معوالت االندماجوقررا  –ذات االجتاه السلفي  -من اجلنوب  (3)(اجلماعة اإلسالمية ) 

يف  الشباب اإلسالميرئيس وحدة  (4)حسن  مةـواختري الشيخ علي ورس واحدة ، واحد وإدارة دعوية
 .ركة االحتاد اإلسالمي الصومايل حل رئيسا  الشمال 

حيث انسحبت حركة وحدة الشباب   يدم طويال ،بني اجلماعتني مل ويقال إن هذا االندماج واالحتاد
، وال يعرف بالضبط األسباب اليت جعلتهم يقدمون على هذا القرار ،  االحتادعضوية اإلسالمي من 

                                                           
 ،  2١ص   kobicii Islaamiyiintaانظر كتاب :   (1)
م، ومن قادهتا الشيخ مصطفى حاج إمساعيل والشيخ عبد القادر 1٦٩٦تأسست حركة وحدة الشباب اإلسالمي يف عام   (2)

 Kobicii حاج جامع ، وقد عانت احلركة خالفات ومشاكل داخلية أثرت يف مسريهتا الدعوية . انظر كتاب

Islaamiyiinta Soomaaliya ١1ص.  
اثر االنشقاق الذي حصل بني أتباع حركة األهلي اإلسالمية بعد أن دبَّ إيل صفوفها مبدأ جاءت حركة اجلماعة اإلسالمية   (3)

  .١8 ص Kobicii Islaamiyiinta Soomaaliya م . انظر كتاب1٦١2التكفري ، وذلك عام 

أكمل دراسته  م ،1٦1٦هو الشيخ علي ورمسة حسن ، ولد يف قرية عينبو القريبة من مدينة برعو يف مشال الصومال عام   (4)
م التحق باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ، ونال منها درجة الليسانس واملاجستري ، 1٦٩٦الثانوية يف داخل الصومال ، ويف عام 

انضم إىل مجاعة اإلصالح اإلخوانية يف فرتة دراسته اجلامعية ،مث انفصل عنها ، وصار عضوا ونائبا لرئيس حركة وحدة الشباب 
ي يف الشمال ، مث رئيسا هلا ، وبعد تأسيس االحتاد اإلسالمي اختري رئيسها األول ، والشيخ عضو يف هيئة علماء اإلسالم

الصومال األهلية . وقد نادى الشيخ باآلونة األخرية بضرورة املراجعة يف اجتهادات العلماء اليت توضع يف بعض األحيان يف 
 كل من شيخ اإلسالم ابن تيمية والشيخ حممد بن عبد الوهاب ، انظر كتاب نيل  مصاف  النص ، كما وجه اىل انتقادات الذعة

 . 19١-199الصومال ص  أعالم تراجم يف اآلمال
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من  ما قيل ترفض وهناك أقاويل كثرية يف هذا األمر ، فمن قائل بأن حركة وحدة الشباب اإلسالمي 
نهج مالذي ال يتماشى وخيتلف مع أطروحات  (1)توّجه االحتاد  حنو مذهب السلف ) أو الوهابية (

، وقيل من أسباب انسحابـها عدم إيفاء أعضاء االحتاد الذي نشأت عليه  سلمنيامل اإلخوان
 .(2)اإلسالمي يف اجلنوب عددا من البنود اليت من أجلها تـم التوحد واالحتاد عليه

وهذا االنسحاب مل يكن يشمل كل األخوة الشماليني الذين انتسبوا إىل  االحتاد ، بل بقي عدد 
 حسـن .  ةـمـينهم رئيس اجلماعة الشيخ علي ورسداخله ، ومن ب يف منهم

عمل و مدروسة وموفقة ،  طخطِ ـبل استمرت يف عملها ب العاجلة ،مل تتأثر اجلماعة هبذه النكسة و  
نصب أعينها قبل كل شيء  فوضعت،  أفرادها بروح رياضية يصل اهلدف املنشود بأرحيية وثقة متبادلة

وإزالة ما علق هبا من  ، -هي أعظم حق اهلل تعاىل على عباده  اليت -التوحيد توضيح وشرح عقيدة 
 .بشموليةكما حرصوا على عرض اإلسالم   واخلرافات ،غبار البدع 

وقد انتسب إىل عضوية اجلماعة عدد كبري من علماء ودعاة داخل الصومال ومعظم خرجيي اجلامعات 
 اململكة العربية السعودية.

نشر التوحيد  عظيمة يفإلسالمي يف الصومال قامت بأعمال جليلة واحلق يقال إن حركة االحتاد ا
وألول مرة الصومايل ، وإحياء السنة ونشر الفضائل بني اجملتمع  الصحيح،وتصحيح املعتقد والتوجه 

 وكبارا  إىل، صغارا   رجاال  ونساء اجملتمع ،يف تاريخ الصومال احلديث تتوجه أعداد كثرية من طبقات 
                                                           

إسالمية سياسية  قامت يف منطقة حركة الوهابية منسوبة إىل اإلمام اجملدد الشيخ حممد بن عبد الوهاب التميمي ، فهي حركة   (1)
إلصالح اجملتمع ودعوته الرجوع اىل الكتاب والسنة وتصحيح  بية يف أواخر القرن الثاين عشر اهلجريجند وسط شبه اجلزيرة العر 

العقيدة وحماربة البدع واخلرافات ، وقد تعاون الشيخ مع األمري حممد بن سعود ما مكن من نشر دعوته يف أحناء اجلزيرة العربية ،  
عوة الشيخ معارضة شرسة وتشويها كما انتقلت دعوة الشيخ اإلصالحية إىل أحناء متفرقة من العامل اإلسالمي ، وقد تعرضت د

 .  1٩١-1/1٩١متعمدا من بعض العلماء واحلكام الذين مل ترق هلم هلذا الدعوة . انظر موسوعة األديان والفرق 

 
  مي وشارك يف تأسيسها .اإلسال االحتاديف هذه املعلومة أحد الفضالء الذي كان عضوا  أفادين  (2)
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والتفسري املتعمد علي الراوية  احلديث،هتتم بتدريس كتب  العلمية اليتم احللقات وتقا املساجد،
  .املتنوعةوغري ذلك من علوم الشريعة  والدراية،

كما اهتمت اجلماعة بفئة الشباب من طالب املدارس واملعاهد واجلامعات ، وخصصت هلم  إدارة 
هم بالنصح واإلرشاد ، بسرية تامة ، مع هدخاصة هتتم بشؤوهنم ، وتتابع سري الدعوة فيهم ، وتتعا

ألن احلكومة العسكرية القائمة على البالد مل تكن تسمح بإقامة مثل هذه األنشطة ، ألهنا تتعارض 
 مع مبادئها االشرتاكية ، وتصنف أيضا  نوعا من املعارضة اليت يعاقب عليها القانون . 

الكرمي مع االهتمام بعلم التجويد الذي مل يكن ومن جهودها املباركة إقامة مدارس لتحفيظ القرآن 
كما انتشر احلجاب الشرعي بني النساء الصوماليات، بشكل    حمدود ،منتشرا قبل ذلك إال بنطاق 

 ناحملجبات، وتالحقه ى، لتعلن حربا دعائيا عل كبري وملفت للنظر ، ما أثار حفيظة نفس احلكومة
 قانونيا.

الداخل الصومايل فقط ، بل امتدَّ إىل دول اجلوار يف جها ومنتشرا جلماعة الدعوية مو مل يكن جهد او 
عامة ، وإىل كينيا خاصة، ألن ذلك الوقت مل يكن العداُء الذي كان بني حكومة مقديشو ونريويب 
على أشد ه ، كما كان احلال بني الصومال وإثيوبيا ، وبوجود جالية صومالية كبرية يف العاصمة نريويب 

اد التحرك حبرية تامة ، ونشر الدعوة بني الصوماليني بسرعة فائقة االحتمن ، مكنَّ دعاة وعلماء 
 ومثمرة ما زالت تؤيت أكلها إىل هذا اليوم . 

ومن مآثر هذه اجلماعة أهنا رافقت املهاجرين الصوماليني الذين نزحوا  من بالدهم بعد اندالع احلرب 
ر ، وأماكن اللجوء يف أمريكا األهلية ، يف أماكن وجودهم ، يف خميمات الالجئني بدول اجلوا

حيث تعاونت مع اآلخرين بتأسيس وإقامة املساجد واملراكز اإلسالمية ، اليت  الشمالية وبالد أوروبا ،
تنشر اخلري بني أبناء املسلمني ، كما تعرض اإلسالم الصحيح على غري املسلمني ،وصارت هذه  

 املراكز واملساجد مفخرة لإلسالم واملسلمني . 
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ت اجلماعة إىل مضايقات ال حدود هلا من قبل حكومة العسكر ، اليت رأت يف وجودها اخلطر وتعرض
 سئم من حكومة أهلكت احلرث والنسل ،الذي شعب الحظيت به من تعاطف  ماـالداهم ، ل

عة ، وشددت األوامر امفأعلنت احلرب عليها ، وأغلقت مدارس حتفيظ القرآن املتهمة  بتبعيتها للج
د التابعة لوزرة الشؤون الدينية بأن ال يسمح إقامة نشاط دعوي إال من حيمل التصريح على املساج

منها ، و شنت احلرب على احلجاب ، وفتحت السجون أمام الدعاة ، وألقت القبض على بعضهم 
إىل خارج البلد ، ومن بينهم رئيس اجلماعة ونائبه ، واختفى آخرون  ، مما اضطرَّ كثري منهم الفرار 

 نشاط اجلماعة الدعوية.على ا أثرَّ سلبا مماألنظار يف داخل البلد ، عن 

أعاقت مسريهتا ، إال أهنا و  ،ومع هذه احملنة العصيبة اليت حلت على كاهل اجلماعة وشلَّت حركتها 
حتولت إىل منحة ، ورفعت رصيد اجلماعة ،  وكسبت أنصارا  ُجددا ، وتعاطفا عارما بني الصوماليني 

م 1٦2١د صدور أحكام جائرة على عدد من رموز وقادة اجلماعة وذلك يف عام ، وخاصة بع
 . (1)تراوحت ما بني اإلعدام واحلبس يف  فرتات طويلة

ولكن اهلل سبحانه وتعاىل سّلم ويسر األمر حيث تدخلت احلكومة السعودية بواسطة الشيخ اإلمام 
  . ، فأطلق سراح  العلماء واملعتقلني (2)عبد العزيز بن باز

                                                           
ظلم  مل يكونوا من حركة االحتاد فقط بل كان يوجد فيهم بعض املنتمني اىل مجاعات أخرى أو الء الدعاة الذين طاهلم الؤ وه  (1)

من املستقلني  وهم : نور بارود غرحن ، وحسن طاهر أويس ، وعبد العزيز فارح ، وأوبس حممد إبراهيم ، وحاشي علهيه ، وحممد 
كتاب  انظر وعبد الرزاق حسني ،وحممود هربواء عمر.حسني فارح ، وحممد عثمان سيدي ، ويوسف عبدي ، وشافعي أمحد ، 

Kobocii Islaamiyiinta Soomaaliya  24ص 
هـ مبدينة 111١عبد العزيز بن عبد اهلل  بن باز ولد يف ذي احلجة سنة  :حل هو اإلمام الصاحل الورع الزاهد بقية السلف الصا  (2)

هـ،حفظ القرآن الكرمي قبل سن 119١هـ وضعف بصره مث فقده عام 114٩بصريا مث أصابه مرض يف عينيه عام  الرياض كان
فتوىل رئاسة  هـ ،119١البلوغ مث جد يف طلب العلم على العلماء يف الرياض وملا برز يف العلوم الشرعية واللغة عني يف القضاء عام 

، ودفن يف  هـ8١/1/148١تويف رمحه اهلل قبيل فجر اخلميس ملكة العربية السعودية ، اجلامعة اإلسالمية ، مث عني مفتيا عاما للم
 ، 1١١-١١مكة . انظر كتاب علماء ومفكرون عرفتهم ص
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يقول الدكتور عمر إميان : ) يطيب يل أن أشيد بدور وقد شهد جهود احلركة الدعوية القاصي والداين 
االحتاد اإلسالمي يف الصومال يف وضوح منهجه وسالمة معتقده ، مع شدة حرصه على نشر الدعوة 

ة من املالحقة يف ربوع الصومال، وتصديه ألطماع األعداء ،مما جلب على كثري من أفراده متاعب مج
والتهديد بالقتل ومراقبة حتركاهتم من أجل تضييق اخلناق عليهم ، وشل حركتهم إىل غري ذلك من 

  . (1)صنوف املؤامرات(

يطها خماوف حتالذي كان ميارس حتت أرض ملغمة وخطرية   -ومع هذا اجلهد اجلبَّار والعمل املضىن 
والشعبية العارمة اليت اكتسبت اجلماعة خالل  -سرا   ، وال يرتكها تعمل متحققة ، ال يسمح البوح هبا

م عند سقوط حكومة سياد بري ، إال أن احلركة  1٦٦1سبع السنوات األوىل من تأسيسها إىل عام 
ها، وفقدان ـأفول جنمها، وهتد م بنيانسرعة ب،  وال متوقعاهلا سقطت سقوطا مدويا مل يكن متصورا 

 .مجيع أطياف الشعب الصومايليف  مكاسبها ، وتشتت أفرادها

ألن اجلماعة كانت مبثابة نادي اجتماعي حيتضن يف داخله مكونات اجملتمع عامة ، واملنتمني للنهج و 
منها إنـــها مل تعد و السلفي خاصة ، ما جعل التهم تنهال عليها من كل جدب وصوب ، 

ي فيها من اآلخرين ، للتجميل وجهة واحدة ، ومن بقو ، بل غّدت لونا واحدا  ةبفسيفسائها املعهود
 ومع ذلك بقي االسم مع ذهاب مضمونه وحمتواه ليكون أثرا بعد عني .،  والتمويه فقط

م ـل هاـومع أن اجلماعة تأسست على املنهج السلفي تعليما وتدريسا ودعوة واعتقادا  وممارسة ، إال أن 
 سب سياسية على حساب الدينتسلم من انتقادات الذعة ، تتهم مرة  بالتشدد والبحث عن مكا

، وأهنا  وتصنفها من اجلماعات اخلارجة عن طريق السلفسلفيتها تشكك يف ، وأخرى والدعوة 
 كثر من اهتمامها باجلانب الدعوي .هتم باجلانب السياسي أـتبحث عنه وتتتطلع إىل احلكم و 

                                                           
 .١١د. عمر إميان ، مرجع سابق ص   (1)
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السلفي داخل االحتاد  ومما ذكر تبني أن الوجود "ويقول تقرير صادر باسم خمالفات االحتاد :  
اإلسالمي كان خمالفا له ، ومواقفه مباينة ملا يقع مـن أعمال القتال والصراع على الرئاسة ، بل عمل 
على إبطاهلا، لكن االحتاديون أصروا على ذلك ؛ ألن أصلهم إخواين وعلى هذا النهج ، والوجود 

 التنظيم ، وقد قبلوا الوجود السلفي السلفي فيه كان للمشاركة الدعوية واإلرشاد من غـري سلطة يف
الستجداء عاطفة السلفيني يف اخلليج . وملا وجدنا أن االحتاد قد ابتعد كثري عن منهج السلف الذي 
يدعيه ، وخالف ما كان يعدنا به مـن االبتعاد عن احلرب ، بل ثبت لنا تورط قياداته يف مساندة 

 (1)فيه، وإيواء اخلوارج اهلاربني من بلداهنم ، وتورط السرورينالقتال ، والدعوة إليه واملشاركة الفعليـة 
الذين تبىن االتـحاد جهادهم ، وتقيـيمهم لبالد املسلمني وحكامهم ، وأن االحتاد خدعوا أهل اخلليج 
بأهنم سلفيون، لذا رأينا من الواجب علينا كشف هذا الزيف ، مع أننا اعتزلنا االحتاد قبل أربع سنوات 

عليهم يف املـساجد ،لكـن احلقائق اليت ذكرت كانت خافية على كثريين حىت بعض من  ، ورددنا
السلفيني ، فأعددنا هذا التقرير فرقانا بني احلق والباطل ليعرف احلق وأهله جليا ، ويعرف املسلمون 

لم عامة والشعب الصومايل خاصة مواقفنـا السليمة ، وإننا برآء من كل طلقة جتاه أي مسلم ، وليع
من أراد دعم االحتاديني أن دعمـه هلـم  سيكون للقتل وإشعال النريان جتاه املسلمني وإن قالوا قتالنا 
ضد املعتدين ، فقد تبني أن االحتاد هـو الذي صنع احلرب بنفسه وعجز عن مواجهتها ، علما أن 

م املكاتب يف أثيوبيا عند ما كانوا دعاة اعرتفـت  هبم ومسحت هلم بالنشاط الدعوي وفتحت هل
 عاصمتها. 

                                                           
، استوطن يف ينسب السرورية إىل الشيخ حممد سرور بن نائف زين العابدين من دعاة املنهج السلفي ، سوري األصل   (1)

السعودية والكويت مث انتقل إىل بريطانيا فأصدر هناك جملة السنة برهة من الزمن ، وينكر الشيخ بزعامته وتأسيسه هلذه الفرقة ، 
ويطلق هذه التسمية للذين جيمعون بني مذهب السلف يف املنهج وطريقة اإلخوان املسلمني يف التنظيم ، وكثريا ما يستخدم هذا 

 ل أولئك الذين يناسبون العداء جلماعة اإلخوان املسلمني .انظر موقع اللقب من قب

www.ar.wikipedia.org/wiki/التيار_السروري 

 



88 
 

وأعددنا هذا التقرير ليعرف الناس منهجنا السلفي األصيل ، وأننا ندعو حلقن دماء املسلمني ، 
ولنكون إخوة متحابني متعاونني على الرب والتقوى والتعمري وتنمية البالد ، كما أن منهجنا تربية الناس 

ة يف بناء اجملتمع املسلم والدعوة باحلكمة علـى تعاليم اإلسالم وإصالح الفرد ليكون لبنة صاحل
 . (2)، ومن توجهات اخلوارج  ( (1)واملوعظـة احلسنة مع تبــرئــنا من منهج االحتاد اإلخواين القطيب

ومن التهم املوجهة إىل احلركة بأهنا مل تكن على مستوى املسؤولية واختاذ القرار املناسب يف حينه 
) والذى ال حظت على اإلخوة يف االحتاد اإلسالمي أنه يعوزهم َطب  والرتدد وعدم فهم أحوال املخا

اختاد القرار املناسب يف الوقت املناسب يف كثري من األحايني ، والتّشدد يف غري موضعه ، ومطالبة 
  .(3)ورد الغري بقليل من املخالفات  ( اجلميع بأن يكونوا يف أعلى املستويات يف املنهج والسلوك ،

 ألعمال اجلليلة اليت قامت بـهالمسرية حركة االحتاد اإلسالمي الصومايل مع تقديره ـبع لامتـوالفالناظر 
 أوصلها إىل ما بعضها قاتال ومميتاكان اجلماعة   هاأخطاء تراكمية ارتكبت أن هناكإال أنه يـجد  ،

اليت حفرت األخطاء تباعا ، مث أختم خبطأين اثنني كانا من املآسي  هذه  وسأذكر .إليهوصلت 
وحوَّل أخوة  فرقا وشيعا ، صارواو  جروحا عميقة بني منتسيب اجلماعة ، ونزعت الثقة فيما بينهم ،

الشيطان والنفس األمارة بالسوء األمس بالدين والدعوة أعداء قد وصل يف بعض األحيان أن محل 
  بعض .على  عدم أداء احلقوق العامة الواجبة على املسلمني بعضهم

                                                           
والذي قدم رؤية جديدة يف اجملتمع واحلاكمية ،    –رمحه اهلل تعاىل  –على الذين تتلمذوا على كتب سيد قطب  بيةطالقيطلق  (1)

اليت تدعوا إىل أمهية تربية الناس على العقيدة الصحيحة واملنهج   -رمحه اهلل تعاىل  -كما يعتمدون على كتب الشيخ حممد قطب 
 حمض افرتاء . القومي إلقامة الدولة اإلسالمية ، واسم القطبية ليس له وجود رمسي وال يوجد أحد يتبىن به ، بل هو 

 . 144-141 ص خمالفات حزب االحتاد اإلسالمي  ، كتاب الكرتوين ف كشيفكرمية السلفي ،القول السامي  يــأب  (2)
 

 .١١مان ، مرجع سابق صـد عمر إي  (3)
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شيء ، ولو  تربية الشباب على منهج االنقالب على كل :  (0)حركة االحتاد اإلسالمي من أخطاءو 
وعدم وضوح منهج التغيري لديها كان من مصاحل األمة الذي جيب على األمة مجعيا أن حتافظ عليه ، 

منهج التصحيح والتقومي املبين على املؤسساتية وتطبيق غياب و  ، وكذلك الوسائل املتبعة يف ذلك ،
يف املستقبل ، و االستحواذ على  ذفاتالنظام على اجلميع ، مع معرفة اإلجنازات واإلخفاقات ، ليس

م الرجوع عن األخطاء السابقة ، و منهجي دري األمة من غري تأهل هلا ، واالستمرار واإلصرار وعصم
اسد مل يكن واضحا يف صاحل واملفاملالتدرج واألولويات مل يكونا يف جدول اجلماعة ، و فقه املوازنة يف 

نظر اجلماعة ، و دخول احلركة حروبا مل تأت باملشورة ، و عدم الفرق بني اخلضوع للنص الشرعي 
الشخصي أو اجلماعي الذي قد خيالف يف كثري من األحيان املسلمات الشرعية حبجة نصرة والرأي 

  ه العجالة .الدين والدعوة ، وغري من األخطاء الكثرية اليت ال ميكن حصرها يف هذ

 فـهما : اللذان ابتليت هبما احلركة  أما اخلطآن الكبريانو 

األول : دبَّ وتسربَّ إىل صفوف احلركة منذ زمن بعيد الداء العضال ، واملرض الفتاك الذي أبتلي به 
أال وهو ومسخرة لألخرين ،  وجعلهم أضحوكة -إال من رحم ربك  -الشعب الصومايل مجيعا 

، ومل يكن املرض ظاهرا ومرئيا ميكن حماربته علنا ، بل كان خمفيا ، ينخر جسد  (8)العصبية القبلية
اجلماعة باستمرار ، وال يستطيع أحد البوح به لشناعته ، كمرض جيب عالجه حبكمة ورو ية ، وكان 
عدد من خملصي اجلماعة يقفون له باملرصاد وحياولون قتله ووأده يف مهده ، ولكنهم مل يستطيعوا 

قضاء عليه ، لصعوبة التعامل على أمر ال يرى إال أثره، كأن احلركة انطبق عليها املثل القائل اإلنسان ال
ألن احلكومة الصومالية قد أعلنت احلرب على املمارسات القبلية يف احملافل العامة ، مع  ابن بيئته ،

                                                           
،  وحماضرة د. أمحد حاج عبد الرمحن، 214ص kobocii Islaamiyiinta Soomaaliya انظر كتاب  (1)

 www.youtube.com/watch?v=GDEHVFMW7bUاإلسالميون الصوماليون ما هلم وما عليهم 

 
 www.arabic.alshahid.net/columnists/96774  يف موقع الشاهد ٦انظر مذكرات داعية رقم   (8)
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أنه كان املعتمد األول واألخري يف إدارة البلد وتويل املناصب ، وكان جيري يف عروق الدولة جمري الدم 
يف جسد اإلنسان ، وهذا املرض يعشعش اليوم ويتغذى يف داخل املراكز واملساجد اليت أقيمت يف 

حمليط الذي تعيش به بالد الغربة واليت  كان ينبغي على األقل أن يرتفع عنه القائمون عليها ، ألن ا
اجلالية يصنفها جسدا واحدا ، وال يرى متيزا بينهم ، مث إن أخذ العربة من الغري ولو كان خمالفا أمر 

فنحوه  نار هذا املرض برهة من الزمن ، وأيقنوا أنه طريق اهلالك والدمار ،بمتفق عليه ، وقد اكتووا 
 رة على العمل والعطاء . جانبا ، وأقبلوا على حياة مبنية على الكفاءة والقد

أمرنا به  احلياء وماولوال  الصحة ،ها من ـال أساس ل جزافا ، اجلميع تـهماوال يفهمنا أحد خطأ برمي 
حديث رسول اهلل صلى ولكننا نتمثل  اجلبني ،لذكرنا أمورا كثرية يندى هلا  اآلخرين ،من السرت على 
من غري ذكر األسـماء واألشخاص ، حرصا على  ، (1)( قالوا كذا وكذا ) ما بال أقوام اهلل عليه وسلم 

  املصلحة العامة وحفاظا على سـمعة الدعوة والدعاة .

وإصالحه  وتفاديه يف املستقبل إن  وعدم العودة إليه ،منه مث إن ذكر العيب واخلطأ من باب التحذير 
 وأعماهلم امل مع الناسيتع أصيل أمكن ، أمر حممود عقال وشرعا ، والنقد البناء منهج إسالمي 

وال جيامل وال حيايب أحدا كائنا من كان ، فلو سلم منه  ذلك أحد  لكان أوىل  بشفافية ووضوح ،
وأحق بصحابة نبينا صلى اهلل عليه وسلم ، الذين هم أطهر الناس قلوبا بعد نبينا صلى اهلل عليه 

يف  صلى اهلل عليه وسلموا أمر النيب وقد سطَّر القرآن الكرمي قصة الصحابة الذين مل حيافظ وسلم ،

  ڍچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ﴿غزة أحد ، فقال اهلل تعاىل 

  کڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک

                                                           
اجلامع  صحيح يقوُل ( ،  ولكن ؟ يقولُ  فالنٍ  بالُ  يقْل ما مل شيءٌ  الرَِّجلِ  عنِ  بلغه إذا )كان عائشة أم املؤمننيمن حديث   (1)

 /8،  4٩٦8الصغري وزيادته ، ح
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   ںڱ  ڱ  ڱ  ں  ڱگ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ

               . (1)﴾    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ       ڻڻ  ڻ  ڻ

بعد نزول هذه اآلية : ) ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب قال عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه 
 .       (8)رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يريد الدنيا حىت نزل فينا ما نزل يوم أحد (

مع جاللة قدره ومكانته وبالئه  - رضي اهلل عنهالغفاري  وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم  أليب ذر
ملا صدرت منه بعص التصرف الذي ميكن أن يعد يف  -يعتذر له احلسن يف اإلسالم  وهو أهل أن 

 .  (4)ها منتنة (ـ،وقال آلخرين ) دعوها فإن (1)) إنك امرئ فيك جاهلية (حقه خالف األوىل 

                                                           
 .198سورة آل عمران ، اآلية   (1)
هـ 1414ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم ،قدم له عبد القادر األرناؤوظ ، مكتبة دار الفيحاء ، دمشق ، الطبعة األوىل ،   (8)
 .8/94٦م ، 1٦٦4/
 آخر ثوبا وأعطيته حلة كانت فلبسته هذا أخذت لو فقلت بردا غالمه وعلى بردا عليه رأيت قال ذر أيب ومتام احلديث : عن  (1)

 فالنا . أساببت يل فقال وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل فذكرين منها فنلت أعجمية أمه وكانت كالم رجل وبني بيين كان فقال
السن  كرب من هذه ساعيت : حني على قلت جاهلية( .  فيك امرؤ ) إنك قال : نعم ،  . قلت أمه من أفنلت ، قال  نعم قلت
يلبس  مما ، وليلبسه يأكل مما فليطعمه يده ، حتت أخاه اهلل جعل ، فمن أيديكم حتت اهلل جعلهم إخوانكم ، هم نعم قال : ؟ ،

، باب ما ينهى من السباب واللعن ،  عليه .البخاري ، كتاب األدب فلُيِعنه يغلبه ما كلفه فإن يغلبه ، ما العمل من يكلفه وال ،
 .1١/9١١، فتح الباري  ٩١9١ح

جابر بن عبد اهلل قال: "كنا يف غزاة، فكسع رجل من املهاجرين رجال  من األنصار، فقال األنصاري: يا لألنصار، وقال  عن  (4)
دعوى جاهلية؟ قالوا: يا رسول اهلل  فقال: ما بال  -صلى اهلل عليه وسلم  -املهاجري: يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول اهلل 

كسع رجل من املهاجرين رجال  من األنصار، فقال: "دعوها فإهنا منتنة". فسمع بذلك عبد اهلل بن أيب فقال: فعلوها؟ أما واهلل لئن 
اهلل دعين  فقام عمر فقال: يا رسول -صلى اهلل عليه وسلم  -رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل، فبلغ ذلك النيب 

. صحيح  : دعه، ال يتحدث الناس أن حممدا  يقتل أصحابه"-صلى اهلل عليه وسلم  -أضرب عنق هذا املنافق، فقال النيب 
 .٩/٩١١، فتح الباري 1912البخاري ،كتاب املناقب ، باب ما ينهى من دعوى اجلاهلية ، ح
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إذا مل  حمقا  ،ظن املبطل حىت ال يتمادى الباطل وال يُ  وأخالقي ،هذا املوضوع واجب شرعي  فإثارة
 وعمال.عالجه علما يسعى إىل الداء اخلطري و جيد من جياهر مبحاربة هذا 

العلماء ويوهن مكانة  الدعوة ،وهناك من يعتقد بأن الكالم يف هذا املوضوع من شأنه أن يضعف أمر 
ما بأن لو سلمنا لكم جدال   الفضالء ،نقول هلؤالء و  ، ويوجد شكا وريبة بينهم وبني الناس ! ،

أم يستمر  عنه ،هل يضمحل املرض وينتهي بالسكوت ف ، تقولونه هو الصواب الذي ال حميد عنه ، 
 نإذ الصحيح ،األخري هو  -خال إال تقولونه إوال  -فإن قلتم  معا ،له باجملتمع والدعوة ويفعل أفاع

 . ??عنه والتسرت عليه مل السكوت 

اإلسالمية الصومالية ، واألمر اآلخر إن الناس ال يعدمون حيلة ملعرفة هذا األمر وانتشاره بني احلركة 
ألن وسائل االتصال واإلعالم احلديثة يسرت وقربت كل بعيد ، كما أن  املنسحبني من اجلماعة 

هم حول املوضوع  يف شبكات ـهم وذكر مرئياتـكرها ال جيدون صعوبة يف نشر مذكرات طوعا أو
هذا األمر لضاق بنا  التواصل االجتماعي واإلنرتنت ، ولو ذهبنا نستقصي املقاالت املطروحة يف

 ليستـــريـــح من شــــــــر ه اجملتمع.   تقليله،إذا فلنعمل كلنا مجيعا مع ثقة متبادلة إلزالته كليا أو ،  (1)مقامـال

أما اخلطأ الثاين الذي أودى حبياة اجلماعة وصار عارا ال يفارقها أينما حلَّت ونزلت ، هو محلها و 
، ومشاركتها يف تأجيج  قتال الفتنة الذي اندلع بني  املسلم السالح يف وجه الشعب الصومايل

الصوماليني بعد سقوط احلكومة الـمركزيــة يف مقديشو ، باسم اجلهاد وإقامة حكم إسالمي يف أرض 
الصومال ، الذي طاملا حلم به الصوماليون عامة ، واإلسالميون خاصة ، مدعية بأن الفرصة مواتية 

ية يف البالد تستطيع الوقوف أمامها ، وغري ذلك من األعذار الواهية ، اليت اآلن لعدم وجود قوة قو 

                                                           
 kobocii، وكتاب 141- 1١١مقال اإلسالميون يف الصومال والقبلية يف فراغ البطون ص من هذا املوضوع : انظر مزيدا   (1)

Islaamiyiinta Soomaaliya   2٩ -22 
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، وخالفه على ما كان يف أرض الواقع ، وعلى أحسن حقيقيةغري كانت أوهاما وسرابا تبني الحقا أهنا  
 حال مل يكن يتجاوز كونه أضعاف أحالم ال ميكن تفسريه وتأويله بطريق صحيح . 

وتورطت حركة االحتاد اإلسالمي يف حروب ومواجهات يف كثري من  " : يقول الكاتب حممد األمني
حمافظات الصومال منذ سقوط احلكومة الصومالية فأساءت إىل مسعتها وتلقت ضربات عسكرية  
كانت عواقبها تشظي احلركة إىل عدد من اجلماعات. فقد أقامت كل جمموعة من قبيلة معينة 

وقامت مبواجهة أمراء احلرب وميلشياهتا الذين كان ينظر إليهم معسكرا خاصا هبا يف منطقة قبيلته 
على أهنم محاة مصاحل القبيلة. وافتتح االحتاد معسكرات يف مقديشو يف حمافظة بنادر، وكسمايو و 

يف  طوبلي مبحافظة جوبا السفلى، ومركة مبحافظة شبيلي السفلى وبوصاصو يف حمافظة الشرقية، ولوق
ري من األحيان كان ما يقوم به مقاتلو االحتاد يصب يف مصلحة القبيلة اليت ويف كث ،  حمافظة جدو
 . (1)( ينتمون إليها

يقول الدكتور عمر إميان : ) وعندما سقطت احلكومة املركزية ، واشتعلت احلروب األهلية يف طول و 
والفوضى يف البالد وعرضها ،رأى االحتاد اإلسالمي أنه ال ميكن السكوت على ما جيري من املآسي 

البالد ، وعزم على فعل ما هو ممكن مللء الفراغ الذي تركته احلكومة ، وهلذا الغرض أنشأ االحتاد 
 . (2)معسكرات يف كل  من مقديشو ، وكسمايوا ، ومناطق أخرى من البالد (

 يف كل من كسمايو وبوساسو وغروي وخاضت احلركة معارك ضارية مع اجلبهات القبلية الصومالية ، 
 .  (3)اجلماعة ،كما قتل عدد كبري من الطرف اآلخردعاة قتل فيها أعداد كثرية من شباب و  ،

                                                           
حممد األمني حممد اهلادي ،مقال االحتاد اإلسالمي   (1)

www.arabic.alshahid.net/biographies/movements/30495 
 

 . ٩2مان ، مرجع سابق ، ص ـد. عمر إي  (2)
 kobocii Islaamiyinta مآسي كتابانظر مزيدا من معرفة ما جرى وما خلفت هذه احلروب من   (3)

Soomaaliya 141-112 ص. 
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اعترب عدد غري قليل من منتسيب احلركة  بأن دخول اجلماعة ومشاركتها يف احلرب القائمة بني أبناء و 
الشعب الصومايل وجبهاته وقبائله أمر خمالف ألنظمة ولوائح اجلماعة الداخلية الذي مينع منعا باتا 

، وقد طبق هذا  املشاركة أو املسامهة يف كل قتال سينشب بني الصوماليني حكومة كانت أو معارضة
ان احلملة الظاملة اليت شنتها حكومة الرئيس بَّ إالقرار على األخوة يف مناطق الشمال الغريب الصومايل ، 

رعة وصول املعارضة املسلحة ذم ، مت1٦22عام يف حممد سياد بري على سكان املنطقة املساملني 
قت طلب أعضاء احلركة من أبناء إليها ، وشردت إثرها مئات اآلالف من املواطنني ، ويف ذلك الو 

مل السالح على وجه النظام العسكري الغاشم الصائل ولو على قدر الدفاع حباملنطقة السماح هلم 
عن النفس الذي جيــيـزه الشرع املطهر ويعـترب صاحبه يف عداد الشهداء ، ولكن طلبهم رفض مجلة 

نع أبناء حركة االتـحاد اإلسالمي أفرادا أو وتفصيال ،  ألنــه يـخالف ما تقرر واتفق مسبقا  ، من م
 . (1)مجاعات من مشاركة أو مسامهة احلروب األهلية بأي صفة كانت

 ، إال أنه حصل يف وقت ولوائحه وإن كان خمالفا لنظام اجلماعة (2)و ميكن القول بأن حرب كسمايو
 تذارات ، ولو كانت أوهىعلى العاقل احلصيف بأن يبحث له مبخارج  واع بُ وجِ بالغ احلساسية ، يُ 

هب ـمن قتل ون من بيت العنكبوت ، ألنه حصل بعد وقوع اعتداءات وخروقات على احملرمات ،
ال يدري ماذا يفعل ،  ، ما جعل احلليم حريان الـمركزية وتشريد غري مربر ، قبيل وبعد سقوط احلكومة

 ، والدمارُ  الفوضى ،وعمَّ اخلرابُ  ، وانتشرت وساد اللئيمُ  ، غلقت العقولُ حنت النفوس ، وأُ حيث شُ 
، فسالت دماء معصومة ، وأزهقت  ، فوقع ما مل يكن يف احلسبان الدنيا وضاقت مبا رحبت وأظلمتْ 

                                                           
 .٦4ص  kobocii Islaamiyinta Soomaaliya انظر كتاب  (1)
انظر  م .14/4/1٦٦1يف  Araareوقع أول قتال بني حركة االحتاد اإلسالمي وبني مليشيات اجلنرال عيديد  قرب جسر   (2)

،  يف من يتحمل مسؤولية إزهاق األرواح باسم اجلهاد يف الصومال . ومقال :1١1-٦١املرجع السابق ص
www.arabic.alshahid.net/islamic-thoughts/89615 
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ال منلك إال أن ، واعتديت على أعراض مصونة ، وتـهدمت بيوت عامرة ، و نفوس بريئة بغري حق 
 دوا إال اخلري .نقول رحم اهلل اجلميع  ، وغفر للمتأولني الذين مل يقص

ومشاركة اجلماعة يف احلروب األهلية الدائرة بني قبائل الصومال ولَّد استياء كبريا بني أتباع ومنتسيب 
، وأتباع  ، واستغلها خصوم احلركة من التيارات  اإلسالمية األخرى املنافسة هلا اجلماعة قادة وقاعدة

تأجيج مشاعر الشعب الصومايل ض د احلركة بالطرق الصوفية ، كما وظَّف أمراء احلرب لصاحلهم 
 وأتباعها . 

اجتماع عاجل يف مدينة جيبويت فـي أواخر عام لعقد جماعة ـال نادترة احلرجة تـففي هذه الفت
م ، وشارك يف االجتماع عدد كبيــر من علماء ودعاة ومسؤولــي احلركة يف الداخل واخلارج ، 1٦٦1

ابة أسبوعني ، اتسمت باحلدَّة والكالم القاسي يف بعض وبعد مناقشات وتداوالت استمرت قر 
 ذيمياه إىل جماريها ، وتضع احلركة يف مكاهنا الصحيح الـاألحيان ، خرج اجلميع بقرارات تعيد ال

 ةأنشئت من أجله ، لتستعيد عافيتها ، وتغسل عن أسـمها ورسـمـها ما حلق هبا من جروح مادي
رسال إت : إغالق مجيع املعسكرات اليت أنشأت احلركة يف الداخل ، و ، ومن أهم  هذه القرارا ةومعنوي

املقاتلني وإرجاعهم إىل أسرهم وأماكن سكناهم ، كما اتفقوا على توقيف واستبعاد كل من شارك يف 
مزاولة أي عمل ومنعهم من هذه الفتنة من أعضاء الشورى ، واللجنة التنفيذية ، وقادة املعسكرات ، 

احلركة خالل عامني كاملني ، جزاء خمالفتهم وجتاوزهم ألنظمة ولوائح اجلماعة ، قيادي يف داخل 
أمل بأن يليكونوا عربة ملن تسو ل له نفسه اإلقدام على مثل هذا األمر ،  مث انفض االجتماع والكل 

القرار  ولكن هذا ود ، وخطت خطوة إىل عامل الدعوة والتـربـية والتعليم ،ؤ احلركة قد جتاوزت العقبة الك
العهود واملواثيق اليت ال يراعي  ، وصار كأنه لـم يكـن كماهي عادة امل يغادر الغرفة اليت أبرم فيه

 . (1)أصحاهبا دينا وال خلقا 

                                                           
 . 1١2-1١٩ص  kobocii Islaamiyinta Soomaaliyaانظر كتاب   (1)
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لم يعريوا أي اهتمام ملا اتفق عليه يف اجتماع جيبويت ، بل فتحوا فأما أصحاب القرارات السابقة ، 
 محل السالح ومقارعة األعداء ،على حيثوهنم  دا إليهم ،معسكرات جديدة ، واستجلبوا شبابا جد

إلقامة دولة العدل القائمة على الشريعة يف تراب الصومال ، غري مكتـرثـيـن بالعواقب والنتائج املرة اليت 
م ، وهم عدد كثري 1٦٦8وصل االحتاد اإلسالمي إىل بوساسو عام ، "سترتتب على هذا التهور 

خرية العلماء والدعاة ،وسيطروا على امليناء بدون مقاومة ، إذ مل تكن  يزيدون على ألف ، هم من
هناك أي قوة، وال إدارة حملية ..... وباشروا بتسيري األمور يف املدينة ، من فرض األمن واالستقرار ، 
 وإعادة اهلدوء إىل املنطقة ، وتقدمي اخلدمات االجتماعية ، ونشر الدعوة اإلسالمية من إقامة الدروس

واحملاضرات ، وتنشيط اجلمعيات اخلريية ، فرحب هبم األهايل ،وسارت األمور على ما يرام . ويف 
م كان قد أطلق سراح العقيد عبداهلل يوسف أمحد من سجون إثيوبيا ، وبدأ يؤل ب 1٦٦1مطلع عام 

نعرات القبلية القبائل على االحتاد اإلسالمي املسيطر على بوساسو ، ضاربا الوتر احلساس من إثارة ال
، قائال إن االحتاد اإلسالمي إمنا هو ذراع من أذرعة قبيلة )....( ، والقصد منه السيطرة على شرق 
الصومال باسم اإلسالم ، وقد لقيت هذه الدعوة  قبوال لدى كثريين من أهل تلك املنطقة ،ال سيما 

وقد ساعده على دعوته  .بعدتندمل وإن اجلروح النامجة عن احلروب األهلية بني قبيليت ) ......( مل 
سوء معاملة بعض األفراد من االحتاد لبعض الوجهاء واألعيان يف بوساسو ، مما أثار حفيظة نفوس 
أهل املنطقة ، حبيث شعروا أهنم ضيوف على االحتاد اإلسالمي يف منطقتهم ، وليس هلم من األمر 

م  1٦٦8خاضتها احلركة يف منتصف عام أما حرب مدينيت بوساسو وغروه التـي و .     (1)شيء (
يكاد يتفق اجلميع على خطئه وخمالفته لكل التفامهات والقرارات اليت اتـخذت بعد حرب كسمايو، 
ومل يكن إال هتورا واستعجاال لقطع ثـمرة ملا تنشر بذرتــها يف األرض بعد ، وقد أورثت هذه املعركة 

 .  (2) اليوممآٍس كثرية ومشاكل عديدة ، ال تزال تسمع إىل

                                                           
 .١1د. عمر إميان ، مرجع سابق ص  (1)
 .111 -114ص   kobocii Islaamiyiinta Soomaaliya  أنظر كتاب  (2)



97 
 

وهذه احلروب والصراعات الدامية اليت تورطت بـها حركة االحتاد اإلسالمي  وإن حـُم لت مسؤوليتها 
لقي اللوم عليهم ، وصدرت عقوبات دد معني من قادة وأبناء احلركة وأواختاذ القرار فيها على ع

عليا للحركة كانت على علم تأديبية يف حقهم  إال أن األمر كان أكرب من ذلك ،  ألن القيادة ال
وبصرية مبا جيري على أرض الواقع بل كانت موجودة وحاضرة يف اللقاء الذي اختذ فيه قرار شن حريب 

م ، 1٦٦8بصاصو وغروه ، والذي انعقد يف مدينة بعادوين يف وسط الصومال يف شهر إبريل عام 
اللغة الصومالية يف إذاعة صوت وقد أنكر رئيس احلركة الشيخ على ورمسة يف حوار أجرت معه قسم 

أمريكا علمه بـهذا القرار مع حضوره يف هذا اللقاء احلساس الذي نوقش فيه ترتيبات احلركة يف 
احلروب القادمة مع تعيني قائد عام هلا ،  كما نفي الشيخ علي ورمسه علمه باملعسكر الذي أنشأته 

تلت إىل جنب املليشيات القبلية ضّد احلركة يف مدينة كسمايو وباحلرب اليت شاركت فيها وقا
 .  (1)مليشيات اجلنرال عيديد القبلية أيضا

مه رئيس حركة ـجلس الشورى بأن الشيخ علي ورسـوقد أشار الشيخ عبد القادر نور فارح عضو م
معسكرات اليت ـحركة والـجميع التحركات اليت قامت بـها الـاد اإلسالمي كان على علم تام بـحـاالت

بعد ا  يف أماكن عديدة من الصومال حيث قال يف احلوار الصحفي الذي أجري معه و) أنشأتـه
، أو بتعبري أدق  مه على إنشاء معسكر يف كسمايوـهيار حكومة سياد بري وافق الشيخ علي ورسـان

الذي أبرم فيه  اخلطري مر بعادوينـحىت مؤتويقول أيضا يف شأن مؤمتر بعادوين )،  (2)( غض طرفه عنه
،  مكاملة السلكيةـقرار االستيالء على املنطقة مل يكن بقرار الشورى ، وإمنا أقره الشيخ علي ورمسه ب

 . (3)( بعد أن أقنعه بعض املغرضني بصوابية إعالن اجلهاد وسهلوا له األمور فانصاع إلرجافهم

                                                           
-www.voasomali.com/content/aas-aaskii-ururka-al انظر موقع صوت أمريكا باللغة الصومالية  (1)

shabab-q-1aad/1251447.html 
 

  www.arabic.alshahid.net/columnists/96774 ، ٦مذكرات داعية  رقم   (2)
 www.arabic.alshahid.net/columnists/96774 . نفس املصدر  (3)
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كبته احلركة يف وقد اعرتف رئيس حركة االحتاد اإلسالمي الشيخ علي ورمسه أخريا باخلطأ الذي ارت
أستطيع أن أقول إن كل احلروب اليت  مشاركتها يف الفوضى الذى انزلق فيها الشعب الصومايل وقال )

  .(1)( حدثت كانت عني الفوضى ، ومل تكن عن دراسة وعن ختطيط ، وال خضعت لقرارات الشورى

ائها على خطإ هذه ويعرتف الشيخ عبد القادر نور فارح غعمي عضو جملس شورى احلركة وأبرز علم
تلك احلروب اليت خضناها دون التأكد من موافقتها  (احلروب وخمالفتها ألنظمة وقواعد اجلماعة : 

وحىت اآلن مل تتم احملاسبة اجلادة ، ، ، كانت منزلقا خطريا  للشرع ، ودون أن تكون الدعوة مهيأة هلا
الغريب يف تلك احلروب هو أنه ال  الشيء،  مع أنَّ االعرتاف باخلطأ خطوة أوىل لتصحيح املسار

 .(8) ( توجد منها شيء بقرار من شورى احلركة وجمالسها

حمل ـجموعة من أعضاء احلركة قادة كانوا أم أفرادا ، مث يُ ـوهذا القرارات العشوائية اليت تتخذها م
هذا  )  ركة ألنتبعيتها  بعد ذلك كل أتباعها والـمنتسبني إلـها ، هي من الـمآسي اليت عانت منها احل

حاد اإلسالمي من دخوله يف مواجهات مع زعماء احلرب يف أكثر من موقع ، ـموقف من االتـال
هيئة نفوس ـ، وإلقاء السالح دون ت معارك كلهاـخاذه تارة أخرى قرارا باالنسحاب من الـوات
انشقاقا  مجاهدين ، والتشاور معهم حول صالحية هذا القرار يف هذا الوقت ،كل ذلك أحدث ـال

  . (1)يف الصف ، وتباينا يف املواقف  (

احلقيقة  من العقبات اليت أربكت احلركة وحالت بينها وبني انطالقتها عدم متكنها من إدارة األزماتو 
) والذى الحظت   اليت واجهتها يف الوقت املناسب وفقدانـها اخلربة الالزمة يف اختاذ القرارات املناسبة

على اإلخوة يف االحتاد اإلسالمي أنه يعوزهم اختاد القرار املناسب يف الوقت املناسب يف كثري من 

                                                           
 www.somaliatodaynews.com يف  حوار مع الشيخ علي ورمسه  (1)
 www.arabic.alshahid.net/columnists/96774  يف موقع ٦ت داعية رقم امذكر   (8)
 .١9 د. عمر إميان ، مرجع سابق ص  (1)
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األحايني ، والتّشدد يف غري موضعه ، ومطالبة اجلميع بأن يكونوا يف أعلى املستويات يف املنهج 
 .(1)والسلوك ،ورد الغري بقليل من املخالفات (

حتاد اإلسالمي مل تكن فقط على ما ذكرنا بل هناك أمور كثرية ال يتسع املقام ومشاكل حركة اال 
لذكـرهـا ، وسيذك ر التاريخ بإنـجازاتـها وأعمالـها العظيمة يوم أن كانت على رأس أعمالـها اليت أنشئت 
من أجلها ، كما سيذكرها بعجرها وجبرها يوم أن احنرفت عن مسارها الصحيح واقتحمت األبواب 

أو مبغض ال يرى إال  ليت كان ينبغي أن ال تقرب منها ، والناس يف شـأنـها إما حمب  ال يرى عيبها ،ا
 ،كما قال الشاعر : عجرها وبـجرها 

 . (8)مساوياـالوعني الرضا عن كل عيب كليلة   ولـكـن عني السخط تبدي  

ما جديدا ـ، وأخذت اس ، بل أعادت نفسها من جديد ولكن احلركة مل تنسحب من امليدان كليا
لتمحو نفسها ما أصابـها من لوعة شوهت سـمعتها ومكانتها بني الشعب الصومايل ، وهذا ما 

 سنناقشه يف األسطر التالية:

 والسنة : بالكتاب  االعتصامجماعة 

كربى احلركات اإلسالمية الصومالية   -إثر الزلزال املدو ي الذي تعرضت له حركة االحتاد اإلسالمي   
انشطرت احلركة  إىل ثالث تيارات  ، ، ها ـبسبب األخطاء واملخالفات اليت تورطت ب -معاصرة ـال

قسم ال يؤمن بالتنظيم احلركي أطلق نفسه باسم دعاة املنهج السلفي ) ويلقبون بني الناس  بالسلفية 
، واستمرت يف تنظيمها ولو بدرجة  االسماجلديدة ( ، و جمموعة بقيت داخل االحتاد ومل تتنازل عن 

 على وبقيت وقسم ثالث انسحب من احلركة  ومل تر االنضمام إىل أي جمموعة أخرى ، ، أقل

                                                           
 .١١املرجع السابق ص   (1)
م 1٦٦٩هـ/141٩ديوان الشافعي، حققه د.اميل بديع يعقوب ، دار الكتاب العريب ، الطبعة الثالثة الشافعي ،  البيت لإلمام ( 8)

 . 1٩9، ص
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ها ـمانـمتسكها باملنهج السلفي ، واستمرت يف دعوهتا ونشاطها العلمي بصفة فردية وشخصية ، مع إي
ن اجلماعة والتنظيم وسيلة ، ينبغي أن أ ىبالعمل اجلماعي والتنظيمي إذا توافرت شروطه ، ألنه ير 

ختضع لضوابط القواعد الشرعية ، وليس غاية لذاهتا ، وإن وجد ما حيقق اهلدف بدوهنا فال مانع من 
 اره . ماستثو أخذه 

 عنالبحث إىل حاد اإلسالمي ـجه من بقي من األخوة يف داخل االتـويف هذا الظرف العصيب اتَّ 
مجموعات املنسحبة ، وصب  دماء ـه ، وسد  الفراغ الذي خلَّفته الشريك آخر جديد ، للملمة صفوف

مة ـجديدة يف عروقها ، ليكتمل البناء من جديد ، فوجدت ضالتها يف حركة جديدة االسم ، قدي
وهي خليط  ، تنشط يف مناطق الشمال الغريب ، تدعى التجمع اإلسالمي لإلنقاذ ، األصل والوجود

تيار السلفي كانت جزءا من االحتاد اإلسالمي وانسحبت منه بعد مشاركة من مـجموعة تنتمي إىل ال
احلركة يف احلرب األهلية يف الصومال ، ومـجموعة أخرى تنتمي إىل منهج اإلخوان املسلمني ، وكانت 

مها يف ذلك ـشاركت قبل عقد من الزمن  يف تأسيس حركة االحتاد اإلسالمي ، وكان اس قد األخرية 
، وعادت إىل ما كانت  الشباب اإلسالمي ( ، ولكن سرعان ما انسحبت من االحتاد الوقت ) وحدة

 عليه قبل االندماج .

مجاعة ) الدمج بني احلركتني حتت اسم :على  وبعد مشاورات ومداوالت جرت بني الطرفني اتفقا 
رئيس  - (1)م ، وأصبح الشيخ حممود عيسى1٦٦٩وذلك  يف عام ( االعتصام بالكتاب والسنة 

 .  (2)االعتصامرئيسا جديدا جلماعة  -حركة االحتاد قبل اتفاق اجلانبني 

والغريب أن هذا االندماج اجلديد مل يدم طويال ألن الـمجموعة اإلخوانية من الشمال الصومايل 
انسحبت مرة أخرى عن احلركة ، تاركة وراءها اجملموعة السلفية ، حىت اتـهم أحد شيوخ احلركة بأن 

نسحبني من االتفاق مل يكونوا صادقني يف انضمامهم ومشاركتهم يف تأسيس مجاعة االعتصام ، بل  امل

                                                           
 استطع  .به عدة مرات ألخذ ترمجته منه ، ولكين مل  تصلات مل أجد له ترمجة ، وقد  (1)
 kobicii Islaamiyiinta 226، و  ١٩انظر تقرير جمموعة األزمات الدولية ، وكتاب جتربة احملاكم  ص  (2)
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كانوا يريدون أن يتخلصوا من زمالئهم الذين ضاقوا درعا يف ادارة شؤون الدعوة يف الشمال الصومايل 
 .  (1)، ليكونوا عبئا  على اجلنوبيني

ية يف الصومال بأن الشيخ حسن طاهر أويس من ولكن يشري بعض متابعي أخبار احلركات اإلسالم
مسؤولـي حركة االتـحاد اإلسالمي الصومايل أصدر بيانا شديد اللهجة تـجاه احلكومة اإلثـيوبية بعد 

جهولة يف ذلك الوقت هي ـغزوها على مدينة لوق الصومالية ، ولكنه أصدر البيان باسم منظمة م
البيان صدر قبل تأسيس اجلماعة مبدة ، وال يعرف إن كان وهذا والسنة(،  بالكتاب مجاعة االعتصام)

 . (8)يريد بذلك التصريح اعطاء الضوء األخضر لـميالد مجاعة جديدة تقوم مقام االحتاد اإلسالمي

 قررت اجلماعة بوقف مجيع مظاهر التسلح، وغلق املعسكرات ، عد إعالن والدة احلركة اجلديدةوب
عود إىل الوراء تاإلخفاقات السابقة كفيلة بأخذ الدروس والعرب حىت ال  والعودة إىل جمال الدعوة ، ألن

 .  (1)مرة ثانية

يقول علي عبد العال : )  تنتمي حركة االعتصام إىل السلفية اإلصالحية، وهي من أكرب اجلماعات و 
واملنهج الدعوية يف الصومال املوصوفة باالعتدال، مجعت بني التنظيم احلركي لإلخوان املسلمني 

السلفي، الذي يركز على التوحيد، وفهم السلف الصاحل للعقيدة والدعوة والسلوك ومنهج النظر 
 .(4)واالستدالل (

                                                           
 نقلت هذه املعلومة أخد شيوخ احلركة سابقا .  (1)
 .98و الصومال صيإسالم  (8)
 -kobocii Islaamiyiinta Soomaaliya p 226، و ١٩جتربة احملكم صانظر   (1)
 الصومال ،مقال السلفية يف   (4)

www.albasrah.net/ar_articles_2010/0610/abdal3al_220610.htm 
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والقول بأن احلركة جديدة يف قلبها وقالبها ، وليست امتدادا حلركة االحتاد اإلسالمي قول جمانب 
االتـحاد  -كان يعرف جبماعة   للحقيقة ) مجاعة االعتصام بالكتاب والسنة امتداد طبيعي ملا

 . (1)، ممثلة للتيار السلفي يف الصومال ( -اإلسالمـي 

ورمسها ، وتليني خطابـها جتاه املستجدات يف  سهماااجلماعة من تغيري  اوهذه اخلطوة الذي اختذهت
ها ، ـل لـمناوئنيامن املتابعني ملسري احلركة أو  امل يعجب كثري الساحة الصومالية ، وقبوهلا باألمر الواقع ،

 جتاوز املرحلةتمكن من خالله تحتاول احلركة أن وشككوا يف جديته ، واعتربوها مناورة تكتيكية 
قراءة املشهد ب لتجد الوقت الكايف  عن نفسها ، وتصرف األنظار واألضواء املسلطة عليها ،احلالية 
وهناك .   (8)صياحال ن غري جلبة و لنفسها م ، حبيث تستطيع إعادة االعتبار بنفس عالية هاـاحمليط ب

حاد اإلسالمي  ـما كانت عليه حركة االتـل اخالفـما  بنيها فكر تحركة بـشكك يف صحة ادعاء ال من
 ها ــفـط الفكري للجماعة كثريا عن اخلط الفكري لسلـختلف اخلـوال ي " يقول عبد العال

مباشرة العمل العسكري والسياسي، وهذا  االحتاد اإلسالمي( إذا استثنينا التباين حول املوقف من) 
، ودعاة رافضني  لعمل العسكريبا ن يتبنوناجلدل هو الذي ميز املنتمني إىل هذه اجلماعة بني م

( وهو  السلفية اجلديدة ، فمنذ نشأهتا عاشت االعتصام يف ظل جتاذب داخلي بني ) لعسكرة الدعوة
يرى التصدي لكل حتديات العمل اإلسالمي على تيار دعوي صرف، والفكر السلفي اجلهادي الذي 

 .  (1)" الساحة الصومالية مبا فيها العسكري

                                                           
 . 98اسالميو الصومال ص  (1)

  ، ومقال السلفية يف الصومال علي عبد العال 8١4انظر كتاب خمالفات االحتاد ص   (8)
www.albasrah.net/ar_articles_2010/0610/abdal3al_220610.htm  

 الصومال علي عبد العالمقال السلفية يف   (1)
www.albasrah.net/ar_articles_2010/0610/abdal3al_220610.htm 
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 ويذهب تقرير جمموعة األزمات الدولية بأن حركة االحتاد اإلسالمي تالشت وال وجود هلا يف الساحة
  (1).لهوربط االعتصام باالحتاد أمر ال مربر الصومالية، 

كر العسكرة ، ومقارعة الشعب الصومايل املسلم السالح باسم ومع إعالن اجلماعة ختليها عن ف
اجلهاد ، وانصرافها بكامل قواها إىل ميدان الدعوة والتعليم واإلصالح واإلغاثة، إال أنَّ هذا االدعاء مل 
يشفع هلا عند خصومها ، وواصلوا اهتامها باملراوغة وعدم اجلدية، واعتربوا إلقاء سالحها مبثابة 

 ارب الذي يعد املستقبل جبدارة فائقة . اسرتاحة احمل

مقاتلة يف الساحة ـة للمجموعات الـخَ مفر  ـمسؤولة والـها الـموجهة إىل اجلماعة بأنـومن التهم ال
وطلب الصفح والعفو من الشعب الصومايل ، قبل احلديث  ،االعتذار تقدمي طالبها ب، وي الصومالية

، أو االخنراط واملشاركة يف املساعي اجلارية للملمة الوضع الصومايل والتعايف عن  (8)عن كل شيء
شيوخ حركة االعتصام حاليا االحتاد سابقا مسؤولية  ى) إن علاملشاكل اليت سامهت احلركة يف تأجيجه 

ن منبثق عـمنحرف الـخطئهم، وإن حركة الشباب املنحرفة ضحية للفكر البـعرتاف ال، وهي ا تارخيية
، ترى من يتحمل مسؤولية هذه األخطاء  حاد نشره سابقاـ، والذي تولت حركة االت فكر القاعدة
  . (1)اجلسيمة؟ (

 وقد أنشأت اجلماعة  ذراعا عسكريا إبان الغزو اإلثيويب الغاشم على الصومال مسي اجلبهة االسالمية
مل تكن خاصة جبماعة أو حركة معينة ، بل  ذه الـَهبَّة وه، ، حملاربة العدو وحتريره من البلد الصومالية 

                                                           
     www.alqudscenter.org يف الصوماليـون اإلسالميـون تقرير جمموعة األزمات الدولية  (1)
يف بني رئيس مجاعة االعتصام وآخري   إذاعة صوت أمريكا بقسم اللغة الصوماليةأجرته  حلواري الذيا انظر الربنامج  (8)

  ومقال مجاعة االعتصام بني االهتام واالنتقام، www.voasomali.comم 88/8/8١11
www.arabic.alshahid.net/columnists/89070   

-www.arabic.alshahid.net/islamicباسم اجلهاد يف الصومال؟ ن يتحمل مسؤولية إزهاق األرواحل ممقا  (1)

thoughts/89615 . 

 

http://www.arabic.alshahid.net/columnists/89070
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http://www.arabic.alshahid.net/islamic-thoughts/89615
http://www.arabic.alshahid.net/islamic-thoughts/89615
http://www.arabic.alshahid.net/islamic-thoughts/89615
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شارك  فيه  كل الصوماليني الذين رفضوا الغزو اإلثيويب الظامل ، ولكن الذي أثار   كان عمال
الشكوك هو انفصال الذراع العسكري للجماعة عن حمور وقيادة املشرتكة جلميع الفصائل املقاومة اليت 

 ير الصومال . اجتمعت حتت مسمى التحالف من أجل إعادة حتر 

اإلسالمية الصومالية الذارع العسكري جلماعة االعتصام بالكتاب والسنة بيانا  أصدرت اجلبهةقد و 
األسباب اليت تأسست من أجلها ومَحَلها على محل السالح ونزوهلا إىل ساحات الوغى  أوضحت فيه

الصومالية ، والوقوف أمام القوات الغازية من دول اجلوار  األمة وكرامة والنزال بغية الدفاع عن الدين
وغريها ، كما نددت بدخول القوات اإلثيوبية يف أراضي الصومال ، وذكرت يف بيانـها أن جهادها 
غري موجه إىل الشعب الصومايل مبختلف أطيافه وألوانه ، بل موجه للمحتل فقط أو أولئك الذين 

، وبينت اجلبهة بأنـها ليست طرفا يف الطريقة اليت  مجاهدينـب والمحاربة الشعـليستخدمـهم العدو 
تتم فيها هدم القبور واألضرحة مع إمياهنا باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ولكن األخطر يف بياهنا 

تدعو اجلبهة مسؤويل التحذير الذي وجهته إىل جناح جيبويت أحد فصائل املقاومة حيث قالت : ) 
إىل إعادة النظر يف مواقفهم وخطواهتم واليت  –جناح جيبويت  –ادة حترير الصومال التحالف إلع

ها اجلبهة بأهنا ليست ملصلحة األمة بل هي ملصلحة عدو األمة، كما تدعوهم إىل التوبة إىل اهلل تعترب 
 .   (1)( بينها وأال يكونوا سببا يف متزق األمة وحدوث املواجهة فيما

واملكون من عدة نقاط ، ميثل يف غالبه مما يتفق عليه الشعب  صدرته اجلبهةوهذا التصريح الذي أ 
الصومايل وال ميانعه ، ولكن الذي أثار الشك واالستغراب هو التهديد والتخوين املبطن الذي وجهته 
 اجلبهة إىل رفقاء الدرب واملقاومة الذي يقوده جناح جيبويت واملوقع باالتفاقية مع احلكومة الصومالية 
وكذلك تأييدها املعلن جلناح أسـمــر املـعارض لالتفاقية ، ألن عددا من مسؤويل جناح أسـمر قياديون 
وأعضاء مهمون يف مجاعة االعتصام بالكتاب والسنة ، ما ميكن استدالله بأن اجلماعة قررت العودة 

                                                           
 8١١2-18-8٦ ، يف اجلبهة اإلسالمية يف الصومال :جهادنا ليس موجها حنو الشعب ولسنا طرفا يف هدم القبور  (1)

somaliatodaynet.com  4٩-49إسالميو الصومال ص :وانظر. 



105 
 

ل عادت و يقلذي إىل العمل املسلح الذي أعلنت ختليها عنه ، ما يسمح بأن ينطبق عليها املثل ا
 . ها ـحليمة إىل عادت

الشعب الصومايل  -الذراع العسكري لالعتصام  -ت اجلبهة اإلسالمية أمض األيام حىت فاجـومل ت
معارضة مسلحة ضدَّ احلكومة الصومالية جموعات أخرى يف تأسيس ـمع م اومشاركته اانضمامه

الصومالية جناح جيبويت وبني احلكومة اجلديدة اليت تأسست عقب االتفاق الذي جرى بني الـمقاومة 
رئيسا انتقاليا ، وسـميت هذه  خ أمحديشريف شالصومالية االنتقالية ، وبـموجبه تـم اختيار السيد 

، وجعلت من أمسى وأعظم أولوياتـها السعي إلسقاط االدارة  (1)احلزب اإلسالمي املعارضة اجلديدة 
، ألهنا حكومة عميلة ألعداء البلد واجبارها عن التخلي عن مسؤوليتها مهما كلفها األمر  اجلديدة 

تاحة الفرصة أمام الشعب الصومايل لتقرير مسريه بنفسه وحتكيم وجيب عليها إ –حسب زعمهم  -
 .  (8)الشريعة وإقامة دولته بدون تدخل خارجي

من محل السالح   يوما من األيام أفكارها القدمية ها مل تفارقـاملعارضون جلماعة االعتصام بأن دعيوي
ن عددا من قادة احلزب اإلسالمي الصومايل ومنظريه ألوجه الشعب الصومايل حبجة اجلهاد ،  يف

اجلماعة  قلعويس ، رئيس احلزب ، ومل توعلمائه ما زالوا ينتمون إىل اجلماعة ، كالشيخ حسن طاهر أ
على بقائها يف موقفها السابق يف استخدام السالح إلصالح  هذا األمر ، ما يدل يف يوما واحدا

  اجملتمع ، وأن سكوتـها عن أعمال احلزب اإلسالمي دليل واضح وعالمة بينة على رضاها .
                                                           

م ، وكوهنا أربع فصائل صومالية وهي احملاكم اإلسالمية/ جناح أمسرا، ومعسكر 8١١٦أعلن احلزب اإلسالمي يف فرباير  عام    (1)
، واجلبهة اإلسالمية ، ومعسكر الفاروق ) عانويل( ، واختري الدكتور عمر إميان أبوبكر أول رئيس للحزب ، ويقول  رأس كامبوين

العارفون بالشأن الصومايل أن غالبية الفصائل املنضوية للحزب امتدادها قبلي ، وتأسست يف مرحلة االحتاد اإلسالمي ، وختلى 
بعد أن خاض احلزب معارك طاحنة يف العاصمة مقديشو أودت حبياة املئات من  م8١١٦مايو  89يف  رئيس احلزب عن منصبه 

سكان مقديشو وشردت اآللف من بيوهتم   ليتم اختيار حسن طاهر أويس من قادة حركة االعتصام بالكتاب والسنة رئيسا 
  .89انظر  الصومال واحلركات اإلسالمية ص .جديدا للحزب

 . م 1١/8/8١١٦لرئيس احلزب يف انظر مقابلة قناة اجلزيرة   (8)
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وقد خاضت اجلبهة اإلسالمية معارك ضارية ومدمرة يف العاصمة مقديشو ، حتت مظلة احلزب 
تل وتشريد اآلالف من الناس وهدم البيوت على اإلسالمي ، انتهكت فيها احلرمات وتسببت يف ق

رؤوس ساكنيها ، وغري ذلك مما ال يقره عقل وال شرع  حبجة  إقامة دولة مثالية ال وجود هلا إال يف 
 عامل اخليال واملنامات .

كما يعتقد البعض من الناس بأن اجلماعة أشبه بظل كبري كل يقوم بعمله حسب ما يريد  وليس 
رة عليا فاعلة تراقب عمل األفراد واجملموعات املنضوية حتت اجلماعة ومتنعهم ارتكاب هناك رأس أو إدا

 والسنة ، بالكتاب االعتصام مجاعة) أي عمل خمالف ألنظمة احلركة مع وجود اهليكل امسا ورمسا 
 بقيادة املنظم اجلماعي العمل بضرورة واإلميان السلفي االنتماء يوّحده هشّ  لكنه كبري تنظيم وهي
 . (1)( الصومالية الساحة يف كبري تأثري ذات دعوية رموز

ورثت مجاعة االعتصام بالكتاب والسنة غالبية املراكز واملساجد واملنظمات اخلريية واإلغاثية اليت كانت 
حبوزة االحتاد اإلسالمي املنحلَّ ، ولكنها مل حتسن االستفادة منها بشكل جيد ، كما فشلت يف 

ت على أهل الوالء والطاعة بدال على الكفاءة واخلربة ، وليس هلا وجود يذكر يف إدارتــها ، واعتمد
الشطر اجلنويب من الصومال ،  وأصبحت مراكزها يف بالد املهجر يف أوروبا وأمريكا الشمالية مكانا 
للخصومات واالختالفات والنزاعات ، ويصعب فـــي كثـري من األحيان  االصـالح والتوفيق بــني 

ئـمني على هذا  املراكز ، ما جيعل األمر ينتهي إىل االنشطار إىل جمموعات متناثرة ، كل  جمموعة القا
تفتح مركزها اخلاص ، ما يزيد العبء الــمايل على اجلالية الصومالية اليت جيب عليها دفع تكاليف 

ال حيمد عقباه ، وقد مغامرات ال ناقة هلا فيها وال مجل ، وقد يتطور األمر يف بعض األحيان إىل ما 

                                                           
املراكز  على سباق.. الصومال يف اإلسالميون مقال  (1)

www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/12/18 

 

 



107 
 

محاكم الغربية ، ما يدل على ضعف الوازع الدينـي ـمساجد إلـى أبواب الـوصلت خالفات بعض ال
مسلمني لتخدمهم يف ما يصلح ـمؤسسات اليت بنيت على أموال الـلدى بعض القائمني على هذه ال

ـها ، وقد يستخدم أصحاب دينهم وديناهم ، ولكنها سرعان ما تتحول إىل مغانـم باردة يتقاتل عليها
مكر ، ما جعل ـكل أساليب اخلبث واليف سبيل الوصول إىل سيطرتـها أو االستحواذ على إدارتـها  ب

 .  (1)مئزازـبكل ريبة واش ن إىل القائمني عليهاالناس ينظرو 

ينتقل مراكز واملساجد ، بل ـمتنازعة على إدارة الـوهذه اخلالفات ال تتوقف عند حدود اللجان ال
مشاكل ـعدواها وأوَّارها إىل داخل أفراد  اجلالية الصومالية الـمنقسمة على أنفسها أصال  بسبب ال

االنتقال بعيدا عن بالدهم وأجلأتـهم إىل اللجوء و  واألحقاد اليت أفرزتـها احلروب األهلية اليت دمرت
 .  موطنهم األصلي ، فتزيد هـمومهم هـموما وانقسامهم انقساما وانشطارا

ومازالت جـماعة االعتصام تنشط يف بعض األقاليم الصومالية بصورة رمزية ، كما أن وجودها يف 
يقتصر يف الدول الغربية وأمريكا الشمالية مهجر ـاألقاليم األخرى يكون شبه معدوم ، وأما يف ال

 اء أشخاص معدودين .ـمـوجودها يف أس

بعد سنوات من اجلمود واالنغالق  ، (8)بشري أمحد صالدالشيخ ـماعة االعتصام اليوم جويتوىل رئاسة  
 اليت شابـها يف نشاطها الدعوي ، وما صاحبها من سوء اإلدارة واخلالف الداخلي .

                                                           
 Rival انظر منوذجا من هذه اخلالفات والنزاعات على سيطرة املراكز واملساجد التقرير الذي نشرته صحيفة كندية   (1)

boards vie for control of Khalid Bin Al-Walid Mosque  يفnational post  
October3/2007  ،ونقله موقع   

www.hiiraan.com/print2_news/2007/oct/rival_boards_vie_for_control_of_khali

d_bin_al_walid_mosque.aspx
 

م ، والتحق املعاهد األزهرية واهنى املتوسطة 1٦9١الوسط الصومايل عام  ولد الشيخ بشري أمحد صالد يف مدينة غالكعيو يف  (8)
م ، وخترج يف كلية الرتبية  قسم اللغة العربية والتاريخ عام 1٦١9م ، مث أكمل الثانوية مبعهد إعداد املعلمني عام 1٦١1عام 

م، كما 1٦2١ات العربية يف بغداد سنة م ، مث حصل درجة  املاجستري يف التاريخ اإلسالمي من معهد البحوث والدراس1٦2١
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دعوية ثالثة يف أقاليم ثالثة ، وهم مؤسسة املنهاج يف  (1)وقد ُقسم أعمال احلركة إىل مؤسسات 
منطقة الوسط والشمال الشرقي ، ومؤسسة املكرم يف الشمال الغريب واملناطق التابعة هلا ، ومؤسسة 

 الصفا يف العاصمة مقديشو .

ة اليت والظاهر أن اجلماعة قبلت األمر الواقع يف الساحة الصومالية من التعايش مع الكنتونات القبلي 
ال تقبل إال األشخاص والدعاة الذين يدورون يف فلكها ويتقاسـمون معها يف العرق  وال يعريون أي 

 اهتمام يف الوحدة واالئتالف بني الشعب الصومايل . 

 حركة اإلصالح الصومالية : المطلب الثاني :   

حركة اإلصالح الصومالية أو احلركة اإلسالمية الصومالية كما حتب أن يطلق عليها ، أحد فروع 
م 1٦١2 يف القطر الصومايل ، ويعود تأريخ تأسيسها إىل عام نيركة اإلخوان املسلمالتنظيم الدويل حل
ودية ، وعلى رأسهم من الدعاة والطلبة الصوماليني املغرتبني يف اململكة العربية السع (1)على أيدي عدد

حركة إسالمية وطنية هتدف إىل إصالح  "، وعرفت نفسها بأهنا :  (2)الشيخ حممد أمحد نور غريري

                                                                                                                                                                                     

رئيسا جلماعة االعتصام  اختريرى يف العلوم الشرعية من )وفاق الدارس السلفية( فيصل أباد بباكستان، خحصل  درجة ماجستري أ
املصلحة  ، كما يرأس هيئة علماء املسلمني الصومالية ، وينشط الشيخ يف جماالت كثرية هلا عالقة مما يعود النفع على8١١١عام 

 www.lahaonline.com  وموقع ،64-63اآلمال يف تراجم أعالم الصومال ص  كتاب نيلالعامة . انظر  
 . أفادين هذه املعلومة أحد مسؤويل احلركة  (1)

مسة أشخاص  فقط ـكتبها أعضاء من حركة االصالح أن عدد مؤسسي احلركة كانوا خ  تذكر املؤلفات والرسائل والتقارير اليت  (1)
شخصا ، ولكنهم انسحبوا منها بعد ظهور خمالفات يف مسري  11خرى بأن عدد مؤسسي احلركة كانوا األروايات ال، بينما تذكر 

، وحوار خاص  44تاب تاريخ احلركة بتزوير التاريخ  وحتريف احلقائق . انظر تاريخ احلرة اإلسالمية الصومالية صكاحلركة ، ويُتهم  
 www.arabic.alshahid.net/report/interviews/105178 يوسف علي َعيْنيِت يفمع  الشيخ 

 
م ، يف إقليم طغحبور التابع إلقليم الصومال 1٦19، ولد عام  ( Garyareهو الشيخ حممد أمحد نور مسرت املشهر بــ )  (2)

ا وقالفو فتتلمذ على علمائهما ، مث شدَّ رحله إىل ، حفظ القرءان يف الصغر ، مث سافر إىل مدينيت جغجغ إثيوبيا الغريب الذي حتتله
بيت اهلل احلرام يف مكة ، ودرس على علماء احلرم ، والتحق بعد ذلك املعهد العلمي يف الرياض ، وأخريا خترج من كلية الشريعة يف 

يف وزارة العدل والشؤون الدينية  م ،وبعد رجوعه إىل الصومال عني مستشارا1٦٩9اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية وذلك يف عام 
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 ، نياجملتمع الصومايل يف مجيع جوانب احلياة ، وهي حركة انبثقت من فكر ومنهج اإلخوان املسلم
ئ اإلسالمية ، وفق منهج الوسطية وتعمل احلركة لرفع مستوى االلتزام الفردي واجلماعي بالقيم واملباد

واالعتدال املستمد من مقاصد الشريعة ، ويف إطار اإلملام واالعتبار للواقع احمللي والعاملي ، وتسعى  
والقيم اإلسالمية ، وترسخ فيه  مبادئـالكذلك إىل إجياد جمتمع صومايل حر  متطور ، يستوعب 

إىل جعل منطقة القرن اإلفريقي منطقة آمنة وخالية من م الشورى والعدالة واملساواة ، باإلضافة يمفاه
وذلك عن طريق إزالة أسباهبا وبواعثها لتعيش شعوب املنطقة يف  القالقل واالضطرابات واحلروب ،

سالم ووئام وتعاون يف اجملاالت املختلفة ، ومع احرتام اخلصوصيات الثقافية وصيانة كافة احلقوق 
إىل تقوية العالقات األخوية بني الشعوب اإلسالمية والعربية واإلفريقية لشعوهبا ، وكذلك تسعى احلركة 

واحلرية وقيم  االجتماعية، وأخريا تسعى احلركة للمسامهة يف إجياد عامل يسود فيه السالم والعدالة 
 . (1)التسامح واالحرتام املتبادل يف ظل التنمية الشاملة جلميع شعوب العامل (

ها وجود دعوي ملموس يف الساحة الصومالية غري ـم يكن لـل، م 1٦2١عام  ومنذ تأسيس احلركة إىل
وخالل هذه الفرتة واجهت احلركة العديد من  ) هم من حركة اإلصالح ـأفراد معدودين يقال بأن

                                                                                                                                                                                     

م ، فرَّ الشيخ إىل السعودية هربا من االعتقاالت اليت نفذت احلكومة الصومايل 1٦١9مث صار مديرا للشؤون الدينية ، ويف عام 
واإلرشاد السعودية ، ويف السنوات  والدعوة العلمية للبحوث العامة ضّد العلماء ، فُعني خبريا يف الشؤون اإلفريقية يف الرئاسة

األخرية انتقل الشيخ إىل كندا ، وقد عاش الشيخ خارج الصومال خالل فرتة واليته كمراقب عام للحركة اليت استمرت أكثر من 
عشر سنوات ، ومل يزر الصومال إال بعد أن انتقلت الرئاسة إىل غريه. انظر 

www.arabic.alshahid.net/biographies/78607  ، 

 

 
م ، 8١18ه/1411حسن حممود عبد اهلل ،تاريخ احلركة اإلسالمية الصومالية : ظروف النشأة وعوامل التطور ، الطبعة األوىل  (1)

 .11دار التوزيع والنشر ، القاهرة ، ص 
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موها بصورة طبيعية ، وهو ما أعطى الفرصة للتيارات اإلسالمية ـالعوامل اليت أعاقت تقدمها ون
   . (2)(يار السلفي الذي اكتسح الساحة الصومالية خالل تلك الفرتة  مها التـاألخرى وأه

هم مـ، وانضما منتمني إليهاـانسحاب عدد من اليف سبَّب توبعد هذا الركود الذي عانت منه احلركة و 
إىل احلركة السلفية اليت مألت الساحة نشاطا وحيوية ، عاد إىل أرض الوطن عدد من دعاة حركة 

 .(3)ليؤسسوا من جديد منربا للدعوة والتعليماإلصالح 

أماكن فشلت وتقهقرت يف ، كـما كثرية وميادين   ها أبدعت يف جماالتـمسرية احلركة جيد أنـمتابع لـوال
 :   ةالتالي األمور الصومالية االجتماعيمجاالت اليت جنحت فيها حركة اإلصالح ـأخرى ، ومن ال

يف أماكن متفرقة  متطورةحت اجلماعة يف تأسيس منظومة تعليمية : جنالنظامي  يف جمال التعليم - 1
من الرتاب الصومايل ، مثال يف التعليم األساسي تدير احلركة مثانني مدرسة يف أحناء متفرقة من األقاليم 

 الصومالية ، وينتظم يف صفوف املدارس حوايل سبعة وثالثني ألف ومخسمائة طالب وطالبة . 

أول جامعة منذ  ، م1٦٦١ايل واجلامعي افتتحت احلركة يف شهر سبتمرب سنة أما يف التعليم الع
وتضم اجلامعة الكليات التالية : كلية الشريعة  ،امعة مقديشو جبسقوط احلكومة املركزية ، مسيت 

والقانون ، وكلية الرتبية ، وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، وكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ، وكلية 
ويزيد عدد ، وكلية العلوم السياسية واإلعالم حلاسوب وتكنولوجيا املعلومات ، وكلية التمريض ، ا

كما يبلغ عدد األكادمييني العاملني فيها إىل   اجلنسني،طالب هذه الكليات على ثالثة آالف من كال 
 شخصا.   11١

                                                           
 . 41املرجع السابق ص   (2)
حممد أمحد عبد  ؟املسلمون بالصومال إىل أينمستقبل حركة اإلصالح.. االخوان تقرير و   .4١-41انظر نفس املرجع ،ص  (3)
 www.studies.aljazeera.net/reports/2012/08/2012829105049213849.htm،  اهلل
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الصومالية لعبت دورا كبريا يف وهذه اجلامعة وغريها من املؤسسات التعليمة التابعة حلركة اإلصالح 
إحياء املنظومة التعليمية الصومالية اليت اهنارت كليا بعد سقوط احلكومة املركزية  ومت هنب وتدمري 

كما حتولت بعضها إىل مأوى للنازحني أو مدارس التعليمية األساسية واجلامعية ، معظم املقرات
 .    (1)بالتعليمخاصة و غري ذلك من االستخدامات اليت ليس هلا صلة 

يف جمال اإلغاثة واملساعدات : قامت احلركة خبطوات ملموسة يف إغاثة ومساعدة املتضررين  - 8
وأنشأت احلركة هبذا اخلصوص عدد ا من اجلمعيات واملؤسسات ، وتقول يف هذا الشأن : " الصوماليني

واجلمعيات مع املؤسسات للقيام باملهمة على أفضل طريقة وأحسن كفاءة، وتتعاون هذه املؤسسات 
وتعترب حركة اإلصالح هي الرائدة يف ،  واإلسالمي، بل واملنظمات الدوليةواجلمعيات يف العامل العريب 

جمال اجلمعيات اخلريية واملؤسسات اإلغاثية يف الصومال، وهو ما كان واضح ا عند اندالع األزمة 
املؤسسات جاهزة للعمل فور ا يف خدمة  الصومالية يف مطلع التسعينيات املاضية؛ حيث كانت هذه

  . (1)اجملتمع الصومايل "

مجال الصحي والطيب فقد قامت احلركة جبهود جبارة يف هذا اجملال متعاونة مع هيئات ـأما يف ال - 1
قد تكون هي املمثل الرمسي هلا يف أرض الصومال ، وتقول يف و خريية من الدول العربية واإلسالمية ، 

د  الرعاية الصحية من أهم اجملاالت اليت حتظى باهتمام املؤسسات اخلريية واإلغاثية تع "تقريرها 
املختلفة؛ وذلك بسبب التدهور اهلائل الذي شهده هذا البلد املنكوب يف مجيع اجملاالت وخاصة  

عية اجملال الصحي، واخلراب الذي حلق باملراكز الصحية واملستشفيات العامة واخلاصة، والكوارث الطبي
املتالحقة، وكلها عوامل جعلت اخلدمات الصحية معدومة  تقريب ا يف الصومال. لذا رأت حركة 

وتقوم بتقدمي اخلدمات الصحية بالوسائل ،  اإلصالح ضرورة العمل يف هذا اجملال لسد  هذا الفراغ

                                                           
جلامعات األهلية بالصومال.. إجنازات وعقبات وا ، ١٦-١٩ص حسن حممود عبد اهلل ، مرجع سابق ،  انظر  (1)

www.aljazeera.net   ،  جامعة مقديشووموقع  ،www.mogadishuuniversity.com 

 .١9وانظر حسن حممود عبد اهلل ، مرجع سابق ، ص  ،    www.Isaax.orgموقع حركة االصالح   (1)
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تمع ، وتدريب اآلتية : إعداد األطباء وتوفري املعدات الضرورية هلم ، و رفع الوعي الصحي لدى اجمل
املمرضني ورفع كفاءاهتم املهنية ، و إنشاء املراكز الصحية واملستشفيات، وتسيري القوافل الطبية إىل 
مجيع املناطق املتضررة. وتقوم املراكز الطبية التابعة للحركة بتقدمي مجيع اخلدمات الطبية يف مجيع أحناء 

يف البالد حوايل عشرة مراكز، بينما يُقدَّر عدد  الصومال، وقد بلغت املراكز الطبية التابعة للحركة
ألف ا، إىل جانب القوافل الطبية املتنقلة يف القرى واألرياف النائية؛  214املستفيدين منها سنويًّا حبوايل 

حيث احلاجة على أشد ها، كذلك يتم  تسيري مثل هذه القوافل إىل املناطق اليت حتدث فيها الكوارث 
قافلة طبية يف العام الواحد، مبختلف األقاليم يف  1١إىل  8١ات، وذلك مبعدل من الطبيعية واألزم

   . (8)" ألف ا 149البالد، وبلغ عدد املستفيدين منها سنويًّا حوايل 

ومن األعمال اجلليلة اليت قامت حركة اإلصالح الصومالية الربنامج الذي مسته اجلماعة املصاحلة 
االجتماعية ، وأرادت من وراءه التوفيق واإلصالح بني األفراد والقبائل الصومالية اليت تئن حتت 

بني املتخاصمني  الفوضى واالنفـالت األمين الذي ال يوجد فيه  نظام يتحاكم إليه الناس ويفض النزاع
قادت احلركة عدد ا من املصاحلات  "، وينصف املظلوم من الظامل ، وتقول احلركة يف هذا الشأن : 

م، متت املصاحلة بني القبائل املتحاربة يف 1٦٦4يف العام  االجتماعية عرب هذا اجمللس، ومن بينها:
حلة بإجراء مصاحلة بني القبائل حي برموذه مبقديشو، ويف العام نفسه قام اجمللس الصومايل للمصا

املتحاربة يف كسمايو، كما أمت اجمللس املصاحلة يف ناحية عذله مبحافظة شبيلي الوسطى، وقام يف ذات 
العام بعدٍد من املصاحلات األخرى، مثل إمتام املصاحلة بني القبائل املتحاربة يف ناحية حماس مبحافظة 

 قبائل يف إقليم جدو.الم املصاحلة بني ماـهريان، بني سكان أبح وعيل طريي، وإت

( مصاحلة اجتماعية، وذلك يف حمافظات بنادر، وشبيلي 8١م نفذ اجمللس أكثر من )1٦٦9يف العام و 
 الوسطى، وهريان، وجلجدود، وجدو، وجوبا السفلى.

                                                           
 . ١٩-١9وانظر حسن حممود عبد اهلل ، مرجع سابق ، ص   ،    www.Isaax.orgموقع حركة االصالح   (8)



113 
 

اق بني وال تزال عملية املصاحلة اليت أنشأت احلركة اجمللس الصومايل للمصاحلة، مستمرة حىت يتم الوف
 . (1)"أبناء األمة الصومالية، وإلقاء السالح واستعاذة األمن والنظام ويعم السالم يف ربوع البالد 

ومن مآثر حركة اإلصالح الصومالية اليت جيب ذكرها واإلشادة هبا عدم مشاركتها يف االقتتال الداخلي 
ط احلكومة املركزية ، بل اختذت نشبت بني القبائل واجلهات الصومالية بعد سقو  واحلرب األهلية اليت

دورا حمايدا يف خالل هذه الفتنة العمياء اليت مل يسلم منها أحد من أبناء احلركات اإلسالمية العاملة 
يف الساحة إال القيل منهم ، بل ذهبت حركة اإلصالح أبعد من ذلك حيت سعت اإلصالح 

احلرب األهلية يف الصومال من الفنت اليت حذر  واعتربت احلركة "والتوفيق بني أبناء البلد املتحاربني . 
النيب صلى اهلل عليه وسلم من الوقوع فيها، فقررت محاية أفرادها من التورط يف تلك الفتنة اهلوجاء 
واحلفاظ على متاسك الصف الداخلي للحركة يف هذه املرحلة احلرجة والتالحم مع اجلماهري 

عزال عنهم، واالهتمام بإعادة األمور إىل وضعها الطبيعي ومشاركتهم يف اآلالم واألحزان وعدم االن
 (. اإلغاثة، إصالح ذات البني، الدعوة والتعليم واتفقت على رفع شعار ثالثي األبعاد )

 العشائر والعملواستطاعت أن تنفذ ذلك إىل حد ما عرب التعاون الوثيق مع العلماء والفقهاء ورؤساء 
هج سياسة احليادية بني اجلبهات والفصائل املتحاربة ـملتناحرة ونمعهم يف املصاحلة بني األطراف ا

واالهتمام بالتعليم األساسي واختاذ  ، وإبعاد املـشروع اإلسالمي من الوقوع يف مستنقع احلروب القبلية
 .القرآنية واخلالوياللغة العربية اللغة الرمسية يف املدارس وافتتاح املدارس 

سالمية والشعب الصومايل معا  إىل مقاطعة التعامل مع اجلبهات اليت ودعت احلركة التنظيمات اإل
ذات األهداف اهلدامة واملخالفة لشرع اهلل واليت تقوم على أساس قبلي أو “وصفتها احلركة بأهنا 

ودعت إىل مقاومة االحتكام إيل أي مبدأ خمالف للشريعة اإلسالمية مثل الرأمسالية، ” إقليمي
الذين فرضوا  )ية، وحرضت الشعب على أن حيرروا أنفسهم مما وصفته احلركة بـ ، والقبلواالشرتاكية
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، كما أعلنت رفضها القاطع لكافة أنواع (  أنفسهم على الشعب ويتاجرون بدمائه بعد أن دمروا كيانه
 . (1)"التدخالت األجنبية يف الشؤون الداخلية يف الصومال 

داية بيقول صاحب كتاب تاريخ احلركة اإلسالمية : ) لقد رفضت احلركة األطروحات العسكرية منذ 
 األزمة الصومالية عندما رفع التيار السلفي لواء اجلهاد يف كسمايو ضد بعض اجلبهات القبلية .... 

انت هتدف إىل جين لقد دفعت احلركة مثنا باهظا بسبب مواقفها جتاه املشاريع اجلهادية الومهية اليت ك
 . (2)املال من أثرياء اخلليج (

ومع هذا اجلهد املالحظ الذي قامت به حركة اإلصالح إال أن احلركة فشلت فشال  ذريعا يف جمال 
الدعوة واالتـصال باجلماهري عن طريق املساجد والدروس العلمية يف حلقات العلم إال النادر ، بل 

أتباع احلركة من غري تعويل على القادرين على حتمل مسؤولية اهتمت بالنخب فقط على سبيل تكثري 
ه يكون صفرا يف بني الناس ، كما أهنا انشغلت كثريا يف جمال السياسية الذي مردَّ  االدعوة ونشره

اجملتمع الصومايل الذي ال يؤمن إال بالقبلية ، وإن قبل السياسة يف بعض األحيان ال يقبلها إال إذا  
من الرعيل األول من  (1)يف مصلحة القبيلة ، ويقول الشيخ عبد الرزاق حسن كانت ختدم وتصب  
وأصبح اخليار السياسي هو الذي يوجه احلركة على حساب الدعوة والرتبية، " حركة اإلصالح : 

وخفت وترية الدعوة بصورة ملحوظة يف أحناء واسعة من الصومال، ونسيت احلركة دور املساجد، 

                                                           
 حممد األمني حممد اهلادي بقلم:اإلسالمية، مقال حركة اإلصالح   (1)

www.arabic.alshahid.net/biographies/30491 

 . 112ص   (2)
م يف مقديشو ، أكمل دراسته الثانوية يف الصومال ، وخترج من 1٦92الشيخ عبد الرزاق حسني عيسى من مواليد عام  (1) 

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض ، اعتقل ثالث سنوات يف ظل احلكم العسكري الهتامه بالرتويج ألفكار 
. انظر مشال شرق الصومال  مناهضة ملبدأ االشرتاكية ، ويعيش اآلن يف منطقة

www.arabic.alshahid.net/report/interviews/91965   



115 
 

مجيع الدعوات يف العامل، واكتفت فقط باملشاريع اخلريية، وهي ليست املقصد متجاهلة أهنا منطلق 
الرئيس، واحلركة هي كيان دعوي تربوي يسعى إىل بناء جيل صومايل فاهم وواٍع مبجريات األحداث 

 . ، وعليه نرى إعطاء مساحة واسعة للمساجد يف املنطقة

فصل العمل الدعوي عن  والصومال، وهوهناك توجه عام أصبح سائدا  وسط إدارة اإلخوان يف 
، وأحدثت شرخا  يف املنظومة الدعوية  ، وهذه اخلطوة وّلدت انفصاما  بني اهلرم والقاعدة اإلغاثي

، ألنه حُيدث خلال  يف الرسالة  ، وال ميكن بأي حال من األحوال االستمرار هبذا النهج برمتها
ور للعمل احلركي يف الصومال تصحيح وجيب على كل غي،  األساسية لإلصالح يف الصومال

ومن اإلنصاف ذكر أن احلركة رائدة يف  ها.ـاألخطاء، وحماولة عالجها وفق الُنظم واللوائح املعمول ب
اجملال التعليمي واإلغاثي يف البالد.. لكن التعليم واإلغاثة البد أن يسريا وفق مبادئ الدعوة، وإال 

   . (2)" عله املنظمات اإلغاثية اليت ال حتمل أي رسائل هادفةستظل املسألة جمرد تأدية واجب كما تف

ومن التهم املوجهة إىل احلركة بأهنا حتاول تقدمي إسالم مشوه  أو تفسريه مبا ال يتوافق مع حقيقته، أو 
إنكارها بعض النصوص الثابتة بغية إرضاء الناس وكسب اجلماهري، أو التظاهر أمام الدوائر الغربية 

بوقوفها مع العلمانيني يف صراعهم مع مجاعات العمل  همُ تـَ التسامح واالعتدال والـمدنية ، كما تُ بروح 
  . (1)لتحقيق مكاسب سياسية تُصب  يف مصلحة احلركة اإلسالمي

                                                           
(2)  www.islamonline.net/discussion/4016 
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الفات وانشقاقات أثرت على مسريتـها وعملها يف الداخل خبعانت احلركة منذ تأسيسها إىل اليوم وقد 
وبعد أربع سنوات من تأسيسها انشقت  ، م1٦28هذه االنشقاقات التايل : يف عام واخلارج ومثلت 

جمموعة "اجلماعة اإلسالمية" بزعامة إبراهيم الشيخ إسحاق وهو قيادي كيين من أصل صومايل. وبعد 
ل الغريب الصومااقليم انشق عن احلركة جمموعة تنتمي إىل ، م 1٦٦8عقد من الزمن وبالتحديد عام 

 حتله إثيوبيا. ـتالذى 

م اجتمع حوايل أربعني شخص ا من قيادات وكوادر احلركة وأعلنوا إقالتهم إدارة احلركة 8١١١ويف عام 
وهي خطوة قوبلت بالرفض من قيادة احلركة ومن مكتب اإلرشاد، لكنهم  ، وتعيني إدارة جديدة حملها

 اإلصالح )اإلسالمية(.  أصروا على موقفهم وأصبحوا تنظيم ا مستقال  عن احلركة باسم حركة

 .هناية هذا اخلالفواآلن تشهد احلركة خالف ا خطري ا يقوده ثالثة من املؤسسني ومل تتضح بعُد مالمح 

  :هــماويرجع املراقبون أسباب اخلالف بني اجلماعة إىل أمرين رئيسيني 

ة القبلية ، يقول مؤلف  األول : القبلية : من أعظم أسباب اخلالف بني أبناء اجلماعة يعود إىل العصبي
مشكالت الداخلية للحركة منبعها ـفأغلب ال ) كتاب تاريخ احلركة وهو من ابناء حركة االصالح :

وما حدث يف  مال الصومال ،ـوما حدث يف ش ، التأثريات القبلية ، فما حدث يف الصومال الغريب
الثانوية العامة أن يتوىل قيادة م يكمل ـوإال كيف يفكر شاب ل جنوب الصومال مرده العامل القبلي ،

مربرات ـلي ، وتوىل قيادة مؤسسة مهمة ببَ مكتب التنفيذي للحركة بدعم قَـ ـاحلركة بعد أن دخل ال
 . (1)(قبلية

وقال أيضا :" اخلالفات القبلية تنعكس سلبا يف احلركة اإلسالمية الصومالية مما يدل على قوة تأثري 
ناطق الصومالية سواء يف ـمما حدث صراع قبلي يف منطقة ما يف ال القبلية على الفرد الصومايل ، فكل

داخل اجلمهورية أو املناطق خارج اجلمهورية ، فإن هذا الصراع سيطل برأسه يف داخل احلركة بسبب 

                                                           
 .1٩١حسن حممود عبد اهلل ، مرجع سابق ، ص   (1)
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تعاطف بعض أفراد احلركة لقبائلهم  .... وأصبحت تداعيات هذه الصراعات داخل احلركة جماال 
همش قبيلة فالن أو تساند قبيلة ـهام أن احلركة تـافع ، فيصبح أول اتخصبا للمرضى وأصحاب املن

 . (8)فالن "

يف هو الرغبة اجلارفة بني احلركة  أما املشكلة األخرى اليت أدت إىل االختالف والتنازعو :  الثاين
ات واالستحواذ على ميزانية وأموال اجلماعة ، واملعروف بأن احلركة تدير مؤسس السلطة علىالتمسك 

مرض قدمي يتجدد يف كل زمان ومكان ال ذه املعضلة هو  جتارية عمالقة يف داخل الصومال وخارجه ،
ما  ينجو منه إال من رحم اهلل تعاىل ، ويف احلديث : قال: قال رسوُل اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم: )

 .(1)( شرف لدينهذئبان جائعان أُرِسال يف غَنٍم، بأفَسَد هلا من ِحرص املرء على املاِل وال

وهذا ال تنفرد به حركة االصالح الصومالية ، بل هو قاسم مشرتك غالبا بني اجلماعات واملنظمات 
 اخلريية والدعوية ، وال خيرج إىل العلن دائما إال عند التنازع الذي ال يرجى وراءه اإلصالح . 

، ورغم أن أصل هذا العمل كان هدفه نشر الدعوة والسعي  كان الصراع على السلطة واملالو)  
ألسلمة الدولة واجملتمع، إال أن الصراع على السلطة واملال لعبا دور ا يف توسيع هوة اخلالفات يف داخل 

 .  (1)(احلركة 

ويقول صاحب مقال الدم اجلديد ومالمح اللعبة السياسية القادمة) الصراع داخل حركة اإلصالح هو 
  .(8)مؤسس على التشرذم البدوي العشائري و يدور حول السلطة واملال واملراكز داخل احلركة (صراع 

                                                           
 .1٩٩-1٩9املرجع السبق ص   (8)
ة األحوذي ، حتف سنن الرتمذي ، كتاب الزهد ، باب ما جاء يف أخذ املال ، من حديث  كعب بن مالك األنصاري   (1)

١/12-1٦. 
 املسلمون بالصومال إىل أين؟  حممد أمحد عبد اهلل اإلصالح. اإلخوانمقال مستقبل حركة    (1)

www.studies.aljazeera.net/reports/2012/08/2012829105049213849.htm 
(8)  www.immortalidea.wordpress.com 
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وهو أكادميي صومايل يعمل أستاذا  يف كلية الشريعة  -يقول الدكتور حممد يوسف عبد الرمحن
بعض أما "  والدراسات اإلسالمية جبامعة الكويت وخبريا  يف املوسوعة الفقهية ومن مؤسسي احلركة :

اإلخوان الذين اعرتضواـ على ما قام به اإلخوان من ثورة عارمة ضد القيادة الفاسدة اليت عوقت 
ألن تلك  ، اجلماعة عن مسارها الصحيح وشّلت حركتها ردحا من الزمن ـ فقد يكون هلم عذر

خفاء اجملموعة بذلت جهودا مضنية يف تضليل وخداع بعض القيادات اإلخوانية العاملية، حملاولة إ
جماال  -كما تعلمون  –حقيقة ما جيري يف داخل احلركة من ثورة مجاهريية مل ترتك لتلك اجملموعة 

 ملواصلة ما كانت تقوم به من العبث مبصري احلركة حلاجة يف نفس يعقوب.

وكان من املفرتض على تلك اجملموعة العابثة أن تبذل ولو جزءا بسيطا من هذه اجلهود يف سبيل 
سدته يف احلركة والسعي إىل سد اخللل الذي تسببت فيه بدل انشغاهلم يف التضليل إصالح ما أف

والتزوير والسري يف النفق املظلم ، إال أننا نثق أن خداع هذه القيادات من تلك اجملموعة لن يستمر 
طويال ألن حبل الكذب قصري ،  وألننا حنسن الظن هبذه القيادات فنطمع أن تكشف عن حقيقة 

وألن كثريا من  ، يف حركة القرن األفريقي بوسائلها اليت ال متر عرب تلك اجملموعة واملوالني هلا األوضاع
القيادات اإلخوانية املنتمية إىل حركة القرن األفريقي يف املهجر أو املنتمية إىل األقطار اإلخوانية 

وعة املذكورة مت نبذها ، وأن اجملم األخرى بدؤوا يشرحون هلذه القيادات عن حقيقة األوضاع عندنا
، وأعتقد أن على من يهمه األمر يف حركة  بفعل تلك الثورة بسبب تنكرها الفاضح ملبادئ احلركة

اإلخوان يف القرن األفريقي أن ينحاز إىل جمموعة التصحيح ويتضامن معها، ليشد أزر إخوانه كما هو 
 .  (1)"مأمور شرعا دون اجملموعة املنبوذة 

، فهي تكمن يف وجود أشخاص تسلقوا إىل  أسباب االنشقاقات معروفة للجميعوقال أيضا  : ) 
قيادة احلركة بطرق ملتوية يف أواخر التسعينات من القرن املاضي؛ مستهدفني تعويق احلركة ومنعها من 
حتقيق أهدافها يف قيادة اجملتمع على ضوء من الكتاب والسنة خدمة ـ يف نظري ـ جلهات مشبوهة ال 

                                                           
(1)  islamonline.net  ضد قيادات اإلخوان يف الصومال .هذه أسباب الربيع اإلفريقي 
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مث تشبثوا يف  مة أن حتكم وفق دينها اإلسالمي، وحتقيقا حلظوظ نفس أّمارة بالسوء.ترضى لأل
التمسك بقيادة احلركة مستخدمني يف ذلك كل األساليب اليت تتيح هلم السيطرة الكاملة عليها من 
التزوير الفاضح لالنتخابات، وتعطيل مبدأ الشورى واتباع طرق االستبداد وجتاوز لوائح احلركة و 

ظامها األساسي وحماربة وإبعاد رجاهلا املخلصني وشباهبا الناهض، واالستيالء على مقدراهتا ن
ومؤسساهتا، وإخضاعها لرغباهتم اخلاصة وفرض احملسوبية واألنانية عليها، وحماولة فرض مظاهر 

خوان يرى أن العلمانية أو الالدينية وإشاعة القبلية والفرقة بني أقاليم احلركة الست، مما جعل بعض اإل
البقاء مع تلك اجملموعة الفاسدة ال خيدم هدف احلركة وخصوصا  بعد حماوالت اإلصالح من الداخل 

 . (8)اليت تصدت هلا بعنف اجملموعة اليت غريت مسار احلركة (

" ما جيري يف احلركة اإلسالمية حاليا ال نعتربه  ويقول الشيخ عيسى أمحد من كوادر حركة االصالح :
وإمنا هو شيء طبيعي جبميع املقاييس؛ ألن اإلدارة اليت أسندت إليها قيادة احلركة قد  ، انشقاقا

احنرفت عن األهداف املرسومة، واختذت حتقيق املصلحة اخلاصة هدفا هلا، وجعلت االستبداد 
ن واحملسوبية وتكميم األفواه شيئا  مألوفا لديها، مما أجرب الكوادر من أبناء احلركة سواء كانوا م

املؤسسني أو من الرعيل األول أو من شباب احلركة املخلصني، على أن يهبوا إلنقاذ احلركة ويهرولوا 
 .  (1)إىل تصحيحها وتسديد مسارها وإعادهتا اىل أصالتها وجمدها السابق "

وقد عقد عدد من علماء ودعاة حركة اإلصالح ومن بينهم املراقب األول وأحد مؤسسيها الشيخ 
نور ) غريزي( اجتماعا تشاوريا يف النظر إىل التهم املنسوبة إىل قيادة اجلماعة والتحقق من حممد أمحد 

إن االنـحراف الذي شاب منهج احلركة يف توصلوا إىل األمور التالية :  ، فبعد نقاش طويل صدقيتها
أبنائها واحلفاظ  واستيعاباجملال الرتبوي والفكري والسياسي، والعجز عن قيادة احلركة وصيانة وحدهتا 

العلمانيني  ماألتأن القيادة و على رصيدها، وإثارة الفتنة بني أعضائها من مسببات املراقب احلايل . 
                                                           

(8)  www.islamonline.net/discussion/3767 

 
(1)  islamonline.net  www. : إخوان الصومال مل يتعظوا بالربيع، والوسطية يف خطر 
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 اوأقامت عالقات مشبوهة مع جهات معادية ، ما شكل تواطؤا سيئ والدوائر املعادية لإلسالم ،
وقامت .   من جهة أخري، ومسعة متدنية للحركة لدي الشعب الصومايل ألعضاء احلركة من جهة

على جمالس احلركة والسيطرة على قراراهتا  لالستيالءتزوير االنتخابات املركزية واإلقليمية القيادة ب
 لتتالءم مع توجهاهتم املخالفة ملبادئ احلركة وأهدافها.

أجل  االستيالء على مؤسسات احلركة ومقدراهتا واستخدام مواردها املالية للرشاوي وشراء الذمم منو 
احملسوبية يف توزيع املناصب ، وانتشار  احلفاظ على النفوذ لتحقيق مآرب شخصية ومصاحل  ضيقة

 وتوظيف األعضاء يف مؤسسات احلركة . 

 . (8)وعلى ضوء هذا أمجع اجملتمعون عزل املراقب العام للجماعة وجتميد عضوية عدد من أعضائها

مقولة " البادي أظلم  " ـالصاع بالصاعني متوشحا ب حركة يرد  ـأما الطرف اآلخر من مناصري قادة ال
الشخصيات اليت أسست هذا التنظيم مل تكن حتمل ) ويقول صاحب مقال من هم الدم اجلديد :

موم قبلية سياسية ـحملون مطامع شخصية وهـفكرا إسالميا وال علمانيا وال وطنيا قدر ما كانوا ي
 . (1)األوىل ( بالدرجة

استفادت جمموعة الدم اجلديد من توظيف جمموعة معقدة من األفكار، فلقد ) :أيضاويقول 
استخدموا القبيلة حيث كانوا يرددون أن احلركة تعادي قبائل معينة كاملسلحة اليت كانت هتيمن على 
األقاليم اجلنوبية فجندوا عددا من الشباب على أساس قبلي! وكذلك استخدموا املال لتجنيد أفراد من 

خل احملدود كما وظفوا عددا من شيوخ احلركة على أساس أهنم مهمشون هليمنة النخب ذوي الد

                                                           
(8)   www.arabic.alshahid.net/news 74803  تطورات خطرية داخل حركة اإلصالح يف الصومال . 

 
 

 الدم اجلديد يف الصومال؟ حركة إسالمية أم جمموعة انتهازية؟ بقلم : حممود حممد فارح مقال : من هم  (1)
www.somaliatodaynews.com/port 
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إن فلسفة الدم اجلديد تنطلق من مبدأ "خاطب الناس ) .  مث يقول مرة أخرى  (8)( املثقفة للحركة
على لون عقوهلم" فهم مع القبلي يوظفون األحقاد القبلية، ومع اإلسالمي يرددون الرتاتيل، ومع 

ماين ينتقدون مفاهيم دينية لكسب وده، ومع الوطين يرقصون معه بغناء وطين، خبالصة ففي العل
 .  (1)(فمهم ألسنة قادرة للحديث بلغات خمتلفة دون مراعاة القيم واألخالقيات 

اخلطري املتبادل من كال الطرفني  ، اللذين ال يراعيان حقوق األخوة ،  وال أدب  االتـهامهذا و 
تنازع ،  وال يعريان أي اهتمام يف مراعاة مصلحة الدعوة ومسعة الدعاة والعلماء ، االختالف وال

جتماع ، ويعامل رفيق الدرب يف السراء والضراء كمعاملة واحلفاظ على الوحدة وصيانة األلفة واال
حمتملة ولو كانت  هلم   الذئاب الضارية ، من غري ذكر حماسن اآلخرين ، أو البحث عن معاذير

، يعطي اجملتمع صورة سيئة عن العلماء والدعاة ، ويوفر فرصة ذهبية ملعارضي املشروع  واهية
املسمومة وانتقاداهم الالذعة إىل التيار اإلسالمي  ماإلسالمي  مبختلف أشكاله وألوانه بتوجيه سهامه

ب دنيئة ومصاحل ها هؤالء املعممون ما هو إال سلَّم لتحقيق مآر بـ قائال إن اإلسالم والدعوة اليت يتدثر
االستمرار والعمل بهته وإيقافه عند حده ، وأن ال يسمح له ـجابـاربته ومـحـجب مـشخصية وفئوية ، ي

 مجتمع . ـبني ال

وهذا اخلالف والتنازع والتهم املتبادلة بني العاملني لإلسالم يكون سببا إلعاقة مسري الدعوة  أو  
ذا جيب على العلماء والدعاة العودة إىل اهلل تعاىل ، املنشود يف أسرع وقت ، ل هدفهاتأخريها عن 

وتقدمي مصلحة الدين والدعوة على غريها من املصاحل ومراعاة األخوة اإلسالمية فيما بينهم ، ومعاجلة 
اخلالف باألسلوب الودي السليم ، والبعد عن كل ما يؤدي إىل التنازع ، والظهور أمام الناس مبظهر 

الدعوة مع اإلخالص والنية احلسنة والعمل الصاحل  ، لعل اهلل تعاىل أن  يصلح املشفق احملب للخري و 
 ما فسد ويصون الدعوة من كل شر   .

                                                           
 نفس الـمقال .   (8)
 . مقالـنفس ال  (1)
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 :  (0)الصومالية المحلية الشيخ آل حركة أو  اإلسالمي التجمع : الثالث المطلب
 املشهور املفسر العالمة إىل تـُْنسبُ  حملية حركة الصومالية الشيخ آل مجاعة أو اإلسالمي التجمع حركة

 أي إىل الشيخ ينتم ومل ، املعاصرة الصومالية االسالمية احلركة رائد ، حسن معلم بن حممد الشيخ
 شأن كان  كما  تعاىل اهلل دين إىل الناس يدعو مربيا عاملا بقي بل ، يؤسسها مل كما  دعوية مجاعة

  . قبله من واملصلحني العلماء
 رحلته من عودته بعد معلم بن حممد الشيخ بأن الصومالية اإلسالمية الصحوة بداية معاصرو ويذكر
 ، مقديشو العاصمة يف القادر عبد مسجد يف الكرمي القرءان تفسري يف درسه بدأ ، األزهر إىل العلمية

 هذا جنبات يف وتكونت ، الصومايل اجملتمع شرائح من كثرية أعدادا الدرس هذا استقطب وقد
 حركة تأسست السجن الشيخ دخول وبعد ، اإلسالمية احلركة لبداية نواة أول الشيخ وتفسري املسجد
 اجلنوب يف اإلسالمية اجلماعة بني جرى الذي االندماج اثر ، م1٦21 عام يف اإلسالمي االحتاد
 الذين حممد الشيخ حميب من عدد اإلجراء هذا يرض ومل ، الصومايل الشمال يف الشباب وحدة وحركة

 التنظيم هذا من جزءا   يكونوا ال أن ألنفسهم فارتأوا ، الدعوية ومكانته الشيخ لدور جتاوز بأنه ارأو 
 الشيخ واختاروا ، الدعوة يف املسلمني اإلخوان مبنج التمسك وآثروا ، السلفية املدرسة حنو اتـجه الذي
  . األكرب شيخهم لكونه روحيا زعيما حسن معلم بن حممد
 وحميب لطلبة العلمي بالنادي أشبه كان  بل ، عليه املتعارف باملعىن رمسيا تنظيما يكن مل التجمع وهذا

 أن على يدل وما ، الدعوية الصومالية الساحة يف واملستجدات اآلراء فيه يتبادلون حيث ، الشيخ
 موجها كان  الدعوي وأسلوبه حممد الشيخ هجـن ) ألن التيار هذا ستأسي يف يد  له يكن مل الشيخ

 التنظيم فكرة تكن ومل ، املساجد حلقات يف دروسه يلقي وكان ، العادي واملواطن العام اجلمهور حنو
 .(8)( تستهويه الدعوية اجلماعات وتأسيس

 حينما )  الدعوية اجلماعات أسسوا الذين األخوة يعارض ومل يؤيد مل السجن من الشيخ خروج وبعد
 وعرضت ، اإلسالمية اجلماعات قادة به واجتمع ، السجن من معلم بن حممَّد الشيخ سراح أطلق

                                                           
،  1٦1، وتاريخ احلركة اإلسالمية الصومالية ص 88١ ،و ص 88-8١انظر كتاب الصومال واحلركات اإلسالمية ص  (1)
 ، حقائق عن اجلماعات الدعوية ص  ، وموقع احلركة يف االنرتنت 94-4٦سالميون الصوماليون ص واإل

www.taajsom.com    ،وموقع www.arabic .alshahid.net 
  .81٦ الصومال واحلركات اإلسالمية ص  (2)
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 ودعا ، إخواين توج ه ذا منهجا لنفسه وخطَّ  ، ذلك من حتف ظه أبدى ، منهجها مجاعة كل    عليه
 ُعرفت مجاَعةٌ  بعد فيما منه تكوَّنت عددٌ  السابقة التكت الت كل    من له واستجاب إليه، الشباب

  . (1)اجلنوب( يف اإلسالمي بالتجم ع مث احملليني، باإلخوان
 ومل ، حياته مسرية كل  يف معه ووقوفهم التام بوالئهم الشيخ وتالمذة حميب من اجملموعة هذه وبقيت

 ويربط الدعوة مسرية ينظم تنظيمي اطار إجياد حنو حترك بل احلد هذا عند الروحي الءالو  هذا يقف
 اجملموعة عقدت معلم حممد الشيخ مرض وأثناء م1٦٦٦ عام ويف ) ببعض بعضها الشيخ تالمذة
 التجمع أمسوه جديدا   تنظيما   وأعلنوا ، الشيخ طلبة مبشاركة جامعا   مؤمترا   ( الشيخ آل بـ) املعروفة

  .(8)إدارية( وهياكل تنظيمية أطر يف الشيخ ومريدي احلركة أعضاء يشمل التنظيم وهذا إلسالمي،ا
 احدى الصومالية االصالح حركة عن تـميزا احملللني اإلخوان الصومايل الداخل يف التنظيم هذا ويلقب

 ، ةاإلخواني النهج تنتهج ، حملية إخوانية مجاعة اإلسالمي التجمع ) الدولية املسلمني اإلخوان فروع
  . (1)( مصر يف اإلرشاد مكتب وال ، الدويل اإلخوان تنظيم مع عالقة أي تربطها وال

 إلصالح يهدف شامل وإصالح تغيري إلحداث تسعي إسالمية حركة ) بأنه نفسه التجمع ويعرف
 . (4)( وحتكيما وتنظيما تربية أوساطه يف اإلسالم قيم متكني أجل من الصومايل اجملتمع

  : التجمع يقول اجلماعة عليه تأسست أجلها من اليت األهداف وأما
 والقيم األخالق وتعميق بنشر وذلك رشيدة وطنية إسالمية تربية الصومايل اجملتمع برتبية تقوم أن -1 

 للحياة. ومنهجا وشريعة عقيدة اإلسالم مشولية من انطالقا الفاضلة اإلسالمية
 العدالة قيم وبسط واالقتصادية واالجتماعية السياسية أشكاله كافةب الظلم إزالة على تعمل أن -8

 البالد. يف والشورى واملساواة
 حيافظ ومتكافل ومتضامن ومتسامح ومتعاون متآخ صومايل جمتمع بناء على جبدية تعمل أن -1

 فيه. اخلاصة احلاجات وذوي الضعيف حق على

                                                           
 .٩٩جتربة احملاكم اإلسالمية يف الصومال ص   (1)
 . 91سالميون الصوماليون ص اإل  (2)
 . 88١الصومال واحلركات اإلسالمية ص   (3)
 www.taajsom.com موقع احلركة يف االنرتنت  (4)
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 واألمراض القبلية مثل االستعمار خّلفها اليت اهلدامة واألفكار الضارّة والعادات األنانية حماربة -4
 اجملتمع. يف املوجودة األخرى

أن تساهم يف معاجلة األمراض املوجودة يف ساحة احلركات اإلسالمية الصومالية واالرتكاز إىل  -9

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    منهج الوسطية الذي هو مسة من مسات هذه األمة ﴿ 

 . (1)﴾  ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 إىل والسعي البالد، يف اإلسالمي احلقل يف العاملني بني املشرتك والتفاهم التعاون روح خلق -٩ 
 .(8)" موحدة صومالية إسالمية رؤية  إىل الوصول بغية توازنا أكثر إسالمي خطاب تأسيس

 نشاطها تفعيل إىل هتدف جديدة اسرتاتيجية " وضع هدفه وحدد صفوفه التجمع ترتيب وبعد
 يف وخطبها وحماضراهتا دروسها فزادت واالجتماعية، السياسية الساحتني يف تأثريها وتقوية الدعوي

 عملها خالل من واألعيان األعمال رجال مع صالهتا ووثقت العامة، واملراكز واملساجد مساجدها،
 من احلركة لهك  ذلك مّكن وقد واالستقرار، األمن لتعزيز القبائل أنشأهتا اليت الشرعية احملاكم يف

 11 أصل من احملاكم رؤساء من عشرة كان  م8١١9 عام ويف اإلسالمية، احملاكم بقيادة اإلمساك
 اإلسالمي. التجمع إىل ينتمون اإلسالمية احملاكم احتاد مظلة حتت احتدت حمكمة
 وحىت  م8١١1 منذ الصومالية السياسة يف ملموسا   دورا   تلعب احلركة جعلت اليت هي اخلطة وهذه
 . (1)" اليوم
 ومراكز مساجد يف نشاطاته غالب ويتمركز الصومال، ووسط جنوب يف فروعه ينتشر التنظيم وهذا

 يف صومالية جاليات فيها يوجد اليت البلدان يف الدعوة نشر يف ينشطون أعضاء له كما  مقديشو،
  . اإلسالمي عاملال يف مرموقة جامعات يف أتباعه من عدد يدر س كما  الشمالية، وأمريكا أوروبا

 عالقات هلا اجلماعة هذه إن إال ، باحمللية تصنف أهنا من الرغم وعلى ) اخلارج يف صالت وللتجمع
 االسرتاتيجي احلليف السودان وتعترب ، وتركيا وإيران السودان من كل  يف اإلسالمية التيارات مع وطيدة

 . (4)( للتنظيم
                                                           

 . 141اآلية  البقرة ،سورة   (1)
 www.taajsom.comموقع احلركة يف االنرتنت   (2)
 .98 ص الصوماليوناإلسالميون   (3)
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 الزيارات تكررت حيث إيران يف احلاكم املاليل نظام مع ةعالق اجياد إىل بالسعي احلركة اتـهمت وقد
 للطلبة دراسية منحا حكومتها من وحصل طهران إىل احلركة من املستوى رفيع وفد بـها قام اليت

 الرافضة املذهب لنشر اإلفريقية القارة يف له قدم  موضع اجياد حياول  اإليراين والنظام ، الصوماليني
 للحركة اجلديدة العالقة هذه يستغل أن يريد كما  ، السين الصومايل الشعب لىع الشر يفتح ما ، فيها

ا   لتكون  بني واسعا وقبوال خصبة أرضا وجد الذي الوهايب السلفي الـمد   أمام عثرة وحجر منيعا سدَّ
 للطلبة الدراسية املنح يف املتمثل السعودية احلكومة قبل من يلقاه الذي الدعم بسبب الصوماليني

 وتوفري ، بالدهم يف الدعوة نشر يف اجلامعات هذه خرجيي وتفريغ ، الشرعية جامعاهتا يف صومالينيال
 تدر س اليت واملدارس املساجد بناء يف واملساعدة ، واجلماعة السنة أهل مذهب يف العلمية املراجع
  .(1)الشرعية العلوم
 املد   أمام الوقوف ألجل إيران مع عالقة له بأن اإلسالمي التجمع إىل املوجهة التهم هذه : قلت

 كالم  ، إيران وجامعات معاهد  يف للدراسة صوماليني طلبة إرسال أو ، الصومايل الداخل يف الوهايب
 التام والئهم من التجمع ومنتسيب الشيخ وتالمذة أتباع من عرف ما مع يتناىف ألنه ، دليل إىل حيتاج

 شيعي بينهم يوجد وال ، قاطبة الصومال أهل به تعاىل اهلل نيدي الذي واجلماعة السنة أهل ملذهب
 منتسيب بعض سألت وقد ، مقديشو العاصمة استوطنت اليت اآلسيوية اجلالية من أفرادا إال واحد

 ، أصال العالقة هذا وجود استغربوا بل ، وتفصيال مجلة فأنكروها ، العالقة هذه وجود عن اجلماعة
 لالستفسار الصومايل الداخل يف املوجودين احلركة ومسؤويل قادة بكبار االتصال حاولت كما

 وما ، الصومايل الشعب بني احلركة ومصداقية مكانة يف متس واليت اخلطرية التهم هذه عن والسؤال
 وتفانيه حبه من – تعاىل اهلل رمحه – حسن معلم بن حممد الشيخ العالمة الروحي مرشدها عن عرف

 املريب بالصمت القيادة َلزِمت الشديد األسف مع ولكن ، واجلماعة سنةال أهل مذهب عن ودفاعه
 هذا عن اللثام كشف  عليها والغيورين اجلماعة حميب من واطلب أرجو ولذا ، اخلطرية التهم هذه أمام

 على السين الصومايل الشعب ليطمئن ، إيران وبني بينها املزعومة العالقة أبعاد الناس وبيان ، االدعاء
 . تعاىل اهلل رمحه شيخها خط على زالت ما جلماعةا أن

 : الجديدة السلفية أو والسنة الكتاب إلى الدعوة منظمة : الرابع المطلب
                                                                                                                                                                                     

 . 881الصومال واحلركات اإلسالمية ص   (4)
 .42 الصومالية صوحقيقة احلركات العاملة يف الساحة  ،223 ص اإلسالميةانظر كتاب الصومال واحلركات   (1)
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 جنباته يف يستظل الذي األوسع والظل األكرب الوعاء الصومايل اإلسالمي االحتاد حركة كانت
 الذين الصومايل اجملتمع وعلماء ومشايخ دعاة من  الكثري والعدد األكرب القدر داخله يف وحيتضن
  . الصومالية السلفية املدرسة إىل ينتسبون
 التأثري فائقة جبدارة استطاع الذي املتماسك املنظم دعويال للتيار األمثل النموذج متثل احلركة وكانت

 . اجلميع أذهلت بسرعة الصومايل الشارع يف
 تواجهه الذي األكرب التحدي أمام الوقوق يستطع مل النظري املنقطع والتجمع االجتماع هذا ولكن

 يف املرير لصراعا يف دائما املتمثل ، اإلسالمي العامل وعرض طول يف العاملة اإلسالمية احلركات
  يف عليا مناصب يتولون  من بعض من القليلة القلة جيعل والذي ، معا واملال السلطة على االستحواذ

  . واألمة للدعوة العامة املصلحة على والفئوية الشخصية مصاحلهم تقدمي  حياولون  احلركات
 من عدد جعل ما ، تأسيسها منذ كثرية  إدارية متاعب الصومايل اإلسالمي االحتاد حركة عانت وقد

 فيما ظهرت حيث ، م1٦22 و1٦2١ عامي يف حدث كما  منها (1)ينسحبون وأتباعها مؤسسيها
   . (8)الصومالية السنة أنصار جـمعية وتأسست بعد

 القشة وقعت أن إىل ، قبل من عليه كانت  مما أقل بصورة ولو متاسكها على احلركة حافظت ولكن
 القبائل بني اندلعت اليت األهلية احلرب أتون يف ومشاركتها تورطها وهو ، اجلماعة ظهر قصمت اليت

 مقديشو. يف املركزية احلكومة سقوط بعد الصومالية
 والتعليم الدعوة يف الطبيعي وضعها إىل احلركة وإعادة املوقف الحتواء بذلت مضنية جهود وبعد 

 إىل تؤد مل واليت ، املسلم الصومايل الشعب وجه على  السالح ومحل املعسكرات فكرة عن وابعادها
  : جمموعات ثالث إىل احلركة انشطرت  ،  بالفشل باءت بل ، الواقع أرض يف ملموسة نتائج
 بعد والسنة بالكتاب االعتصام مجاعة إىل الحقا امسها تغيري مع احلركة ورسم بنهج متسكت : األوىل

 . الصومايل الشمال من جمموعة مع احتادها
                                                           

 .لذكرهاقد انسحب من عضوية احلركة عدد من األخوة بسبب خالفات ال يتسع املكان   (1)
هما من ـ، بعد انسحاب أسس مجعية أنصار السنة الصومالية كل من الشيخ عبد السالم شيخ إبراهيم ، والشيخ حسن علسو  (2)

انظر مقال أنصار السنة  يف .  حركة االحتاد اإلسالمي
www.arabic.alshahid.net/biographies/movements/30501 
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 وتسموا ، جديد بطريق لنفسها وخطت ، املعروف واجلماعي احلركي العمل من انسحبت : الثانية
 بالسلفية حمليا   عليهم يطلق و ، الالحركي أو ، الصومالية السلفية الدعوة منظمة أو بالسلفني،

 . اجلديدة
 اجملموعتني كال  من جزءا   تكون أن ترض ومل ، هلا رسم وال اسم ال  الثالثة اجملموعة وأما : الثالثة

 وتقوم ، الدعوة ميدان من تنسحب ومل ، السلفية ودعوهتا منهجها على حافظت ولكنها ، السابقتني
  . اجلهات كل  من إلخوانـها واعتذارها واحرتامها تقديرها مع ، الشخصية اجلهود بصفة عملها

 حيث سابقةال اجملموعات من اإلنصاف وعدم التجين من صنوفا اجملموعة هذه واجهت ولألسف
 إليه. ذهبت فيما تشاطرها ال دامت ما ضدها صف يف بأنـها منهما واحدة كل  اعتربت
 يدعي دمويّ  اجتاه األّول: ) كالتايل  صار احلركة انقسام أن يرى ما انوع متشدد أخر رأي وهناك

 إىل النزَّاعون والثالث: السلمية، الدميقراطية بالطرق السلطة إىل الوصول تريد فرقة والثاين: اجلهاد،
  اإلنصاف. وعدم التجين من نوع فيه التوصيف هذا بأن واعتقد .(1)( اخلالصة السلفية الدعوة

  أوائل يف  اجلديدة السلفية أو السلفية الدعوة مجاعة أو السلفية الدعوة منظمة تأسست وقد
 م1٦٦4 عام يف )  الصومايل اإلسالمي االحتاد حركة من انسحاهبا بعد املاضي القرن تسعينات

  على واتفقوا املتحدة العربية اإلمارات يف عجمان مدينة يف  االسالمي االحتاد منتسيب من عدد اجتمع
 التنظيم وهذا ، الصومال يف اجلديدة السلفية ظهور بداية وهي ، السلف طريق عن احنرف االحتاد أن

 وأحزاب إسالمية حركات أسيست ترفض اليت اإلسالمي العامل يف اجلديدة السلفيات يشبه اجلديد
 . (8)(  اإلسالم باسم سياسة

 وملا " االحتاد حركة من انسحاهبم إىل أدى الذي الرئيسي السبب أصدروه الذي التقرير محل وقد
 مـن به يعدنا كان  ما وخالف ، يدَّعيه الذي السلف منهج عن ا   كثري  ابتعد قد  االحتاد أن وجدنا

 الفعليـة واملشاركة إليه والدعوة ، القتال مساندة يف  همـقيادات تورط لنا ثبت بل ، احلرب عن االبتعاد
 وتقيـيمهم ، هنجهم االحتاد تبىن الذين السروريني وتورط ، بلدانـهم من اهلاربني اخلوارج وإيواء فيه،

 بالواج من رأينا لذا ، سلفيون  بأهنم اخلليج أهل خدعوا االحتاد وأن ، وحكامهم املسلمني لبالد

                                                           
 .1١ حقائق عن اجلماعات الدعوية صحممد وعكاشة ،  (1)
. وانظر كتاب باللغة الصومالية   kobocii Islaamiyiinta Soomaaliya 224ترمجة فيما ورد  كتاب   (2)

 .١9، وجتربة احملاكم اإلسالمية يف الصومال ص 111الصومال واحلركات اإلسالمية ص
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 لكـن ، املـساجد يف عليهم ورددنا ، سنوات أربع قبل االحتاد اعتزلنا أننا مع ، الزيف هذا كشف  علينا
 فرقانا التقرير هذا فأعددنا  السلفيني، من بعض حىت كثريين  على خافية كانت  ذكرت اليت احلقائق

 مواقفنـا خاصة صومايلال والشعب عامة املسلمون ويعرف ، جليا وأهله احلق ليعرف والباطل احلق بني
 هلـم دعمـه أن االحتاديني دعم أراد من وليعلم ، مسلم أي جتاه طلقة كل  من برآء وإننا ،  السليمة
  . (1)" املسلمني جتاه النريان وإشعال للقتل سيكون

 احلركة من املنسحبون جيادل بل ، عليه متفقا أمرا ليس اجلديدة بالسلفية اجلديد التنظيم تسمية وأما
 ألجل املسامل الدعوي ملنهجهم املناوئون يستخدمها التسمية هذه وأن ، غري ال فقط سلفيون بأهنم

  . (8)األحزاب مكافحة حزب لقب كاستخدامهم  ، العام الرأي أمام صورهتم وتشويه  منهم التنفري
 إداري نظام له أن من يشاع وما أتباعه، بني طالرتاب وكيفية وإدارته التنظيم هذا مغزى عن سألت وقد
 الدعوية الساحة يف مشهود دور هلما كريـمني  وشيخني فاضلني أخوين الدعوية اجلماعات باقي مثل

 االجتاه هذا إىل والـمنتمني ، احلركة من الـمنسحبني ضمن من وكانا ، واخلارج الداخل يف الصومالية
 املسؤول ، عكاشة بالشيخ املشهور أدم حممد الشيخ بن القادر عبد الشيخ ومها ، الذكر السالف
 بعد - الفضل إليه ويعود ، الشورى جملسها وعضو إفريقيا شرق يف اإلسالمي االحتاد حركة يف السابق

 حممد والشيخ ، املاضي القرن الثمانينات يف نريويب ربوع يف السلفية الدعوة تنشيط يف - تعاىل اهلل
 مجلة التنظيم هذا وجود فأنكرا ، ةللحرك السابق والناطق الشوري جملس عضو ، ظاهر عبدي

 السلفي واملنهج للدعوة وحب الدين يف أخوة عالقة يه اإمن السلفيني بني العالقة بأن وادعيا وتفصيال
 البدعي والتجمع التحزب ضدَّ  وأنـهم ، اآلخرين عن مستقال ، طاقته قدر على يعمل وكل ، فقط
 . (1)قوهلما حسب على

 قيادة له السلفي التنظيم بأن الصومالية باللغة (1)الصومايل اإلسالمي ارالتي منو كتاب  مؤلف ويزعم
 يف شيء استجد كلما  الطاري باالجتماع يتنادون بأهنم ذلك على والدليل ، والرسم االسم جمهولة

 الشخصي. وفكرهم رأيهم خالف من كل  التبديع صفة ويلصقون ، الصومالية الساحة

                                                           
                             .14٩-149القول السامي يف كشف خمالفات حزب االحتاد اإلسالمي ص    (1)
 .98 حقائق عن اجلماعات الدعوية ص انظر  (2)
 االتصال معا .كذا و ة هما مباشر ـوقد مت اللقاء ب  (3)

 kobocii Islaamiyiinta Soomaaliya 889- 884، ص  انظر كتاب  (1)
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 شبهة يطرحونـها اليت القضايا يف وخطابـهم أراءهم بأن ما تنظيمي إطار جيمعهم أنه على يدل ومما
 . قبل من عليه اتفق قد طابعا وحتمل ، متماثلة أو متفقة

 ، وعلمائها ودعاتـها اإلسالمي االحتاد حركة مؤسسي خرية من عدد التيار هذا إىل انتسب وقد
 واجلامعة ، املكرمة مكة يف القرى أم جامعيت من عليا جامعية شهادات حيملون منهم والكثري

 مجاعة اللَّدود عدوّهـمــا أنَّ  كما  ، والتسليم الصالة أفضل ساكنها على النبوية املدينة يف اإلسالمية
 وحاملي والدعاة والعلماء والصاحلني اخلريين من مـماثل عدد فيها يوجد والسنة بالكتاب االعتصام
 مل اليت املعقدة الطالسم من كأنه  يبدو الذي احملري لغزوال الغريب الشيء ولكن ،  العالية اإلجازات

 عن املنسحبني بأن ، كثريا  عنه وسألت حبثت وقد ، مثلي وللكثريين يل بالنسبة مقنعا جوابا اهل أجد
 الصومايل اجلنوب مناطق إىل منهم الـمشهورة األسـماء أو العظمى الغالبية ينتمون لـها واملناوئني احلركة
 الشمال مناطق إىل املنتمون وكذلك ، خاصة عرقيا معها املتعاطفة واألقاليم مقديشو ةوالعاصم عامة

 ينتسبون والسنة بالكتاب االعتصام مجاعة ومؤيدي مناصري من األعظم السواد أن كما  ، الصومايل
 اهن من أفرادا الفريقني كال  يف يوجد وقد ، الشرقي الشمال ومنطقة الصومايل الوسط أقاليم بعض إىل

 بأنه نقول أن إال - تعاىل اهلل عند والعلم -  ذلك تفسري ميكن وال ، القليل النادر ولكنه ، وهناك
  إىل بالده قسم الذي الصومايل اجملتمع مؤثرات احلركة أفراد بني احلاصل اخلالف مع واقرتن تسرب

 . (8)  سواه ما كل  والء قبل العرق الوالء يأيت ، عشائرية وجتمعات طائفية كنتونات
 العامل اجتاحت اليت العارمة باملوجة الصومالية الساحة يف التيار هذا ظهور الباحثني من كثري  ويربط

 الذي ، العربية اجلزيرة يف األجنبية القوات دخول من صاحبها وما  ثانيةال اخلليج حرب بعد اإلسالمي
 متضادين تيارين ظهور فاخلال هذا أعقب وقد هلا. معارض أو مؤيد من العلماء بني خالفا سبب

 إىل نسبة اجلامية  الفرقة منهما األول وأطلق ، للمسألة املعارضني يناصر وأخر اجمليزين يؤيد أحدمها
 بن سرور حممد الشيخ إىل نسبة بالسرورية الثانية لقبت كما  ، (1)اجلامي علي بن أمان حممد الشيخ
 . العائدين زين نايف

                                                           
 kobocii، و  ١9، وجتربة احملاكم اإلسالمية يف الصومال ص189انظر الصومال واحلركات االسالمية ص   (8)

Islaamiyiinta 224 
، ودرس يف 11٩٦، مث انتقل إىل السعودية عام 114٦هو الشيخ حممد أمان بن علي اجلامي ، ولد يف أرض احلبشة عام   (1)

ن  ، مث صار استاذا يف اجلامعة امعاهدها وجامعاهتا ، كما تتلمذ على كبار علماء السعودية ، إىل أن عني مدرسا يف مدينة جنر 
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 ألن قريبا إليها املشار للسلفية انعكاس هي إمنا الصومال سلفية بأن القول هذا أصحاب  ويعلل
 احلركات وتبديع حماربة من ، اجلامية للسلفية األصل طبق هو الصومايل السلفي التيار أجبديات

 احلكام انتقاد وحترمي ، املنظم الدعوي عمل وجترمي ، الوالة طاعة يف واملبالغة ، متييز دون من اإلسالمية
 بني اجلمع عدم أو الطرف وغض ، ذلك على الدالة النصوص من جلانب إعماال يةعلن بصورة

 وتبديع ، صورها أمجل يف املسألة لتبدو واحد مكان يف تبيحه اليت أو العمل هلذا احملرمة النصوص
 والتتبع ، حتته طائل ال الذي  بالردود واالنشغال ، ذلك يوجب شرعي سبب وجود غري من املخالف
 ، والسيئات احلسنات بني املوازنة منهج اعرتاف وعدم ، ذلك جييز داع غري من خريناآل ألخطاء

 . (8)ذكرها يطول وأمور مسائل من ذلك وغري
 مدارس وفتحت ، والتعليم الدعوة جمال يف جليلة بأعمال الصومالية السلفية احلركة قامت وقد

 واملراكز املساجد يف مشهود حضور وهلا ، الصومال من متفرقة أحناء يف وجامعة علمية ومعاهد
 العربية والدول الصومايل اجلوار ودول الشمالية وأمريكا أوروبا يف وخارجه الصومال داخل يف الدعوية

  . كثرية  أماكن يف نفعهم وعمَّ  صيتهم ذاع وعلماء دعاة وهلا ،
 أنشطة هلم كما  ، الشمال يف وبرعو هرجيسا ومدينة العاصمة مقديشو من كل  يف دعوية مراكز وهلم

  . الصومالية املدن من كثري  يف متنوعة
 اهلدامة بالدعوات االجنرار مغبة من وحتذيره الصومايل الشعب بتثقيف السلفي التيار علماء  اهتم وقد
 بأن هلم تسجل فضيلة وهذه ، شرعي سبب بدون وإراقته املسلمني بدماء االستهتار تستهدف اليت

 بأنفسهم نأوا حيث هذا يومنا إىل االحتاد حركة من انسحبوا أن منذ  بذبمتذ غري مشرفا موقفا وقفوا
 يف لنفسها نذرت بل ، الصوماليني بني رحاها دارت اليت للحرب التأييد أو املشاركة أو املسامهة من

 على إسالمية دولة إقامة أجل من املعصوم الصومايل الدم أراقة ألنفسهم سوغوا الذين أولئك فضح
    . (1)سلمنيامل مجاجم

 أفرطوا أهنم إال عليهم يشكرون جليلة أعماال الصومايل للشعب يقدمون السلفي املنهج دعاة أن ومع
 مجاعات سيما وال ، الدعوة يف وطريقتهم منهجهم خالف من على والنقد الردود باب يف وبالغوا

                                                                                                                                                                                     

. انظر موقع الشيخ يف االنرتنت  هـ141٩مية ، ومدرسا يف املسجد النبوي يف املدينة  ، تويف باملدينة عام اإلسال
www.eljame.com 

 . 2١-٩8انظر كتاب السلفية اجلامية ، ص  (8)
  Kobocii Islaamiyiinta Soomaaliya  p انظر كتاب  (1)
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 التيار هذا إىل نتسبنيامل بعض ألفها (8)رسائل ثالث ففي . الصومالية الساحة يف اإلسالمي العمل
 ذكر على الثالثة ركزت كما  ، اإلسالمي االحتاد حركة على والتشنيع للرَّد خصصت منهما اثنتان

 اليت واملسموعة املرئية األشرطة مئات هناك أن كما  ، اإلسالمية اجلماعات كل  ومعايب مثالب
 يف العاملة اإلسالمية اتللحرك املنصف غري املسرف والنقد للرد خصصت واليت األوقات تستنزف
 . (1) الصومالية الساحة

  من جزءا كانت  اليت اإلسالمي االحتاد حركة إىل السلفية الدعوة منظمة وجهت اليت التهم ومن
 : للسنة املصادمة الشرعية املخالفات مسوها واليت التالية األمور السابقني ودعاهتا ومنظريها كينونتها

 وتنفريها السلفية للدعوة السافر والعداء ، والتحزب والتفرق ، احلكام على واخلروج ، املسلمني تكفري
 اخلوارج بدع من كثري  يف وانتحاهلم ، البدع ألهل التبديع وعدم ، السنة علماء يف والطعن ،  الناس من

 ، البدع أهل مع وحتالفهم ، االستشهادية العمليات يف غضاضة يرون وال ، للمظاهرات هم وتأييد ،
 واخلداع املكر صفاهتم ومن ، الدميقراطية االنتخابات  وتأييدهم ودعوهتم ، الفتنة قتال يف شاركتهموم
 ومنشوراهتم رسائلهم يف سطروها اليت املخالفات من ذلك وغري ، البدع أهل من وأهنم  ،

 . (4)وحماضراتـهم
ماعة من جلم  من يقرأ هذه العناوين يصاب باإلحباط والصدمة من هول ما نسب واهت : قلت

اجلماعات الدعوية العاملة يف الساحة الصومالية اليت تنشد اخلري ،  ولكنها أخطأت وأخفقت يف 
شفاء غليل من عاداها ، وهو إجماالت عدة ، وهذا ال يبيح رميها بكل نقيصة مل ترتكبها من أجل 

 ﴿، فقال اهلل تعاىل معه أمر خمالف ملا تقرر شرعا من أن  البغض والعداوة ألمر ما ال مينع العدل 

                                                           
 ظهور احملاكم ، عبد الرازق بن عبد اهلل بن أمحد ،الطبعة  األوىل وهنَّ : أحداث الصومال منذ إسقاط احلكومة إىل   (8)
م ، والقول السامي يف كشف خمالفات حزب االحتاد اإلسالمي ، أبو كرمية السلفي ، وحقائق عن اجلماعات 8١11هـ/1418،

 اشة .الدعوية العاملة يف الصومال ، الشيخ حممد بن عبد الظاهر والشيخ عبد القادر بن شيخ حممد عك
 www.maktabada و،   www.manhajonline.com انظر املواقع التابعة للتيار السلفي الصومايل  :  (1)

.com   ، وwww.alsunahcenter.com   
 والقول السامي يف كشف خمالفات حزب االحتاد اإلسالمي،  أحداث الصومال منذ إسقاط احلكومة إىل ظهور احملاكم: انظر   (4)

 ، واملواقع التابعة للتيار يف االنرتنت السابقة .
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ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓہ  ہ  ھ  ھ ھ  ھ   ے  ے

  (1)﴾ۉ   ۉ  ې  ې  ې    ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆڭ   ۇ  ۇ

 وال منقول إىل تستند ال استفزازية عناوين هي إمنا الكتب هذه فهارس يف تصدرت اليت ينو االعن وهذه
 الصحة من هلا أساس ال كيدية  اتـهامات بأنـها نقول أن ميكن هنا املذكورة االتـهامات بعض ، معقول

 جيوز وال ، واملفسدة املصلحة لقاعدة وختضع ، فيها العلماء أنظار تنوعت مسائل اآلخر والبعض ،
  . فيها خالف من على واللوَّم العتاب توجيه جيو ز ، قطعية مسائل جعلها

 حركة على غضبه جام صبَّ  فقد (الصومال يف العاملة الدعوية احلركات عن حقائق ) كتاب  وأما
 وفرعها ، (4)مصريةـال مسلمنيـال اإلخوان وحركة ، (1)االعتصام ماعةـج وخليفتها (8)االسالمي حادـاالت
 النفس يف يعز الذي ولكن ، (٩)الشباب حركة عن حتدثت كما  ، (9)االصالح حركة الصومال يف

 - الفضل إليه يعود ومن ، (١)الصومال علماء أشهر أحد إىل الذع نقدُ  ُوج ه أن  القلق على ويبعث
 باهظا مناـث دفع والذي ، الصومال ربوع يف  معاصرةـال اإلسالمية الصحوة انبعاث يف - تعاىل اهلل بعد
 الشيخ وهو ،   االشرتاكية ةاحلكوم السجون غياهب يف مديدة تسنوا غيب حيث دعوته سبيل يف

 ، شيخهم نقد على أصروا إذا عليهم الواجب فكان ، تعاىل اهلل رمحه - حسن معلم بن حممد العالمة
  الشاعر قول عزاؤنا ولكن ، العلمية ومكانته الصومايل الشعب  بني املنتشرة حسناته حبور يذكروا أن

 ودحســ لـسانَ  هلا أتاحَ  طويت         فضيلــة نشر اهلل أراد وإذا
 (1)العود َعرفِ  طيبُ  يعرف كان  ما    جاورت فيما النار اشتعال لوال

                                                           
  . 2سورة املائدة ، اآلية   (1)
 . 22-9 انظر ص  (8)
 . 1٩- 11و 2انظر ص   (1)
  12 -8٩انظر ص   (4)
 . 4٦انظر ص   (9)
 . 9٩- 91انظر ص    (٩)
 . 4٦- 42انظر ص   (١)
 .1/2٩خلكان لبيتان أليب تـمام ، انظر وفيات األعيان البن ا  (1)
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 العلماء بعض اجتهادات تتبع يف األكرب مههم جعلوا الزمان هذا يف السنة أهل من فضالء أن والغريب
 على التشنيع جيب أخطاء بأهنا وتصويرها ، والدعوة العلم نشر يف واضحة بصمات هلم الذين

 على ترتتب اليت الوخيمة للعواقب اكرتاث غري من زعمهم حسب وحياضها السنة ىعل غرية مرتكبيها
 تتبع الشاغل وشغله ديدنه يكون من العصر هذا يف السنة أهل من إن "  املسؤول غري الفعل هذا

 من شيءٌ  منه حصل ممن التحذير مث ، األشرطة أو املؤلفات يف كانت  سواء ، عنها والبحث األخطاء
 إحدى مع مثال   تعاونه بسببها منه وحيذر الشخص هبا جُيرح اليت األخطاء هذه ومن ، األخطاء هذه

 باز بن العزيز عبد الشيخ كان  قد اجلمعية وهذه ، الندوات يف املشاركة أو احملاضرات بإلقاء اجلمعيات
 دخوهلا هاعلي ويعاب اهلاتف، طريق عن احملاضرات عليها يُلقيان اهلل رمحهما عثيمني بن حممد والشيخ

  إذا سيما وال ، غريه رأي اهتامه من أوىل رأيه املرء واهتام ، اجلليالن العاملان هذان به أفتاها قد أمر يف
 صلح يف جرى بعدما وسلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب بعض وكان العلماء، كبار  به أفىت رأيا   كان

 عن سواء عظيما ، نفعه يكون من اجملروحني ن.وم الدين يف الرأي اهتموا الناس! أيها يا يقول: احلديبية
 اجلماعة أو فالن يف الكالم عنه يعرف ال لكونه منه وحُيذر اخلطب، أو التأليف أو الدروس طريق

 نفعهم ممن العربية، الدول بعض يف الباقية البقية إىل والتحذير التجريح وصل لقد بل مثال ، الفالنية
 هؤالء مثل من التحذير أن شك وال إليها، والدعوة ونشرها ةالسن إظهار يف عظيمة وجهودهم عميم

  . (8)" وخلقا   علما   منهم االستفادة ميكنهم ومن العلم طلبة بني الطريق قطع فيه
 بأن لنا ينبغي أفال ، أخطاء بأهنا األغمار ظنَّ  ما فيهم وجد العلماء من وغريه حممد الشيخ أن هب

 وال عامل من ليس ) : (1)املسيب بن سعيد اإلمام يقول ، قبلنا مةاأل علماء فعل كما  هبم الظنَّ  حنسن
 كما  لفضله، نقصه ذهب نقصه من أكثر فضله كان  من ولكن عيب، وفيه إال فضل ذي وال شريف

 قليال   أخطأ فمن اخلطأ، من العامل يسلم ال غريه: وقال فضله. ذهب نقصانه عليه غلب من أنه
  .(1)( جاهل فهو كثريا    وأخطأ قليال   ابأص ومن عامل، فهو كثريا    وأصاب

                                                           
، ضمن كتب ورسائل الشيخ ، دار التوحيد للنشر الرياض ، الطبعة الشيخ عبد احملسن العباد ، رفقا أهل السنة بأهل السنة   (8)

 .٩/1١٦الثانية ، 
هـ ٦4عام هـ ، وتويف 14هو اإلمام أبو حممد سعيد بن املسيب القرشي املخزومي ، سيد التابعني وعامل أهل املدينة ، ولد عام   (1)

 .84٩-81١/ 4، انظر سري أعالم النبالء 
 .ص ..ابن عبد الرب ، جامع بيان العلم وفضله   (1)
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 املتبادل اإلخاء بينهم يسود كان  ذلك ومع كثرية  علمية مسائل يف خيتلفون والفقهاء العلماء كان  وقد
 كان  وإن ، (8)راهويه( ابن )يعين إسحاق مثل خراسان من اجلسر يعرب ال ) أمحد اإلمام قال  حىت

  . (1)( بعضا   بعضهم الفخي يزل مل الناس فإن أشياء؛ يف خيالفنا
 يشنع ال فرعية أو أصلية مسألة يف أخطأ إذا واجلماعة السنة أهل من العامل بأن العلم أهل قرر وقد
 يقول كما  البدع أهل ألصول وتأييده تأصيله منه يعرف ومل صحيحة أصول من ينطلق دام ما عليه
 الدين أصول يف متبوعني إىل املنتسبة فالطوائ أن يعرف أن ينبغي ومما " : تيميه ابن اإلسالم شيخ

 خالف إمنا يكون  ومن عظيمة، أصول يف السنة خالف قد يكون من منهم درجات، على والكالم
 منه، السنة عن أبعد هم الذين الطوائف من غريه على رد قد يكون ومن ، دقيقة أمور يف السنة

 جحد حبيث رده يف العدل جاوز قد كوني لكن احلق، من وقاله الباطل من رده فيما حممودا   فيكون
 أخف بباطل باطال   ورد منها، أخف ببدعة كبرية  بدعة رد قد فيكون الباطل، بعض وقال احلق بعض
 واجلماعة. السنة إىل املنتسبني الكالم أهل أكثر حال وهذه منه،
 من كان  ويعادون ليهع يوالون املسلمني مجاعة به يفارقون قوال   ابتدعوه ما جيعلوا مل إذا هؤالء ومثل
 ذلك. مثل يف خطأهم للمؤمنني يغفر وتعاىل سبحانه واهلل اخلطأ، نوع

 ثبت ما ختالف وهي باجتهاد قالوها مقاالت هلم وأئمتها األمة سلف من كثريٌ   هذا مثل يف وقع وهلذا
 وفسق وكفر املسلمني، مجاعة بني وفرق ، خمالفه وعادى موافقه واىل من خبالف والسنة، الكتاب يف

 أهل من فهؤالء موافقه، دون خمالفه قتال واستحل واالجتهادات، اآلراء مسائل يف موافقه دون خمالفه
  .(4)" واالختالفات التفرق

 نهع صدرت أو خطء يف وقع ملن ملعاذيرا واالنصاف العدل أهل من احملققني من كثري  التمس وقد
 لالجتهاد أهل وهو ، اجتهادية مسألة يف اجتهد أو ، العقيدة مسائل يف الصحيحة للسنة خمالفة أمور

 من بلغ مهما الناس من أحد منه يسلم مل املسلك هذا ألن ، السنة إلتباع وحرصه  إميانه صحة مع ،
 يف صدق لسان هلم كان  الذين واألئمة والفقهاء العلماء عدد نستقصى ذهبنا فلو ، واإلميان العلم

                                                           
هـ ،  انظر سري أعالم 812هـ ، وتويف عام  1٩1هو اإلمام ، سيد احلفاظ ، إسحاق بن راهويه احلنظلي التميمي ، ولد عام  (8)

 .11/192  النبالء
 .11/1١1سري أعالم النبالء   (1)
 .14٦-1/142جمموع الفتاوى   (4)
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 مل ذلك ومع ، املقام بنا لضاق ، فيه قالوا اليت املسائل آحاد يف باالصو  حيالفهم مل ولكنهم ، األمة
 ، العلم خدمة يف صنيعهم وحسن مكانتهم هلم حفظ بل ، بذلك حسناهتم هتذر ومل عليهم ُيشَّنع

 التبديع يطلقون بعد يتأهلوا مل ممن األغمار اليوم جتد بينما  ، فيه خالفوا فيما هبم يقتدى أن غري من
 وألجل ، اخلري إال منهم يعرف مل الذين العلماء من عدد على احلسد أو اهلوى على بنيةامل والتفسيق

 للحق، حتريه وعلم ، صوابه كثر  إذا العلم أئمة من الكبري إن مث ) الذهيب: اإلمام قال جناهبم محاية
 ، ونطرحه نضلله وال زَلَلــــُه، له يغفر واتباعه، وورعه صالحه، وعرف ذكاؤه، وظهر علمه، واتسع
 . (1)( ذلك من التوبة له ونرجو وخطئه، بدعته يف به نقتدي وال ! نعم ، حماسنه وننسى

 عليه قمنا له مغفورا   خطأ   املسائل آحاد يف اجتهاده يف إمامٌ  أخطأ كلما  أنا ولو ) : أيضا   وقال
  .(8)( أحد معنا سلم ملا وهجرناه، وبدعناه

 وعلمهم فضلهم وأن ومراتبهم وحقوقهم ومقاديرهم اإلسالم أئمة فضل معرفة " : القيم ابن وقال
 عليهم خفي اليت املسائل من فتاويهم يف وقع وما قالوه، ما كل  قبول يوجب ال ورسله هلل ونصحهم

 مجلة، أقواهلم اطراح يوجب ال خالفها، يف واحلق علمهم مببلغ فقالوا الرسول، به جاء ما فيها
 نعصم وال نؤمث فال بينهما، السبيل وقصد القصد، عند جائران طرفان فهذان فيهم، والوقيعة وتنقصهم

 قدم اإلسالم يف له الذي اجلليل الرجل أن قطعا   يعلم والواقع بالشرع علم له ومن " قال: أن إىل "
 بل معذور، فيها هو والزلة اهلفوة منه تكون قد مبكان وأهله اإلسالم من وهو حسنة، وآثار صاحل

 قلوب من ومنزلته وإمامته مكانته هُتدر أن جيوز وال فيها، يتبع أن جيوز فال ه،الجتهاد ومأجور
 . (1)" املسلمني

 ورمي  باالبتداع الدعوة يف زمالئهم اتـهام من الصومايل السلفي التيار يف األخوة به قام ما ندَّد وقد
 عدد   ديين خالف إىل اجلماعة مسار يف االداري اخلالف وحتويل ، السنة طريق عن باخلروج حركتهم

 ومؤسسي عاةود علماء من غعمي القادر عبد الشيخ  رأسهم وعلى ، الصومال وعلماء دعاة من
 يف االحتاد: هلدم معول .. )اجلديدة( السلفية ) " : وقال االعتصام ومجاعة اإلسالمي االحتاد حركة
 األلباين الشيخ بينهم من اإلسالمي العامل يف مشاهري علماء من منبعها كان  أفكار راجت الفرتة تلك

                                                           
 9/8١1سري أعالم النبالء   (1)
 . 4١-14/1٦نفس املصدر   (8)
 . 1/8٦9 عن رب العاملني  ابن القيم اجلوزية ، إعالم املوقعني  (1)
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 كان  األمر ولكن ، بشدة هاعن دافعوا اليت اجتهاداهتم وسادت ، الوادعي هادي بن مقبل والشيخ
 حني ألنه ، عندنا املشكلة لتطور نظرا دينيا يكن مل اخلالف فأصل ، الصومال يف عندنا خمتلفا

 للتنظيمات معاد عاملي تيار ظهر ، الثانية اخلليج حبرب مسيت واليت للعراق احللفاء غزو حدث
 . عام بشكل الدعوية

 من وغريوا املوجة منت البعض ركب حيث الصومايل لوضعا على انعكاسات العاملي التيار هلذا وكان
 البدع مسائل أدخلوا القبلية بالعوامل األخطاء تعليل يف استمرارهم من وبدال اخلطاب، أسلوب

 نظام خالل من واحلروب املعسكرات يف املخطئني حماكمة بوسعهم وكان ، العقدي واالحنراف
 يف حدثت اليت احلروب تلك من واحدة يف الدخول قررت مل اجلماعة شورى ألن ، ولوائحها اجلماعة
 بقرار يكن مل املنطقة على االستيالء قرار فيه أبرم الذي اخلطري بعادوين مؤمتر حىت ، متقاربة أوقات

 إعالن بصوابية املغرضني بعض أقنعه أن بعد السلكية، مبكاملة ورمسه علي الشيخ أقره وإمنا ، الشورى
 . إلرجافهم فانصاع وراألم له وسهلوا اجلهاد

 اجلماعات شرعية عدم مسألة وثارت ، احلركة داخل اخلالف منشأ املعسكرات إنشاء مثل وقد ، هذا
 األمور أولياء طاعة حبجة احلكام تناصر أفكارا اجلديد االجتاه هذا أنصار وتبىن اإلسالمية، الدعوية

 . (1)" الصومالية اجلبهات قادة من احلرب أمراء كانوا  ولو حىت
 ولكنه ، الصومال يف كثرية  أماكن يف الدعوي عمله يزاول الصومال يف السلفية الدعوة تنظيم زال وما

 املمارسات بسبب صفوفه يف جدد دعاة وتوظيف استقطاب من متكنه عدم منها كثرية  مشاكل يعاين
 ، واخلطأ الصواب فيها جيوز اليت وأفكاره أرائه بعض يف معه خيتلف من كل  بـها يتعامل اليت اخلشنة

 . ضده فهو معه يكن مل من ويعترب ، واألبيض األسود إال يعرتف وال
 وإظهار واحلركات باألشخاص الناس امتحان أسلوب وجعله ، التجريح يف غلوه أيضا مشاكله ومن

 . به خاصا ميدانا وجعلها لنفسه السلفية احتكر كما  ، اآلخر لقبول معيارا وردهم بغضهم
 جديدة مسألة أو مشكلة طرأت كلما  داخلية وانشقاقات اختالفات من السلفية الدعوة أتباع ويعاين

 وتيارات أطياف  مجيع من املختلفة األطراف مع التعامل يف أو ، الصومالية العام الشأن يف عالقة هلا
     . الصومايل  اإلسالمي العمل

                                                           
 www.arabic.alshahid.net/columnists/96774، يف موقع   ٦مذكرات داعية رقم    (1)
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 : شباب المجاهدينالحركة المطلب الخامس: 

التيارات اإلسالمية الصومالية اليت تنشط يف مـجال الدعوة والتعليم واإلرشاد وإقامة احلدود ومن 
الشرعية واإلصالح بـيـن الـمتخاصمني أفرادا كانوا أم جـماعات يف الـمناطق الـتـي يسيطرون عليها 

 حركــة الشباب الصومالية.

داري والقيادي حيث تعتمد على السرية يعرف بالضبط متـى تأسست اجلماعة وكيفية تكوينها اإل وال
التامة يف جـمـيع معامالتـهـا وحتركاتـها ، ويستخدم أعضاؤها مسؤولني كانوا أم أفرادا باألسـماء احلركية 

، وخيفـي أتباع احلركة وجوههم بالعمامة أو بقطعة من القماش ، وال  (1)واملستعارة اال النادر منهم
  ملثمني لئال يعرف مالحمهم أو هوياتـهم . يظهرون يف األماكن العامة إال

 (2)م8١١4وأما ظهور اجلماعة يف الساحة الصومالية كحركة تنظيمية فـَيـُرجع بعض الباحثني إلـى عام 
م حني استولوا وسيطروا على األرض املخصصة لدفن الرعايا اإليطاليني 8١١9وقيل يف عام 

                                                           

مثل الناطق الرمسي السابق للحركة السيد خمتار روبو )أبو منصور( ، والناطق الرمسي السيد علي حممود راغي ) علي طريي(   (1)  
. 8٦  أنظر إسالميو الصومال ص  (2)  
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صومال يف فرتة االستعمار ،أو الذين بقوا يف الصومال بعد العسكريني واملدنيني الذين كانوا حيكمون ال
رحيل االستعمار ، وكان يطلق عليها مقابر اإليطاليني ، وحولت حركة الشباب املقربة إىل معسكر 
لتدريب الشباب واملنضمني إليها وتعليمهم فنون القتال ومما له عالقة يف االعداد اجلسمي والفكري ، 

م بعد مشاركتها يف احلرب الذي اندلع يف مقديشو بـني 8١١٩يف عام  ولكنها ظهرت إىل العلن
مـجاميع الـمحاكم اإلسالمية من جهة وبني حتالف إعادة األمن والسلم املتهم بتلقيه متويال غربيا 

 .   (3)حملاربة اإلسالميني الصوماليني

أوجدته الظروف الصعبة ويعتقد كثري من الصوماليني بأن حركة الشباب لـم تكن وليدة الصدفة أو 
 -واملشاكل العويصة واالضطراب األمنـي ، بل هي امتداد طبيعي حلركة االتـحاد اإلسالمي الصومايل 

وخريـجو الـمعسكرات اجلهادية التـي أنشأت وفتحت احلركة يف  –االعتصام بالكتاب والسنة حاليا 
البلد يف الفوضى واالضطراب األمين مناطق متفرقة من الصومال بعد سقوط احلكومة املركزية ودخول 

 وعدم االستقرار .  

حبجة  احلروب التـي تورطت فيها مجاعة االحتاد اإلسالمي وقد شارك معظم مؤسسي حركة الشباب يف
إقامة حكم إسالمي على أرض الصومال ، ألنـهم كانوا أعضاء فاعلني فيها ، " فهذا املوقف مل 
يستسغه أيضا كثري من شباب االعتصام الذين تربوا على اجلهاد منذ نعومة أظفارهم ال سيما وهم 

ت يف نظرهم يرون أن احلاجة إليه ماسة ، وأن العدو يضيق عليهم اخلناق يوما بعد يوم ، فليس الوق
مناسبا إللقاء السالح ، وتبديد تلك الطاقات اجلاهزة حلمل السالح ، فما كان من هؤالء الشباب 
إال أن حسموا أمرهم مبواصلة رسالة اجلهاد ، وتنظيم الصفوف ، وإعداد العدة للقيام مبا ميكن ، 

، وازداد نشاطهم يف هذا  وبدأوا مبزاولة مهامهم اجلهادية رغم معارضة مسؤويل االعتصام هلم يف ذلك
اجملال . ولكونـهم فـي األصل من جـماعة االعتصام كانت أعماهلم ونشاطاتـهم تنسب للجماعة ، 
وخوفا من االعتصام أن يرتكب هؤالء الشباب صغار السن أخطاء تنسب فيما بعد إىل اجلماعة ، 

                                                           

.  11٦، وكتاب جتربة احملاكم ص112، وكتاب تاريخ احلركة اإلسالمي الصومالية ص  8٦أنظر املصدر السابق ص   (3)  
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( ، وكونت تلك 8١١٩فيحمل عليهم  وزرها ، قاموا بفصلهم من اجلماعة وذلك بتاريخ ) 
 .  (1)الـمجموعة املفصولة من االعتصام مجاعة خاصة بـهم باسم مجاعة الشباب "

يف لقاء مع قناة  (2)ويقول القيادي والناطق السابق حلركة الشباب السيد مـختار روبو علي)أبو منصور(
 من الناس بعض عودة بعد ببعيد ليس وقت يف تأسست اجملاهدين الشباب اجلزيرة الفضائية : " حركة

 يف املوجودة اإلسالمية احلركات من الرجال بعض اجتمع طالبان دولة وهزمية أفغانستان يف القتال
 حركات هناك باجلهاد ، كانت يتعلق فيما خاصة احلركات تلك لدى بتقصري يشعرون وكانوا الساحة
 الذين احلركات تلك رجال فأوقفته، كثرية بعراقيل اصطدمت ولكنها اجلهاد حاولت صومالية إسالمية
 هذا واجلهاد، الدعوة بني توازن دعوية جهادية حركة تشكيل وقرروا اجتمعوا احملاوالت تلك يف شاركوا
البلد ،  هذا غزت كثرية كفرية خمططات الرجال أولئك وأفشل اجلهود تلك اهلل حتقق وبارك األمر
 يف اليوم هم احلركة هلذه املؤسسني من عشرة من أكثر شهداء، احلركة هذه رجال من كثريا اهلل اختار
 (3)عريو حاشي آدم معلم وأخونا (2)قتيبة أبو وأخونا (1)حاج إبراهيم شيخ أخونا منهم الشهداء عداد

                                                           

. ١٩ربة احملاكم اإلسالمية يف الصومال صجت  (1)  
هو أبو منصور مـختار روبو علي ، ولد يف أوائل سبعينات القرن املاضي ، وتلقى تعليمه األساسي يف مدينة بيدو، وسافر إىل   (2)

، ويعد من معتدلـي  م ملشاركة القتال ضد القوات األمريكية الغازية8١١1افغانستان بعد أحداث احلادي عشر من ســبتمرب عام
حركة الشباب ، وله مرونة وواقعية يف التعامل مع األخرين ، ويرى حصر نشاط احلركة يف داخل الصومال واصالح شأن 

 .18-11الصوماليني قبل االنتقال إىل األخرين . إسالميو الصومال ص

 
 مل أقف على ترجـمته .  (1)
م ، وقتل  8١١٩قيل امسه حممد علي طحر ، توىل نيابة أمن العاصمة الصومالية مقديشو يف فرتة حكم احملاكم اإلسالمية عام  (2)

 م . 8١١١يف غارة أمريكية قرب مدينة كسمايو يف عام 
العسكري ،سافر إىل م ،مشهور باهتمامه بالتدريب البدين و 1٦١٩أدم حاشي َعْيـرو املعروف بــ ) معلم أدم ( ، ولد عام  (3)

أفغانستان وتلقى فيها دورات عسكرية ، وشارك يف احلرب الذي شنته حركة االحتاد اإلسالمي يف إقليم الشمال الشرقي الصومايل 
يف أوائل التسعينات من القرن املاضي ، واحلرب الذي نشب بني احلركة والقوات اإلثيوبية اليت غزت إقليم غدو الصومايل ، وكان 

م ،وانضم إىل اجملموعات 8١١٩اد مليشيات احملاكم اإلسالمية اليت طردت أمراء احلرب من العاصمة الصومالية يف عام أحد قو 
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 بقي ومن استشهدوا للحركة التأسيسي املؤمتر حضروا ممن ، كثريون (4)جبل أبو الطويل عمر وأخونا
 الشعب خالهلا من تعرف اليت األوىل املعارك. األولون عليه مات ما على ميوت ألن يسعى حيا منهم
 التسعة احلرب أمراء يقودها كان اليت اإلرهاب حماربة معارك كانت اجملاهدين الشباب حركة على

 اإلسالميني اختطاف على الزمن ذلك يف يعملون هؤالء كان األمريكان، مع اتفقوا الذين أولئك
 عريو آدم منزل من اختطفا اثنان بينهم من جيبويت، يف هلا مكاتب عرب األمريكية اإلدارة إىل وتسليمهم

 هؤالء متادى أن بعد هريغيسا، يف مسجون واآلخر اجلهاد يف ويشارك اآلن موجود منهم واحد
 األغراض هلذه تستخدم كانت اليت املطارات وهامجوا مقاتلتهم اجملاهدون قرر باملسلمني باملتاجرة
 محاكمـال مع هاـب قمنا اليت مشرتكةـال العملية بدأت ذلك بعد مني،ـسال بأيديهم كانوا من وخلصوا

 يف مشهورة احلركة صارت العمليات تلك وبعد املعركة حسم يف قويا الشعيب الدعم وكان اإلسالمية
 .(1)الساحة

اجلهادية وعلى رأسها وتنتمي حركة الشباب اجملاهدين وتتبين أفكار وأيدولوجيات احلركات السلفية 
حركة القاعدة ، ويتجلى ذلك يف خطابـها العام ومـمارساتـها على أرض الواقع ، وال تـخفي احلركة 

 . (2)انتماءـها الفكري واأليديولوجي وافتخارها بانضوائها ومبايعتها لزعيم القاعدة أسامة بن الدن

                                                                                                                                                                                     

م يف مدينة 8١١2اليت رفضت حكومة شريف أمحد ،وقتل يف غارة أمريكية استخدم فيها صاروخا وذلك يف شهر مايو عام 
  www.bbc.co.uk/somali/news   طومسريب يف وسط الصومال . أنظر

 . مل أقف على ترمجته  (4)
(1)  www.aljazeera.net/programs/pages 

 
م ،حصل البكالوريوس يف االقتصاد يف جامعة امللك عبد العزيز يف 1٦9١مارس  1١هو أسامة بن حممد بن الدن ، ولد يف   (2)

م أسس مع أمين 1٦22الحتاد السوفييت، ويف عام جدة ، توىل إدارة األعمال يف شركة ين الدن ، شارك يف حرب أفغانستان ضد ا
م  يف عملية عسكرية 8/9/8١11الظواهري منظمة عاملية ملقاتلة الصليبيني، عرفت فيما بعد القاعدة ، وقتل يف باكستان يف 

 www.wikipedia.org/ قادهتا أمريكا . انظر : أسامة بن الدن
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والصحيح أن القاعدة د يف الصومال: "اه مفارقات اجلهاـمـيقول الدكتور أكرم حجازي يف مقال أس
مت بفعالية يف ـنشطت يف أفريقيا منذ البدايات األوىل لعقد التسعينات من القرن العشرين حيث ساه

ومع ذلك فلم تكن حركة .....  طرد القوات األمريكية من الصومال رفقة القوى اإلسالمية هناك،
أى بنفسها عن القوى اإلسالمية الصومالية لتن ، ، كخزين بشري للفكر السلفي اجلهادي الشباب

ختلف القوى ومتحالفة معها حىت سقوط ـ، بل ظلت قريبة من م وتستقل يف صيغة فرع للقاعدة
متعددة وظهور ـلكن انفضاض القوى اإلسالمية وتغري التحالفات وشيوع الوالءات الو  ، محاكمـال
اخلزين البشري إىل االئتالف يف صيغة  التدخالت يف الشأن الصومايل دفع هذا مصاحل وكثرة ـال
مجاهدين. وحىت وقت قريب مل ـحركة الشباب الـميزة عن غريها عرب ما يسمى اآلن بـماعة سلفية مـج

 (1)حركة الشيخ خمتار أيب الزبريـتكن احلركة بوارد اإلعالن الصريح عن منهجها إال حني أعلن أمري ال
بثها  ( حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل: جهادنا ) منهج اجلماعة يف كلمة صوتية له بعنوان

ما يلفت االنتباه يف الكلمة أهنا متثل للمرة  . ولعل8/٩/8١١2القسم اإلعالمي للحركة بتاريخ 
األوىل، إعالنا عن قطيعة تامة على مستوى املنهج والعقيدة مع غريها من القوى السياسية واإلسالمية 

 .(8)" أو القومية ذات االجتاهات الوطنية

                                                           
خمتار أبو الزبري ، وله أمساء أخرى ، ولد يف إقليم الشمال الغريب الصومايل يف عام هو أمحد عبدي غودين ، وامسه احلركي الشيخ  (1)

م ، اهني تعليمه األساسي يف منطقته ، مث انتقل إىل مقديشو ، مث إىل باكستان والتحق باجلامعة اإلسالمية بإسالم أباد ، 1٦١١
لطة باألخرين، ومل يشاهد يف مكان عام ، وال يعرف عنه كثريا ، وخترج من كلية االقتصاد ، ويقال بأنه قليل الكالم ، قليل املخا

م قرب مدينة براوه يف 1/٦/8١14ت ،واغتالته طائرة أمريكية بدون طيار يف يف وهو الرجل القوي يف احلركة ، وبيده أكثر السلطا
 ، و 11. أنظر : إسالميو الصومال ص جنوب الصومال

www.en.wikipedia.org/wiki/Moktar_Ali_Zubey  و
www.voasomali.com/content/article/2439937.html 

 
(8)  www.almoraqeb.net/main/articles-action-show-id-86.htm 
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 تنظيم مع حتالفهاونقلت هيئة اإلذاعة الربيطانية بيانا أصدرته احلركة تعلن فيه انضمامها الكامل و
ن يكون جزءا من اجلهاد الذي خيوضه أن اجلهاد يف القرن االفريقي جيب القاعدة، وجاء يف البيان :) إ

 . (1)( جماهدو تنظيم القاعدة على املستوى العاملي

تواتر األخبار الدالة على عالقة احلركة بتنظيم القاعدة وظهور أشرطة مرئية ومسموعة تـمجد  ومع
وتـهلل لقادة تنظيم القاعدة فكرا وتنظيما وتعلن والءها الكامل لـها إال أن الناطق السابق للحركة 

 همـب عالقتنا" الشيخ خمتار روبو ) أبو منصور ( ينفي ذلك ويقول يف حوار أجرت معه قناة اجلزيرة :
أن  هي عالقة املسلم بأخيه املسلم، ومن صميم عقيدة املسلم الوالء والرباء،  -أي تنظيم القاعدة  -

يدعون لنا وندعو هلم  تبتعد عن الكفار وأن تواصل مجيع املسلمني وحتبهم، هذه هي عالقتنا معهم،
كثريا أو رسائل يرسلوهنا عرب اإلنرتنت منها   ويف بعض األحيان ينشرون يف اإلنرتنت استشارات نستفيد

وعندما نسمع مثل هذا  (1)يـالشريط الذي أرسله أخونا أبو حيىي الليب نفرح هبا كثريا جدا وكان آخرها
منا وحنن  به كثريا. ال يوجد لدينا عالقة قريبة حبيث يكونون منا أو نكون منهم، لكن هم الكالم نفرح

يقاتلون األمريكيني ونقاتلهم،  أهنم جماهدون وأن عدوهم واحد، منهم عندما ننظر إىل أهنم مسلمون
شريعة اهلل على األرض وحنن كذلك، نرفض تلك احلدود  يقاتلون كفارا آخرين ونقاتلهم يريدون تطبيق

 العراقي أن يصل األردن والسعودي أن يصل اليمن وندعو إىل رمي هذه األوراق الومهية اليت متنع
ذلك أيضا. هذا كل ما  االستعمار ونطالب بتوحيد البلدان اإلسالمية وهم يريدونالومهية اليت صنعها 

  .(8)" يف األمر لكن تنظيميا لسنا منهم ولكننا حنبهم كثريا

                                                           
(1)    www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/_mh_shabab_alqaeda-somalia_tc2.shtml 
م، الرجل الثاين يف تنظيم القاعدة ، 1٦٩1املعروف بـ ) أيب حيي اللييب ( ، ولد يف يناير عام  حممد عبداجمليد حسن قائدهو   (1)

 www.ar.wikipedia.org م  . أبو حيىي اللييب 4/٩/8١18وقتل يف ظروف غامضة يف 
 

 /www.aljazeera.net/programs/today-interviewخمتار_روغو  (8)
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إليه الشيخ أبو منصور يشاطره صاحب مقال ) السلفية يف الصومال : النشأة  وهذا الرأي الذي ذهب
لكثري من هنج القاعدة خاصة يف السلوك والتغيري، والرغبة يف وبالرغم من تبنيها اوالتصدع ( ويقول :" 

ختطي احلدود السياسية، والعداء السافر للمصاحل الغربية، فضال عن كون مشروعها يف جممله واسع 
الطموحات، جسيم التحدي، والذي يظهر من تصرحيات بعض قادهتا إال أهنا مل تنضم إىل تنظيم 

لزعاماته بالرغم من أن قادة احلركة كثريو اإلشادة بأسامة بن الدن وجهاده القاعدة ومل تعلن بيعة رمسية 
ونقده اإلمربيالية العاملية اليت تقودها واشنطن وال يوجد ما مينع احلركة من البيعة والتعامل مع مقتضياهتا 

 .(1)" إذا دعت احلاجة

الفة اإلسالمية على منهاج وأما أهداف حركة الشباب الـمجاهدين الصوماليـة هو إعادة وإقامة اخل
النبوة ليستعيد الـمسلمون دورهم الريادي ومكانتهم الصحيحة يف سيادة العامل وينشروا اخليـر ويقيموا 

حنقق إعادة اخلالفة اإلسالمية ليعيش العامل يف أمن وأمان ، يقول الشيخ خمتار روبو: ) ....   العـدل
هذه  ونزيح كل من يقف أمام، ناس الطريق الصحيحالدعوة واحلسبة واجلهاد، نبني لل فذلك عرب

 .(1) (تطبق شريعة اهلل الدعوة ونعيد اخلالفة اإلسالمية وبوادر هذا األمر ظاهرة اآلن ويف بيدوا

ما تبىن عليه الشريعة اإلسالمية هو الكتاب وأما مرجعهم واملعتمد عليه يف أطروحاتـهم يقول : )
 .(8)( نتمسك بكل هذه األشياء كما هيوالسنة واإلمجاع والقياس، حنن 

ومع ادعاء احلركة باحتكامها إىل الكتاب والسنة وما أمجعت عليه األمة وإيـمانـها بأصول أهل السنة 
واجلماعة يف مجيع نواحي احلياة الدينية والدنيوية من تكثري املصاحل وتقليل املفاسد واألخذ بعني 

حال القوة والضعف واليسر والعسر ، إال أن منطلقات احلركة االعتبار يف ظروف األمة اإلسالمية يف 
تبدو غريبة وتـثـيـر عدة أسئلة مـحرية ، ألن كثريا من املبادئ والـمنطلقات اليت تتبناها ال توافق ما ثبت 

                                                           
  141الصومال واحلركات اإلسالمية  ص  (1)
 www.aljazeera.net/programs/today-interviewخمتار_روغو  (1)
 www.aljazeera.net/programs/today-interviewخمتار_روغو  (8)
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بصحيح املنقول وصريح املعقول ، ومن هذه الـمنطلقات : عدم االعرتاف بالدولة الُقطرية ، واحلدود 
ملعرتف بـها ، وال العلم والنشيد الوطين ، وال الدستور ، وترفض احلركة الـمبادئ واملفاهيم الدولية ا

الغربية من الدميقراطية وأخواتـها ، وال تعري أي اهتمام للـمواثيق الدولية ، وال الـمؤسسات الـمنضوية 
سالم ، وال تؤمن احلركة حتت مظلة األمم الـمتحدة وقراراتـها ، ألنـها تعتقد إنـها من صنع أعداء اإل

بالـمرونة السياسية الـمبنية على األخذ والعطاء ، وال تقبل أنصاف احللول وال الرتقيع ،كما ال تعرتف 
وال تتعاون إال مع من يتبىن أفكارها ومبادئها ، وتعمل احلركة على إعادة صياغة الـمجتمع سياسيا 

 . (1)خلاص ملقاصد اإلسالمواقتصاديا واجتماعيا على أسس مبنية على فهمها ا

وكما ذكرنا يف األسطر السابقة بأن اهلدف األكرب الذي تأسست من أجله حركة الشباب 
الـمجاهدين هو إقامة حكم إسالمي على الرتاب الصومايل ونشر الدعوة واصالح الناس وتنقية 

الـمساوئ اليت شوهت  التوحيد والعقيدة ما علق بـها من البدع والـخرافات والشركيات وغيـر ذلك من
وجه اإلسالم الصحيح النقي ، وحولت تعاليمه العظيمة إىل ركام من املخالفات الشرعية بسبب جهل 
أبنائه وعجز علمائه الذين ركنوا إىل الدنيا ، وسلموا قيادة األمة إىل علمانيني ال يرقبون يف مؤمن إال  

ال على شعوبـهم ، بل هم أعداء الدين احلقيقني وال ذمة ، وال يطبقون شرع اهلل تعاىل يف أوطانـهم و 
 الذين جيب منازلتهم ومقارعتهم بالسيف والسنان قبل أعداء الدين والـملة األصليني.

ولتحقيق هذ النظرية تعتمد احلركة على ركيزتني كبريتني وخطَّني متساويني ال يستغين أحدها عن اآلخر 
آلخر ، ولذلك حرصت احلركة على احملافظة عليهما إذا فشل أحدهـما ينبئ بإيذان فشل اجلانب ا

وعدم التفريط فيهما واملساومة عليهما مهما كلَّف يف طريق حـمايتها من الـمصاعب والـمآسي ، وهو 
أمر  مشاهد ومعروف لدي الـمتابعني يف مسريتـها من أول يوم ظهرت إىل العلن وعرفت يف الرتاب 

 .  الصومايل إىل وقت كتابة هذه السطور

 ويتلخص ما ذكرناه يف التايل :
                                                           

  (1) .141، مع التصرف. والصومال واحلركات اإلسالمية ص14-11أنظر كتاب إسالميو الصومال ص 
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األوىل : جيـش العسرة : وهو االسم الذي يطلق على قوات ومليشيات احلركة ، ويقدر أعدادهم ما 
بني  ألفني إىل ألفني ومخسمائة من الصوماليني ، وعدد من األجانب والوافدين من دول عربية 

قد يصلون إىل مئات ، ولكن  -ن يطلق عليهم الـمهاجرون كما حيبون أ -وإفريقية وآسويه وأوروبية   
ال يعرف عنهم شيئا ، وغالبية هؤالء املقاتلني من فئة الشباب الذين ترتاوح أعـمارهم ما بني العشرين 
إىل الثالثني عاما ، وهم مدربون تدريبا عاليا يف فنون القتال ، وليس املراد منه التدريب التقليدي 

ية بل الـمقصود منه تكتيك الكر  والفر  وحرب العصابات الذي يعتمد الذي تـمارسه الـجيوش الرسـم
على الـمباغتة وعنصر الـمفاجئة ، ويتوفر لدي احلركة األسلحة اخلفيفة ، والبنادق الرشاشة ، 
والصواريخ الـمحمولة على األكتاف ، والـمفرقعات املختلفة األحجام ، كما تـملك سيارات الدفع 

ُب عليها الرشاشات ، وتستخدم احلركة السيارات املفخخة وحاملي األحزمة الناسفة ، الرباعي اليت تركَّ 
، ويساعد  (1)وتستعمل احلركة هذه املليشيات لإلغارة وحفظ األمن وتنفيذ املهمات الصعبة والـخطرية

هذه املليشيات على أداء مهمتها جهاز استخبارايت ) متتلك حركة شباب اجملاهدين جهازا خاصا 
ميكن أن يوصف بأنه جهاز استخباري ، يناط به بعض األعمال مثل استيفاء املعلومات ، والقيام 

 .  (2)بعمليات اغتياالت للتخلص من خصومها (

احملاكم، ولديهم  الصحفي الصومايل إبراهيم جيلي: "إن شباب اجملاهدين معروفون قبل ظهور لو قوي 
وليتها عن اغتيال أجانب وضباط ؤ مس يعتقد يف جهاز استخبارات ممتاز وفرق اغتياالت قوية

أهنم كانوا على صلة جبهود واشنطن ملكافحة ما تعتربه  باملخابرات والشرطة واجليش السابق يُعتقد
جيلي أنه "حني كان احتاد احملاكم يقبض على مقاليد احلكم يف  وأضاف."اإلفريقي إرهابا يف القرن

 اجلناح العسكري واإلعالمي واإلداري لالحتاد، إذ كانسيطرت احلركة على  (8١١٩الصومال )
، كما كان  للمحاكم ول األمين والعسكريؤ الشيخ خمتار ربو الناطق الرمسي احلايل للحركة نائب املس
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الشيخ أمحد جدوين األمني العام  الشيخ عبد الرمحن علي مودي الناطق اإلعالمي، بينما كان
اجلناح العسكري، فيما هيمن الشيخ شريف شيخ أمحد  على هيمنوا فالشباب ، للمجلس التنفيذي

 . (1) " على اجلناح السياسي

ومهمته وأما اجلناح الثاين الذي تعتمد عليه حركة الشباب الـمجاهدين هو: جيش احلسبة: ) 
،  ، وخاصة التجار واألهايل ، ومحاية اجملتمع ، تستهدف فض النزاعات القبلية املستعصية اجتماعية

ردة اللصوص واجملرمني والقراصنة وقطاع الطرق وإقناع التشكيالت االجتماعية بتطبيق ومطا
 .(1)(الشريعة

ومن مهمات جيش احلسبة اإلصالح بني القبائل الـمتنازعة، ومجع وجباية الزكاة من أصحاب 
بعض األموال، وهدم األضرحة الـمبنية على قبور العلماء واألولياء ، ونبش القبور املوجودة يف 

 .(3)الـمساجد، واحلفاظ على اآلداب العامة ، وغري ذلك من أمور الشريعة

وما تقوم به حركة الشباب من تطبيع الشريعة يثري جدال كبريا بني الصوماليني وبني العامل اخلارجي، 
مادح ملا تقوم به ومعارض ومندد هلا " ما تقوم به حركة الشباب من تطبيق الشريعة ، وإن كان   فمن

طأ يف ميزان الكثيـرين من رجاالت احلركة اإلسالمية يف الصومال ، لكنه يأيت يف سياق جهود خ
تطبيق الشريعة اإلسالمية يف الصومال ، والذين يعارضون الشباب وممارساتـها حاليا يف جنوب 
الصومال من اإلسالميني ، ليس معارضة مبدئية بقدر ما هو معارضة يف التوقيت والوسائل ، 

خرون يريدون فرض الشريعة بصورة متدرجة أو الرتكيز على جوانب معينة هلا األولوية دون الرتكيز فاآل

                                                           
 مقال: دعاية جمانية أمريكية لشباب اجملاهدين الصومالية  (1)

www.somaliatodaynet.com/news/index.php?option=com_content&task=view&i

d=584&Itemid=29 

 
 www.islamonline.net . مقال : مفارقات اجلهاد يف الصومال (1)
  ..141و ٩٦( أنظر الصومال واحلركات اإلسالمية ص1) 
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على احلدود حىت يتم إعداد اجملتمع نفسيا لتقبل الشريعة اإلسالمية ، وتـهيئة السلطة القادرة على 
 . (1)يهم احلدود "تـحمل تنفيذ احلدود الشرعية ، وتقدر يف نفس الوقت رعاية الـمحاويج والـمنفذ عل

والـمتتبع ألحوال احلركة وما تنقله وسائل اإلعالم الـمؤيدة لـها أو اليت تنصب هلا العداء السافر يـجد 
بأن احلركة خطت خطوات ملموسة على أرض الواقع بتبنيها أعماال تصب يف صاحل الـمصلحة العامة 

إعادة حفر بعض قنوات الـمياه الـمطمورة مثل ترميم بعض الطرق العامة ، وإقامة اجلسور الصغرية ، و 
يف الـمناطق الزراعية ، وتوزيع األضاحي ، وتوفري مساعدات غذائية ومادية لـمتضرري اجلفاف 
والفيضانات ، وفتح الطرق داخل الـمدن الكبرية ، وحرق أدوية وأغذية تباع يف األسواق وهي غري 

ـمباين الـمقامة على أسس غري قانونية ، ومنعت صاحلة لالستعمال بعد انتهاء صالحيتها ، وهدم ال
أصحاب احليوانات من اإلساءة إليهم ،وإعادة األراضي والعقارات الـمغتصبة  إىل أصحابـها األصليني 
، ومنع القبائل الكبرية من الظلم الذي كانت تـمارسه على اآلخرين ، وإقامة املسابقات الدورية 

اضرات والندوات والـملتقيات العلمية اليت دائما تصب يف صاحل حلفظة القرءان الكرمي ، وعقد احمل
احلركة من حث الناس على اجلهاد ومقاتلة احلكومة ومن يدور يف فلكها ، وحتذير الناس من االقرتاب 
منها أو العمل يف دوائرها ، وغريها من املناشط الدعوية املختلفة املقامة يف الـمناطق اليت تسيطر عليها 

شباب ، ولكن ال يسمح بالـمشاركة يف هذه األنشطة إال الذين يتبنون بـمبادئ احلركة ويقفون حركة ال
معها يف كل ما تقوم به من أعمال ، أو على األقل ال يتحدثون عن أعمال احلركة سلبا ، أو ليس 

 .  (2)بينهم وبني احلركة أي خصومة

ن معارضي احلركة يتهمونـها بأنـها اختزلت ومع هذه األعمال العظيمة اليت قامت بـها احلركة إال أ
من اجللد والرجم والقطع والقصاص ، أو القتل على  اإلسالم وشـموليته وسـماحته جبزئية إقامة احلدود

تـهمة التجسس والعمالة الذي يلصق كل مـن يعمل يف مصاحل احلكومة الـمدنية والعسكرية ، وتـحرمي 

                                                           
  .١1املصدر السابق ص (1)
  .١1أنظر كتاب الصومال واحلركات اإلسالمية ص  (2)
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ية باعتبارها أوكارا للتجسس ومراكز معادية لإلسالم ، وحترمي العمل يف الـمؤسسات اإلغاثية الدول
مشاهدة األفالم السينمائية ومباريات كرة القدم ، واستماع الـموسيقى واألغاين بكل أشكاهلا ، وفرض 
النقاب على النساء ، واألمر بإعفاء اللحية ، وقص الشعر الطويل من فئة الشباب ، وهدم األضرحة 

الصوفية ،  ، ومنع الزيارات الـموسـمية للطرقاألولياء ونقل الرفات إىل أماكن جمهولة  املبنية على قبور
وحترمي إقامة الـمولد النبوي صلى اهلل عليه وسلم يف شهر ربيع األول والـموالد األخرى من غـيـر تعليم 

عامة الشعب الناس ودعوتـهم باليت هي أحسن ، وهذه املمارسات وغريها ولَّدت استياء كبريا بني 
 . (1)الصومايل  ، وكان األوىل على احلركة أن تـهتم بالتعليم والتوجيه قبل اإلقدام على هذه املمارسات

أن حركة الشباب ن يصدع بـها ويعلنها على الـمأل هو واحلقيقة اليت يـجب أن يقوهلا كل عاقل وأ 
، وكرَّهت الشعب الصومايل  الـمجاهدين الصومالية أساءت إىل اإلسالم وشوهت تعاليمه السمحة

املسلم الـمحب لدينه وشريعته الـمتطلع بسيادة أحكام الشريعة الذي تكمن فيه احلل الـحقيقي 
لـمشاكل ومآسي البالد اليت تـحولت إىل ركام من اخلراب والدمار ، إىل التوجس واخلوف من هذا 

نتهاك صارخ لـمقاصد الشريعة اليت اإلسالم الذي تبشر به وتـمارسه احلركة يف أرض الواقع ، من ا
جاءت لـحماية وصيانة الكليات والضروريات اخلمس من حفظ الدين والـمال والعرض والنفس 
والعقل ، فاستباحت احلركة األنفس الـمعصومة بشبهات واهية وتفسريات مغلوطة ال يقبلها دين وال 

ري والكبري والرجل والـمرأة فرادى عقل ، فوجهت سهامها إىل الشعب الصومايل بأكمله فقتلت الصغ
وزرافات ، إما بالقتل الـمباشر ، أو السيارات الـمفخخة ، أو األحزمة الناسفة ، أو الـمفرقعات 
الـمزروعة على جانب الطريق ، كما استهدفت التجمعات الطالبية والـمقاهي الـممتلئة والـمباين 

                                                           

 السبعة  الشباب مقال أخطاء و ،١8صالصومال واحلركات اإلسالمية  أنظر كتاب  (1)   
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ا أعلنت احلرب على كل من يـخالفها بالرأي أو ال احلكومية فأزهقت النفوس البـريئة بالـجملة ، كم
 يـوافقها يف تفسريها لنصوص الوحيني أو تنزيلها لألحكام الشرعية يف غـري مظانـها .

وأساءت احلركة إىل شعرية األمر بالـمعروف والنهي عن الـمنكر فحـملت على الناس بـما مل حتمله 
يعة ، وتشدَّدت يف أمور تسامـحت بـها الشريعة ، كما الشريعة ، وحرَّمت عليهم بـما مل حترمه الشر 

 فرضت على الناس قبول تفسريها لألحكام الشرعية وإال اعـتربوا من معارضي اإلسالم .

ومنعت احلركة إيصال الـمساعدات يف الـمناطق اليت تسيطر عليها يف أوقات الـمجاعة ، كما منعت 
 اطق جيدون فيها الغداء والـمساعدة.الناس من اخلروج عن مناطقهم للوصول إىل من

ومن احلصون الـمنيعة اليت أقحمت احلركة نفسها من غري تأهل لـها مـجال القضاء عامة ويف إقامة 
احلدود خاصة مثل القطع يف السرقة ، واجللد أو الرجم ، وتنفيد حد الـمحاربة وغريها من العقوبات ،  

ايا الـمتعلقة بالتجسس واجلواسيس، حيث أصدرت كما أنشأت حماكم خاصة وسرية  تنظر يف القض
 أحكاما قاسية على حق الـمتهمني.

ومن الغريب أن هؤالء القضاة الذين يتصدرون يف جمالس احلكم وفض  الـمنازعات ال يُعرفون 
بأسـمائهم الرسـمية وال بأوصافهم احلقيقية الـمتمثلة بـمؤهالتـهم الشرعية وخرباتـهم يف مـجال القضاء 

التحكيم ، بل يستخدمون أسـماء  حركية من األلقاب والُكىَن ، وأحكامهم نـهائية يف غالب األحوال و 
، ألنه مل يعرف لدى احلركة هيكال إداريا من األدىن إىل األعلى ، حتقق القضايا واألحكام الصادرة 

لـمحاكمات اليت من احملاكم االبتدائية ومالءمتها لألسس القضائية الصحيحة ، وكثري من جلسات ا
تقيمها احلركة سرية ، وخاصة يف القضايا الـمتعلقة بـمعارضي احلركة ، واليت تـعتمد على التقارير 
االسـتخباراتية والتهم الـمعدة مسبقا من أن كل من ينضم إىل صف احلكومة الصومالية فهو عدو 

 حالل الدم .
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فيها استخدام لفظ الـمـرتد والـمرتدين ومن الـمصائب والـمهالك اليت ولـجت احلركة ومل تتورع 
واطالقهما على كل موظفي الدولة قاطبة من رئس الدولة إىل أصغر موظف ، كما أطلقت اسم 
الـمشركني أو ُعَباد القبور على أتباع الطرق الصوفية مـمن ال تعجبهم تصرفات احلركة ، وال ترى احلركة 

 لطرق الصوفية باملشركني .غضاضة بوصف قتلى احلكومة بالـمرتدين وقتلى ا

وهذه التصرفات الرعناء من حركة الشباب جعل أمل وتـمنيات الشعب الصومايل بتطبيق الشريعة 
وإقامة دولة العدل واإلسالم يتقهقر  إىل الوراء عشرات السنني ، وسلطت  أنظار العامل على 

الصوماليني هدفا للهيئات األمنية يف الصوماليني بأن البلد الفاشل ال ينجب إال فشال ، وجعلت 
مطارات العامل ومنافد احلدود ، كما أتاح الفرصة الثمينة لإلعالم الغريب املعادي لإلسالم واملسلمني 
قاطبة بتصوير تعاليم اإلسالم السمحة ومنفذي احلدود بأنـهم جمرمون قتلة يتعطشون للدماء وال يبنون 

 مللفقة اليت اعتادوا ترديدها يف كل زمان ومكان .دينا وال دنيا وغري ذلك من التهم ا

ولذلك جيب على احلركات اإلسالمية أن يتقوا اهلل تعاىل وال يشوهوا تعاليم اإلسالم ، وأن يعرضوا  
 وجهه املضيء على البشرية ليسود العامل األمن واألمان . 

 :والدعاةالعلماء  :الثالثلمبحث ا 

العلماء والدعاة يف نشر العلم والدعوة يف ربوع الصومال ، كما  نقصد من عقد هذا الباب بيان دور
س الفكرية اليت ر ختالف يف املداسنذكر ترامجهم على قدر املتوفر لدينا ، مع تنوع مشارهبم بسبب اال

ينتمون إليها ، فمنهم من ينتمي إىل املذهب السلفي ، ومنهم من هو قريب إىل الفكر اإلخواين ، 
فكري الصويف ، ومنهم من اهتم بالفقه والعلم من غري انتساب إىل مدرسة تبالومنهم من يتعاطى 

يعود  الذي املثمر والعملبالغ رسالة اإلسالم ، إفكرية ، والذي جيمعهم هو نشر العلم الشرعي و 
 النفع يف دينهم ودنياهم .ب ى الناسعل
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وعلماء الصومال ودعاته كثريون وموجودون يف كل أراضي الصومال يف احلضر والبدو ، ولكن تراجم  
، فمنهم من انتقل إىل رمحة اهلل تعاىل والدار اآلخرة ، ومنهم من اليزال حيا ، الكثري منهم غري متوفرة 

كرب ما ال يستطيع ولكن الوصول إليه غري ممكن يف الوقت احلاضر ، والبعض اآلخر  قد بلغ من ال
 إمالء ترمجته .

هم ، ألن التأليف رتامجبندرة املؤلفات اليت هتتم  قلة أوعدم توفر تراجم علماء الصومال إىل  ويعود 
 تن توفر ملرتمجة ال، ولذلك حناول  يكاد يكون معدوما أو شبه معدوم بني علماء ودعاة الصومال 

ألخذ  أو عن طريق أحد أبنائه أو تالمذته وطالبهمباشرة  استطعنا الوصول إليهو لدينا ترمجته أ
حىت تتوفر لدينا املعلومات الكافية يف  هالذاتية ، وما عدا ذلك نرتكة الشيخ املعلومات املتعلقة بسري 

 ومن هؤالء العلماء : ، هم ـشأن

 
 
 :  (0)دم بن معلم عمر ) َغْيِلدَله (آالشيخ  - 1

دم غيلدله ، ولد يف قرية كورال القريبة آدم بن معلم عمر املشهور بالشيخ آهو الفقيه العالمة الشيخ 
ل حفظ القرآن الكرمي مم ، أك122١من مدينة تييغلو يف اجلنوب الغريب من الصومال الغريب يف عام 

 قبل العاشرة من عمره .
ت معقال علميا وبعد أن تلقى الشيخ العلوم األساسية يف منطقته سافر إىل مدينة بارطريي اليت كان

وفقهيا عامرة بالطلبة والعلماء ، فلحق حبلقاهتا العلمية ، ومن العلماء الذين هنل من علمهم أشهر 
، مث ارحتل الشيخ إىل منطقة هريان  عثمانوعلماء بارطريي الشيخ عبد اهلل إسحاق ، والشيخ عبديو 

إىل مدينيت مركا وشلنبود فدرس الواقعة يف وسط الصومال فأخذ عن علمائها علم النحو ، مث انتقل 
علمي الصرف والبالغة ، كما أخذ عنهم مقدمات من علم التصوف ، ومن العلماء الذين لقيهم يف 

 تلك املنطقة الشيخ حممد بن الشيخ علي ميه . 

                                                           
 تلقيت هذه الرتمجة عن احلاج حسن علي عمر ، ابن أخ الشيخ وتلميذه وإمام مسجد الشيخ أدم يف مدينة بيدوه .  (1)
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العلم على يديه عدد كبري من طلبة العلم  ىمث جلس الشيخ للتدريس يف منطقة مركا ونواحيها ، فتلق
وا يف تلك املنطقة ، ومنهم احلاج يوسف حسن ، والشيخ سيدي أوطيغله وغريمها من برز الذين 

 العلماء والدعاة . 
 مث طلب الشيخ أهل مدينة ورشيخ لتدريس العلوم الشرعية يف مدينتهم ، وبعد سنوات من التدريس 

والتعليم انتقل الشيخ ايل منطق جوهر اليت تبعد تسعني كيلو مرت مشاال عن العاصمة الصومالية 
مقديشو ، فبدأ فيها تدريس التفسري والفقه ، وقد جتاوز عدد الطلبة الذين كانوا حيضرون حلقات 

ما كان الشيخ ما يزيد عن أربعمائة تلميذ ، مث انتقل الشيخ إىل مدينة مقديشو وجلس للتدريس، ك
يرتدد وجيلس للتدريس يف مدينة أفجويه الواقعة على بعد ثالثني كيلو جبنوب العاصمة ، ومن أشهر 

 تالمذته يف تلك املنطقة الشيخ حممد أيالي. 
مث توجه الشيح إىل مدينة حدر الواقعة يف اجلنوب الغريب من الصومال والقريبة من موقع والدة الشيخ 

ن علمه طلبة كثرية ، ومنهم الشيخ قاسم هدمه الدي جلس على  ع حيث جلس للتدريس ، وقد هنل
 كرسي شيخه بعد إذنه له .

وأخريا حطَّ الشيخ رحاله يف مدينة بيدوا ، وواصل مسريته العلمية والدعوية ، وكانت حلقاته العلمية 
ينقطع الشيخ  مقصدا لكثري من طلبة العلم يف اجلنوب الصومايل ، وقد انتفع بعلمه أعدادا كثرية ، ومل

ه ، املوافق عام 14١8عن التدريس حىت وافته املنية يف السابع والعشرين من شهر شعبان عام 
  .م 1٦28

 فرحم اهلل تعاىل رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته . آمني
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 : (1)مهـلعاّلمة الشيخ على جوهر بقرى ورسا - 2

يف قرية قريبة من مدينة بورما الواقعة يف الشمال الغريب يف ر ، ولد على جوههو العالمة الشيخ 
م ، وتعلم القرءان علي أيدي معلمي قريته ، مث سافر إىل مدينة هرر التابعة 12٦8الصومال يف عام 

إلقليم الصومال الغريب الذي حتتله إثيوبيا ، وكانت هرر من أشهر مدن العلم والعلماء يف القرن 
 اإلفريقي .
شيخ إىل املدارس النظامية فأمت فيها االبتدائية كما أجاد وتعلم اللغة اهلررية ، مث توجه إىل وانتسب ال

دراسة العلوم الشرعية فأخذ الشيخ العلم عن عدد من علماء وفقهاء املدينة كالشيخ عبد القادر حاج 
تقن هناك أث حي بد ، والشيخ احلاج نور ىن ، والشيخ يوسف دُ لَ قْ لشيخ على شَ علي حاج جامع ، وا

 .اللغة وعلوم العربية 
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، وأقام مدة يف مكة يتلقى العلم عن علماء البلد احلرام ، ومن جاز الشيخ إىل أرض احلمث سافر 
عباس املالكي ، والشيخ حسني على بن  السيد علويالعلماء الذين هنل من علمهم العالمة  هؤالء

  ل العلم .وغريهم من أه املالكي والشيخ حممد عينجل الصومايل 
بإشارة من شيخه حممد عينجل ولقي هناك الشيخ يف أرض اليمن  إىل منطقة زبيدالشيخ  سافرمث 

كما درس يف الفقه الشافعي   ج للقاضي زكريا األنصاري ا منهـكتاب ال، وقرأ عليه  العالمة الزبيدي 
 .املنطق عليه علم

رحاله يف مدينة زيلع إلفادة وتدريس وبعد هذه الرحلة العلمية عاد الشيخ إىل أرض الوطن ، فحط 
س العلوم ملدة ودرَّ الناس ، مث انتقل إىل مدينة بورما وغبيلي ودرَّس فيهما ، مث رحل إىل مدينة هرجيسا 

. كما كان الشيخ خيتلف مرة بعد أخرى إىل مدينة جيبويت ويدر س يف جامعها الكبري ،  مخس سنوات
قاف جيله ويقدره ويستشريه يف كثري من القضايا واملسائل وكان كبري قضاة جيبويت الشيخ علي الس

 الشرعية واليت هلا صلة يف جمال القضاء والتحكيم .
ه من أشهر املدن يف إقليم الصومال الغريب الواقع حتت االحتالل اإلثيويب دينة جكجكإىل ممث ارحتل 

سري والفقه واحلديث واللغة جلس للتدريس والتعليم والدعوة . وقد اهتم الشيخ بتدريس التف حيث، 
 العربية وغريها من فنون العلم .

علم أصول اهتم الشيخ بتدريسها وجذبت أعدادا كبرية من صغار وكبار طلبة العلم  ومن العلوم اليت
فيما قبل  مشايخالفقه من كتاب مجع اجلوامع يف األصول حىت قال أحد علماء جكجكه : لقد كنا 

 هذا  اإلمام البارع . ـل اواليوم أصبحنا تالميذ
وقلما ترى يف الصومال شيخا واستمر جملس وكرسي الشيخ العلمي ما يزيد على ثالثني عاما ، 

        . وإما بواسطة تالميذه مباشرة عنه  إما قد أفاد من علم الشيخمشهورا إال و 
الشيخ عمر  ، ومنهم  وقد تتلمذ وخترج على يد الشيخ أعداد كثرية من طلبة العلم والدعاة واملشايخ  

من مدرسي املسجد احلرام  والشيخ حممد عبد اهلل الصومايل ،تكاله ، والشيخ أمحد بن الشيخ إبراهيم 
والشيخ  علمي  أبو الصحوة اإلسالمية املعاصرة يف الصومال ،  الشيخ حممد معلم حسنو ، يف مكة 

 ، والشيخ إبراهيم راكساىل ، اروالشيخ حسني أبر ، والشيخ الشريف عيسى ،  تلن والشيخ عمر كود
والشيخ حممود صويف  ، والشيخ عمر أسكر ، والشيخ على أمحد جبطه، والشيخ عمر علي كورع 

 . حممد وغريهم
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حيزن ويتأثر  لأليتام،مساعدا  واألرامل،حمبا للمساكني  والسلوك،سن السرية وقد عرف الشيخ حب
 ويكره الشهرة واملدح.لظروف الناس، ويبكي ملآسيهم، وكان حيب اخلفاء 

انقطع الشيخ للعبادة ولبس ثوب الزهد ، وانعزل عن الناس بسبب الفنت واخلالفات  وىف آخر عمره
اليت راجت بني الناس يف تلك الفرتة. وقد عاىن الشيخ من أمراض صدرية كانت تعوقه عن استمراره 

 يف حلقات العلم يف املسجد .
بيت اهلل احلرام ألداء حج التطوع ، وبعد إتـمامه نسك احلج اشتد وقبل وفاته بشهور قصد الشيخ إىل 

ه 8١/18/11٦1 املوافق  م1٦١8وذلك يف عام فنقل بطائرة إىل جيبويت وتويف هناك  عليه املرض ،
 جثمانه، مث نقل وصلى عليه باملطار رفيقه السيد على السقاف قاضي جيبويت مبشهد كبري ىف املطار 

، وقد شارك يف جنازته خلق  رجيسا ، وهناك نقل اجلثمان بسيارة إىل مدينة بورما مطار ه بالطائرة إىل
 .كثري ، وكان موقفا مهيبا .  فرحم اهلل تعاىل الشيخ علي جوهر رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته

 
 

 : (1)يرو والشيخ معلم عبدي - 3

هو الفقيه القاضي الشيخ معلم عبديو يرو، عني أعيان القضاة يف إقليم جوبا العليا الواقع يف اجلنوب 
 الغريب الصومايل. 

من أبوين  ، م يف قرية جنكا من قرى مدينة بورهكبة1٦١4هـ املوافق عام 1189ولد الشيخ عام 
 ميارسان مهنة الزراعة وتربية املاشية . 

من عمره كما هي عادة الصوماليني يف تعليم أوالدهم  ةب يف سن مبكر أدخل الشيخ يف الكتاتي
مث اجته إىل طلب العلم  على يد معلمه السيد حممد نور ، الكرمي ناالقراءة والكتابة ، فحفظ القرء

السفر والرتحال اىل اآلفاق نزوال على رغبة  من الشرعي  ، وأخذ عن علماء منطقته ، ومل يتمكن

                                                           
 .معلم عبديو يرو  الشيخ  ت زينب بنت األخمن تلقيت هذه الرتمجة   (1)
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، وقد بارك اهلل تعاىل له على امتثال طلب والده  ن يبقي معه حلاجته إليهأنه والده الذي طلب م
 ،فحصل له من العلم واملكانة ما يعجز اللسان عن وصفه . 

ومن العلماء الذين أخذ عنهم العلم : الشيخ شريف عليو حممود ، والشيخ حسن  إبراهيم هوذو ، 
نو ، والشيخ شريف يوسف حممود ، والشيخ والشيخ إمساعيل شيخ عكاشة ، والشيخ عبديو عثما

 معلم أدم بارطريي وغريهم من علماء عصره . 

ومكانة الشيخ العلمية وذيوع صيته صار حمل أنظار طلبة العلم ووجهة القاصدين لتزود العلم الشرعي 
 الطلبة على سبيل املثال ال احلصر، الشيخ هؤالءومن  ، فنهل على يديه أعداد كثرية من الطلبة،

حممود بن شيخ معلم ، والشيخ عبد اهلل بن شيخ حممود ، والشيخ حممود  بن الشيخ عبد الباري ، 
 حمد حبيب ، وغريهم كثري . ـوالشيخ م

 وزارة العدل الختيار أعضاء هأعلنتالذي  متحانالاوبعد بلوغ الشيخ عامه الثالثني من عمره تقدم يف 
، وبدأ عمله يف مدينة أوطيغله يف منطقة شبيلي   دفعتهيف السلك القضائي ، فكان األول يف جدد 

الوسطى ، وبعد فرتة نُقل إىل مدينة لوق غناين ، وتنقل الشيخ بني عدة مدن كثرية قاضيا ومربيا 
 وداعيا . 

 وانقطع للعبادة والتدريس والدعوة إىل اهلل تعاىل.  استقال الشيخ من مهنة القضاء،،  م1٦٩٦ويف عام 

،  الناس وتعليم العلميخ حبه الشديد ألهل العلم وتبجيله هلم وحثهم على نشر ومن صفات الش
من غري طالعة الكتب، وقد عرف عنه رقة القلب واجلنوح إىل الصلح بني املتخاصمني مبوكان شغوفا 

 ، ألن الصلح خري .  إضرار

اإلناث والذكور يف التعليم، وعدم التمييز بني وتثقيفهنَّ  مناداته على تعليم البناتـميز الشيخ بـت وقد
م الضروري العيين الذي جيب على  ادت تلك الفرتة عزوف الناس عن تعليم البنات حىت العلسحيث 

 . كل مسلم ومسلمة تعلمه
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وقد وافته املنية يف مساء يوم األحد السابع والعشرين من شهر رجب احلرام يف سنة مثان بعد املائة 
مثان ومثانني وتسعمائة وألف امليالدي ،  سنةافق يف الثالث العشر من الرابعة العشر  اهلجري ، واملو 

 أمني .    ،اهلل تعاىل رمحة واسعة ، وأسكنه فسيح جناته ، إنه ملك بر رؤوف رحيم  هفرمح

 
 
 
 
 
 
 
 
 :  (0)الشيخ عمر بن درر بن محمد ورسـمه -2

هو الشيخ العالمة الفقيه املصلح الشيخ عمر بن درر بن حممد ورمسة ، ولد الشيخ يف منطقة تقع يف 
 م .  1٦1١شرقي مدينة هرجيسا حاضرة مدن الشمال الغريب الصومايل يف حدود عام 

أدخل الشيخ يف كتاتيب القرءان الكرمي كما هي عادة الصوماليني ، فأتقن القرءان يف سن مبكر من 
 .  عمره

وبعد أن قرأ الشيخ بعض خمتصرات الفقه يف بلدته ومكان إقامته تطلع إىل السفر إىل اآلفاق والرحيل 
لطلب العلم الشرعي كما هي عادة العلماء وطلبة العلم ، فاجته الشيخ إىل إقليم الصومال الغريب 

ر مدن وقالع العلم الواقع حتت االحتالل اإلثيويب ، وخاصة مدينيت جكجغا ودردو ، وكانتا من أشه
يف ذلك الوقت ، حيث كانتا مأوى ومعقال لكثري من العلماء الفقهاء الذين ذاع صيتهم يف منطقة 

 القرن اإلفريقي . 

                                                           
 نقلت هذه الرتمجة عن فضيلة الشيخ حممد جنل وتلميذ الشيخ عمر بن درر .  (1)
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وقد اختلف الشيخ يف حلقات العلم اليت كانت تنعقد يف جنبات مساجد املدينتني وأفاد من علم 
لة من النحو والصرف وغري ذلك مما له عالقة يف مشاخيه يف علم التفسري والفقه الشافعي ، وعلوم اآل

 فهم كتاب اهلل تعاىل سنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم. 
ومل يتوقف هنم الشيخ العلمي هبذا احلد ، بل ارحتل مرة أخرى إىل اجلنوب الصومايل عامة ، وإىل 

مرت ، ما يدل على  مدينة بارطريي خاصة واليت تبعد من مكان إقامة الشيخ هرجيسا قرابة ألفي كيلو
مهة الشيخ الكبرية وتطلعه إىل لقاء العلماء واإلفادة من علمهم وخربتـهم ، ومدينة باطريي كانت 
معقال من معاقل العلم واشتهرت بتدريس العلوم الشرعية منذ فرتة طويلة من تاريخ الصومايل احلديث 

 . (8)م1١١2واليت يعود تأسيسها إىل عام 
رحلته العلمية عددا كبريا من العلماء والفقهاء ، ومنهم على سبيل املثال الشيخ  وقد لقي الشيخ أثناء

، شيخ مشايخ مدينة جغجعا يف زمانه، وقد تتلمذ عليه عدد كبري من كبار  (1)العالمة علي جوهر بقر
علماء الصومال كالشيخ حممد عبد اهلل الصومايل من مدرسي املسجد احلرام يف مكة ، والشيخ حممد 

أبو الصحوة اإلسالمية املعاصرة يف الصومال ، والشيخ حممود صويف حممد  من كبار  معلم حسن بن
 علماء مدينة هرجيسا .

ومن مشاخيه أيضا الشيخ عبد الويل من علماء مدينة دردوا، كما أفاد الشيخ من علم  العالمة اللغوي 
 ، وغريهم من العلماء والفقهاء .  الشيخ برخد عواله من علماء مدينة َغِبلْي يف الشمال الصومايل

ري قصرية حطَّ رحاله يف مدينة هرجيسا ، غوبعد عودة الشيخ من رحلته العلمية اليت استمرت فرتة 
وجعل املسجد اجلامع فيها واملعروف مبسجد علي متان مركز ومنطلق حلقاته العلمية والدعوية 

خمتصرات كتب املذهب الشافعي ، كما أوىل والتثقيفية اليت استمرت طوال حياته ، وكان يدرس فيه 
اهتماما كبريا يف دراسة كتاب املنهاج يف الفقه الشافعي لإلمام النووي الذي ال يتصدر يف تدريسه بني 
الصوماليني إال الكبار من العلماء والفقهاء . كما اشتهر الشيخ بتدريس تفسري القرءان الكرمي يف 

 حلقاته العلمية . 
يد الشيخ عدد كبري من العلماء والطلبة الذين محلوا شعلة العلم وصاروا مرجعا وقد تتلمذ علي 

ملناطقهم ، ومنهم الشيخ حممد حلنسدي إمام وخطيب اجلامع الكبري يف مدينة هرجيسا ، والشيخ 
                                                           

 .194الـمنارة الـهادية  صانظر   (2)
 119مته يف ص ـتقدمت ترج  (3)
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حسن بن الشيخ عبدالرمحن من دعاة مدينة هرجيسا ، والشيخ أمحد طنبل رئيس قسم الفتوى يف وزارة 
ينية يف إدارة هرجيسا ، وجنل  املرتجم ووريث كرسي الشيخ العلمي  فضيلة الشيخ حممد الشؤون الد

بن الشيخ عمر ، من علماء ودعاة مدينة هرجيسا ، وله جهود مشكورة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل يف 
ية داخل الصومال وخارجه ويف أماكن إقامة اجلاليات الصومالية يف املهجر ، كما له دروس علمية مرئ

 جعله اهلل تعايل خري خلف خلري سلف . -تداع عرب الفضائيات الناطقة باللغة الصومالية 
ومن األعمال اجلليلة اليت قام هبا الشيخ وانتفع الناس وطلبة العلم انتفاعا كبريا املدرسة العلمية اليت 

م ، 1٦٩9، وذلك يف عام أنشأها الشيخ يف قرية ُغْوبَاَله اليت تبعد مدينة هرجيسا أربعني كيلو جنوبا 
حيث مجع فيها مخسني طالبا من أهايل املنطقة لتعليم القرءان والفقه وباقي علوم الشريعة ، وقد انتفع 

 هبا فيما بعد أعداد كثرية من أبناء املنطقة .
وملكانة الشيخ بني أهله وأهل بلدته ووجاهته بينهم وظَّف هذه املكانة السعي يف اإلصالح والتقريب 

 الفرقاء ، وقد كتب اهلل تعاىل له النجاح والقبول يف مسعاه . بني
الشيخ عن غريه هو حفظه الكامل لكتاب املنهاج يف الفقه الشافعي ، هبا  امتاز يتومن األشياء ال

 وهذا قلما جتد بني الصوماليني إال القليل منهم . 
ل  مسريته العلمية وقد عرف الشيخ بالصرب والتحمل يف كل ما واجهه من صنوف األذى خال

والدعوية ، وكان سخيا باذال للخري مواسيا للفقراء والـمحتاجني ، حىت ارحتل من الدنيا من غري أن 
 يور ث أوالده شيئا .

وبعد رحلة طويلة يف سبيل الدعوة ونشر العلم والعمل اجلاد الـمثمر مع التعظيم الكامل لنصوص 
البدع أسلم الشيخ نفسه إىل باريها وذلك يف العشرين من الوحيني والبعد والتحذير من مسالك أهل 

م ، عن عمر جتاوز السبعني ، رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة وأسكنه فسيح 1٦28شهر أبريل سنة 
 جناته . أمني
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 : (1)الشيخ نور الدين علي علو السلفي - 5

ألهنما قرينان ال  أوال ، الدين رلشيخ نو يف الصومال جيب ذكر ااملعاصرة الدعوة السلفية  تإذا ذكر 
 لشيخ  وذكر مآثره وجهوده يف الدعوة إىل التوحيدلرتمجة اليفارق أحدمها اآلخر ، لذا يتحتم علينا 

  يف الصومال . وتصحيح املعتقد وحماربة البدع
حدود  عام ولد الشيخ نور الدين يف قرية قريبة من مدينة قندلة يف  الشمال الشرقي من الصومال يف 

ني يكانت عادة الصومالا  تابة والقراءة ، كمكم ، يف السابع من عمره أدخل الكتاتيب لتعلم ال1٦14
ن ، يف الرابعة عشرة من عمره رحل إىل مدينة حافون من حواضر  الساحل آمن القر  ئا  ، فتعلم شي

لعلوم اليت كانت فواصل تعليمه الشرعي حىت أتقن ا،  الشرقي الصومايل حيث كانت مدينة عامرة
 متوفرة يف هده املنطقة ، ويقال إن الشيخ نور الدين تأثر بشيخه يف علم التفسري الشيخ حممد فنح  ،

 . خلزعبالت املنتشرة بني الصومالينياالذي كان يعارض ويبدي امتعاضه وتربمه باخلرافات و 

                                                           
ص Kobocii Islaamiyiinta Soomaaliya      ، وكتاب 8١١-8١٩انظر ترمجة الشيخ يف نيل اآلمال ص  (1)
8١-88. 

 www.somaliatodaynet.com  يف  ترمجة خمتصرة الشيخ نور الدين و
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انتقل إىل مدينة غالكعيو يف مث تصدر الشيخ للتدريس والوعظ يف مدينيت غرو وتليح ، وبعد فرتة 
نية اليت تتحدث كثريا عن آ، وكان يشرح للناس اآليات القر  وسط الصومال ، ملواصلة مشروعه الدعوي

 التوحيد وفضله وإخالص العبادة ، والبعد عن الشرك وقبحه ، كما كان يدرس كتاب األصول الثالثة
واملخالفة ملا  هموه بالوهابيةـات، عنها  دة والذو أهل هذه املنطقة اهتمام الشيخ بأمر العقيد أىوملا ر ، 

كوهنم وانتمائهم إىل الطرق الصوفية اليت دائما حتاول إلصاق كل من خالفها فيما عليه أهل البلدة  
  تذهب إليه من أمور ليس هلا مستند شرعي إىل هذا اللقب لتنفري الناس من حوله .

ه وجداله الشديد للمتصوفة وأتباعهم كثريا ، حيت ي الشيخ يف سبيل دعوته وصدعه للحق وجرأتذفأو 
 أدخل السجن مرات متعددة . 

سافر الشيخ إىل مكة املكرمة ألداء فريضة احلج وزيارة املسجد النبوي صلى اهلل ، م 1٦42يف عام و 
، وبعد انتهاء موسم احلج انتسب الشيخ إىل معهد دار احلديث يف مكة املكرمة  عليه وسلم يف املدينة

حضور حلقات العلم اليت كانت تقام يف أروقة املسجد احلرام والنهل من علمائها على كما حرص ،  
 فتخرج من كلية الشريعة.  الشريف،مث سافر الشيخ إىل مصر حيث انتسب إىل األزهر  ،

 ار السنة احملمدية ، حيث تأثر هبا كثريا ، صوفرتة وجوده يف مصر كان خيتلف إىل مقرات مجعية أن
انتهاء دراسته عاد إىل أرض الوطن ، فوضع رحاله يف العاصمة مقديشو ، وكان ذلك عام  وبعد

م عند استقالل الصومال من االستعمار الغريب وقيام دولته، فأسس الشيخ حركة إسالمية 1٦٩١
ختليدا السم اجلماعة اليت أحبها وتأثر هبا فرتة وجوده يف  ( مجعية أنصار السنة) صومالية أمساها 

 مجهورية مصر العربية . 
فاستمر الشيخ يف دعوته يف مقديشو ، وكان حلقات الشيخ العلمية  تنتظم يف مسجدين مشهورين  

ومسجد أربع ركن ، كما كان للشيخ  ، ) املقام (بـاملعروف  يف العاصمة  مها مسجد عبد القادر
 بعض بيوت مسؤويل  الدولة ، ما يدل على تأثري دعوة  الشيخ على اجملتمع قاطبة  جبميع دروس يف

  . أصنافه وطبقاته
 ضايقات كثريةملم ، تعرض الشيخ  1٦٩٦ عام يفوبعدما تويل العسكر مقاليد احلكم يف الصومال  

يف التعليم والتوجيه  إيل كينيا وأوغندا لـمواصلة مشواره الدعوي، فأفاد الناس مث هاجر،  كالسجن
بنشر وقاموا ا الساحة الصومالية ؤو والوعظ واالرشاد ، كما خرج عددا من الطلبة واملؤيدين الذين مل

  اخلري واحلذر من املخالفات العقدية .
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، وهو مؤلف  (هداية املستفيد يف علم التوحيد ) ومل يعرف من مؤلفات الشيخ إال كتابني اثنني مها : 
التعظيم املشروع للرسول الكرمي والتعظيم  )ؤال واجلواب يف علم التوحيد  ، وكتاب على طريقة الس

  . (املمنوع 
وبعد عمر طويل وجهد جليل وعمل غري متناه  تنقل بني املدن الصومالية وإىل أقطار متباعدة ألجل 

طريقه إىل عامل أن يشق بن فيها و م والدعوة ، استطاع شاب من قرية نائية ال يعرفها إال الساكنلالع
الشهرة ببساطته وترتيله آيات الذكر احلكيم على مسامع الناس يف املساجد ومقارعة املنحرفني عن 

يف املعاصرة  األب الروحي واملؤسس األول للدعوة السلفية )طريق السنة ، واستحق بأن يلقب 
ل إال الشيخ نور وال يعرف حيت اليوم  من محل لقب " السلفي " بني أهل الصوما،  (الصومال 

هـ املوافق أكتوبر عام 141٩الدين ، سلَّم روحه إىل باريها وخالقها يف شهر مجادى اآلخر عام 
عاما ، يف مدينة الرياض يف اململكة العربية السعودية ، فرحم اهلل  21م  ، عن عمر يناهز 1٦٦9

سعة وأسكنه فصيح جناته ، تعاىل  الشيخ الداعية نور الدين علي ُعلْو  السلفي الصومايل رمحة وا
  وحيشرنا وإياه مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا . آمني .

ومع هذا اإلطناب واإلطراء للشيخ نور الدين علي علو رمحه اهلل تعاىل إال أن هناك من وجَّه للشيخ 
انب معني من التوحيد وإغفاله أو وأسلوبه ونتاجه الدعوي نقدا الذعا ، متهما إياه برتكيزه على ج

 إنكاره جوانب كثرية من باب العقيدة ما يـشري لعدم أحقيته باسم السلفية .
ومن هؤالء العلماء الذين انتقدوا الشيخ وشككوا يف سلفيته وحقيقة دعوته الشيخ عبد القادر نور 

من غري التوبة خالد خملد يف  فارح غعمي متهما إياه بتبنيه بعض أفكار املعتزلة من أن مرتكب الكبرية
اليت جددَّها الشيخ  ومنذ فرتة بعيدة ارحتل إىل أرض احلجاز فتلقى هناك العقيدة السلفيةالنار : " 

 -كما يظهر يل-حممد بن عبد الوهاب وأدرك بعض آثارها، فتشرهبا وأحبها مث انتقل إىل مصر 
ا تأثروالتقى هناك جبماعة أنصار السنة احملمدية وهناك تأثر  ،  باملذهب العقالين الذي تأثَّر به أميَّ

يف أوغندا وكنت ألقي درسا يف العقيدة الطحاوية، وكان  –رمحه اهلل  –عمره  أواخرالتقيت معه يف 
يتابع درسي وحني وصلت إىل )باب الشفاعة( حلَّلت املوضوع وفصلته وبينت الشفاعة املمنوعة 

نيع الشيخ فاستدعاين يف بيته، واخنرط معي يف نقاش حاد والشفاعة املشروعة ؛ فلم يعجب هذا الص
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ليغري موقفي منها وهو إمياين بالشفاعة ؛ ألنه كان يرى أن من مات متلبسا باملعاصي فهو خملد يف 
 .(1)" النار وال تدركه شفاعة .. وهذا عني مذهب املعتزلة 

وكان معروفا أنه كان ينكر كثريا من  كما اتـهم الشيخ بإنكار األحاديث اليت ال توافق رأيه فقال : )
كان يقول عن هذ األحاديث :   ،األحاديث ولو كانت من النوع املتفق عليه إذا مل توافق ذوقه 

)ليست بشيء( رأيت ذلك منه يف مواقف كثرية وهو أمر معلوم لدى الكثريين من املتابعني حلاله. 
 . (2)( قال : إن يف البخاري حلياٍت وثعابني حني كان يقرأ البخاري إذا صادف حديثا ال يوافق رأيه

على توحيد العبادة والرد على الشركيات اليت تناقضه،  –رمحه اهلل  –ركز الشيخ نور  وقال أيضا : )
وكان يف أسلوبه جفاف، ولذلك مل يرتب على يده جيل طبًّق اإلسالم مبفهومه الواسع يف العقيدة 

حلجاب، وغريها، بل مل يكن يعجبه هذا احلجاب الذي انتشر والعبادة واملظاهر االجتماعية مثل ا
 . (3)( فيما بعد ..أما احلديث عن تطبيق الشريعة فلم يكن ضمن براجمه اليت كان يتحدث عنها

وإذا تساءلنا ما دور الشيخ نور ومسامهته يف الدعوة السلفية ؟ حتيط به  أما يف سلفيته فقال : )
، ومل أر له  بعض أخطائه العقديةمن  أصالة سلفيته بعد ما مرَّ بنا عالمات استفهام كثرية تشكك يف

 . (4)( عناية بالسنة يف االستدالل
ما سبق يظهر أن الرجل  كما اهتم الشيخ بـعدم اتباعه وتالمذته األسلوب األمثل يف الدعوة فقال : )

وأيضا مسة املتخرجني على  ... متلك منهجا تربويا متكامالـ، ومل ي مل تكن عنده سياسة دعوية شاملة
درسته اجلفاف والغلظة، والنقد الالذع، وشدة السخرية والتهكم من أخطاء اجملتمع، وهذا يناقض 

 (.  أخالقيات الدعوة اإلسالمية

                                                           
 www.arabic.alshahid.net/columnists/94826 ، يف موقع 2مذكرات داعية رقم   (1)

 
 www.arabic.alshahid.net/columnists/94826   نفس املوقع   (2)

 
 www.arabic.alshahid.net/columnists/94826 نفس املوقع   (3)

 
 www.arabic.alshahid.net/columnists/94826نفس املوقع   (4)
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وقد سألت عددا من معاصري الشيخ ، والذين حضروا بعض دروسه عن صحة  هذا التهم املوجهة 
هذا اآلراء املنسوبة إليه مل تكن مشهورة بني الناس ، بل كان هناك إىل الشيخ ، فمنهم من أفادين بأن 

أراء خاصة للشيخ قد يتحدث إىل جلسائه اخلاصة ، ومنهم من أخربين بأن بعض اآلراء الشيخ 
 الشاذة كانت مشهورة ومعروفة .

 
 
  : (1)الشيخ حسين محمد محمود ) عده( - 9

ملشهور بـــ ) الشيخ حسني عده ( ، ولد يف موضع هو العالمة الفقيه الشيخ حسني حممد حممود ا
م ، وتويف والده وهو يف عامه اخلامس ، فعاش يتيما 1٦19قريب من مدينة عدله الساحلية يف عام 
اب ليتعلم الكتابة والقراءة ويـحفظ القرءان الكرمي ، فحفظ حتت كنف أمه احلنون ، فأدخلته الكتَّ 

 بن املعلم حممود علي . القرءان علي يد معلمه املعلم أمحد 
وانتقل الشيخ إىل مدينة مقديشو عاصمة الصومال لينهل من علمائها وفقهائها الكبار ، فتلقى العلم 
والفقه عن  الشيخ  علي حممود معو املعروف بــــ ) الشيخ علي متان ( ، والشيخ حممد شيخ حمي 

حممد الدين معلم مكرم ، والشيخ أبيكر  شيخ حمي الدين معلم مكرم ، والشيخ عده بن الشيخ 
 صويف ، والشيخ عبد الرمحن بن أو عمر الورشيخي ، وغريهم من العلماء والفقهاء . 

وقد زامل الشيخ عددا من طلبة العلم الذين ذاع صيتهم يف العاصمة الصومالية واملناطق الـمحيطة بـها 
، مثل الشيخ أبوبكر معلم علي ، والشيخ يوسف معلم حسن  مودي ، والشيخ حمي الدين راغي 

 حايو ، والشيخ حنفي شيخ بشري ، والشيخ حسن غلوين وغريهم من زمالء ورفقاء العلم . 
وبعد أن أتقن الشيخ علوما كثرية  من التفسري و الفقه واللغة جلس للتدريس والتعليم ، وصارت 

عة حلقاته العلمية اليت أستمرت مخسني عاما مقصدا للطلبة وباحثي العلم واملعرفة يف شىت علوم الشري
، وكانت حلقات الشيخ العلمية تعقد وتنتظم يف أماكن متفرقة مثل  مسجد غبكه ، ومسجد حاج 

 يربو عمر ، واملسجد الذي بناه الشيخ بنفسه يف حارة بون طريه يف مقديشو العاصمة . 

                                                           

  (1) . تلميذ الشيخ : حممد حممود حسن عن نقلت هذه الرتمجة 
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مقديشو ، بل انتقل الشيخ يف فرتات  علىومل تكن حلقات الشيخ ودروسه العلمية والدعوية تقتصر 
مناطق البعيدة والقريبة من العاصمة كإقليم جوبا السفلى يف جنوب ـة إىل بعض األقاليم والدمتعد

 الصومال ، وإقليم شيبيلي الوسطى الواقع يف مشال العاصمة . 
يد الشيخ عدد كبري من طلبة العلم وصاروا فيما بعد من علماء ودعاة الصومال  وقد تتلمذ على

تمثيل ال احلصر العالمة الشيخ حسن علي علسو )حسن عده( ، املشهورين ، ومنهم على سبيل ال
والعالمة الفقيه صاحب التصانيف الشيخ عثمان بن عمر حدك ، والشيخ علي بن الشيخ حممود 
طريي ، والشيخ حامد بن شيخ أمحد زيار ، والشيخ حممد عثمان شيخ  نور ، والشيخ حسني فارح 

ر عمر أبسغي ، والشيخ حسني علسو باسي ، والشيخ هلوله ، والشيخ موسى مرعده ، والشيخ نو 
علي حاج أمحد ، والشيخ موسى معلم حسني ، والشيخ علي سعيد ، والشيخ حممد شيخ عبد 
الرمحن ، والشيخ عثمان سريره ، والشيخ هلوله تفو علو ، والشيخ معلم حسن جينو، والشيخ أمحد 

يخ عبد الرشيد، والشيخ عبد الرزاق ، والشيخ عمر ،  وأوالد الشيخ  وهم معلم عبد الرمحن ، والش
 أبوبكر بن الشيخ حسني عده ،  وغريهم من العلماء والدعاة . 

وكان الشيخ من املراجع املعتمدة يف التدريس واإلفتاء يف  الفقه الشافعي يف الصومال ، وكان يسند 
 إليه يف كثري من األحيان املسائل العويصة واملشكلة يف الفقه .  

كثري العبادة ، صبورا ، حمبا للخري ، بعيدا عن الشبهات ،  وكان  د عرف الشيخ بدماثة اخللق ، وق 
حملتاجني ، مبذال لوقته وجهده لنشر العلم وتعليم باماء ، رحيما لكارها للخالف ، مبجال للعلم والع

 . الناس 
 الرتدد والسفر إىل احلرمني الشريفني ألداء فريضة احلج وزيارة املسجد النبوي الشريف ريوكان الشيخ كث

إىل الطريقة األمحدية  واانتسب ممن، وقد أدى الشيخ شعرية احلج سبعة وعشرين مرة . وكان الشيخ 
 الصوفية . 

عاىل وانتقل إىل وبعد أدائه فريضة احلج وعودته إىل أرض الوطن لىب الشيخ  نداء مواله سبحانه وت
 ه ،  ٩/1/1419م ، املوافق يف 1٩/٩/1٦٦4رمحة ربه ، وذلك يف يوم اخلميس  

وقد شارك يف تشييع جنازة الشيخ عدد غفري من العلماء والوجهاء واألعيان وعامة الناس يف مدينة 
 ، أمني  فرحم اله تعاىل الشيخ حسني رمحة واسعة وأسكنه فسيخ جناته مقديشو واملدن القريبة هلا .
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 : (1)الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ محمد الدينسوري - 7

نسبة إىل مدينة دينسور  -الرمحن بن الشيخ حممد الدينسوري  دهو العالمة الفقيه الشافعي الشيخ عب
هـ املوافق عام 111٦، ولد الشيخ عام  -، املعقل الفقهي لطلبة العلم الشرعي يف جنوب الصومال 

 امدينة بورهكبة يف إقليم باي ، مث ارحتل مع صحبة والده إىل قرية مصر  ىم يف قرية آمنو من قر 1٦12
، فحفظ القران الكرمي يف وقت مبكر من عمره ، وقرأ الفقه على أبيه ، ، وملا من قرى مدينة دينسور 

العلماء ب  السفر إىل مدينة بيدوا ، حيث كانت تعجب، أذن له  لعلم الشرعيإىل ارأى أبوه ميله وحبه 
اء ، وبقي فيها  مدة طويلة ينهل من علمائها ومدرسيها ، ودرس عليهم التفسري والفقه هوالفق

 ربية وغري ذلك من العلوم الشرعية . عث وعلوم اللغة الواحلدي
ومن العلماء الذين أفاد الشيخ من علمهم مع كثرهتم الشيخ عبدل وهذي ، والشيخ يوسف هلول ، 

 والشيخ حممود أغاري رمحهم اهلل تعاىل مجيعا .  والشيخ عبدي غادسن ،
ها ، ـلنشر العلم الشرعي  وتعليم الناس يف رحاب ا وبعد اتقان الشيخ علوما كثرية عاد إىل قريته مصر 

ولكنه مل يطل به املقام فيها فانتقل إىل مدينة دينسور ، حيث حط  رحاله يف أحد مساجدها ، 
 ليكون منطلقا ومؤسسا حللقات الشيخ العلمية والفقهية. 

ثرية من طلبة العلم هنل منها أعداد ك سنة،تالمـذته: استمرت حلقات الشيخ العلمية أكثر من مخسني 
  .الصومالمجهورية  جمناطق كثرية من داخل وخار  ينتشرون يفالشرعيني الذين 

والتعليم واستفاد الناس ومن أشهر تالمذة الشيخ الذين ذاع صيتهم وسطع جنمهم وتصدروا للتدريس 
ليم بيدوا ، قإكان يدرس الفقه الشافعي يف مدينة أُفُرو يف  الشيخ فرو بن الشيح   الذي من علمهم
إقليم بكول يف  يف  اللغوي حسن عبد الرمحن  الذي جلس للتدريس يف مدينة ربطروي فقيهوالشيخ ال

شيخ علي من علماء مدينة دينسور ، والشيخ أمحد طريي ،  بن غرب الصومال، والشيخ عبد اهلل
الذي حتتله والشيخ حممد شكري ، ، والشيخ حممد جغر ، وهم من علماء إقليم الصومال الغريب 

إثيوبيا ، والشيخ عبد النور بن الشيخ كولو من أبناء مدينة وجري  الواقعة حتت االحتالل الكيين ، 
مقدم الطريقة الصاحلية ، والشيخ حممد صاحل بن الشيخ عبد الرمحن الذي  والعابد الشيخ حممد نور

                                                           
 بن الشيخ عبد الرمحن .تلقيت هذه الرتمجة من ابن الشيخ وتلميذه ووريث حلقة الشيخ العلمية الشيح حممد صاحل   (1)
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ن الزعيم السابق جلبهة حترير ومن تالمذته السيد عبداهلل حسورث كرسي أبيه يف التدريس والتعليم ، 
دم شيخ آوالشيخ ، يف مجهورية مصر العربية  الصومالية الصومال الغريب والسفري احلايل للجمهورية

، ومن تالمذة الشيخ الناهبني الوجيه والداعية  الربملان الصومايل بالسابق عضو الحممد دير الوزير و 
السلفي الشيخ إبراهيم ميلو ، وأخيه االستاذ الشيخ  حسن ميلو ، وغريهم من العلماء وطلبة العلم 

وا الناس ونشروا العلم واخلري واهلدى ، رحم اهلل تعاىل األموات منهم وحفظ وسدد خطا دالذين أفا
 األحياء منهم . 

 خاصة والعامة وانشغاله بالتوجيه واإلرشاد على نشر العلم وتدريسه لل مواظبته مع ومن صفات الشيخ
ن مرة يف كل أسبوع االليل  وتالوة القرءان الكرمي ، وكان خيتم القرءاالهتمام واملواظبة التامة على قيام 

 ن مرتني يف كل أسبوع . اويف آخر حياته كان خيتم القرء ،
هـ املوافق 1481الشيخ حممد إىل رمحة اهلل تعاىل يف شهر رمضان سنة  وانتقل الشيخ عبد الرمحن بن

م ، بعد عملية جراحية أجريت له يف مدينة مركا الصومالية ، مث نقل جثمانه إىل مدينة دينسور 8١١8
 حيث دفن هناك  ، رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته ، آمني . 
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 : (1)نور قويالشيخ محمد  - 8
العالمة احملدث خطيب السلفيني الشيخ حممد بن عثمان بن علي من قبيلة أورومي يف أرض هو 

عام  دينة هررمب قريبةولد الشيخ يف هرمايا ال احلبشة  املعروف بالشيخ حممد نور قوي،
 . رةلدته وهو يف عامه الرابع عشاومات والده بعد والدته بشهر ، كما توفيت و م ، 1٦82ه/114١

، مث درس الفقه واللغة العربية وعلم  ) نقطة ( يف مدينة هرر حفظ القرآن على يد الشيخ حممد حسن
 بلدته .احلديث يف 

ومن العلماء الذين تتلمذ الشيخ عليهم وأخذ عنهم العلم الشيخ حممد سليمان والشيخ حممد رشيد ، 
، والشيخ عبد الكرمي درس عليه علم  أخذ عنهما الفقه الشافعي ، والشيخ عثمان درس عليه احلديث

 اللغة والنحو والصرف ، كما درس على الشيخ حممد أمني .
وبعد اتقان الشيخ العلوم اليت كانت متوفرة يف منطقته تطلع إىل رحلة العلم والبحث عن العلماء 

 .والتحق جبامعة األزهر الشريف ،  م 1٦91إىل مصر عام والسفر إىل قالع العلم فاتـجه 
على عدد من كبار علماء األزهر يف زمانه كالشيخ حممود شلتوت ، والشيخ حممد  الشيخ  تتلمذو 

 ، وغريمها من علماء األزهر . سليمان 
للعمل يف البعثة األزهرية يف الصومال ، فعمل مدرسا  وبعد انتهاء فرتة دراسته اجلامعية انتدب الشيخ

م ، مث قدم استقالته من البعثة 1٦٩4-1٦٩1 عام يف مدينة أودوينه يف الشمال الصومايل وذلك يف
 ، فانضم إىل وزارة الرتبية والتعليم الصومالية ، فتنقل بني هرجيسا يف الشمال وبيدو يف اجلنوب . 

وبعد تأسيس كلية املعلمني يف لفويل القريبة من العاصمة مقديشو عني مدرسا فيها ، ومل يزل فيها إىل 
 أن سقطت احلكومة .

ن رجع الشيخ من رحلته العلمية إىل وقت قريب بعد أن تقدم به العمر مل ينقطع الشيخ من ومنذ أ
ممارسة الدعوة والتعليم يف مجيع املدن اليت عمل فيها مدرسا ، ولكن تبقى مدينة مقديشو الوجه البارز 
يف دعوته حيث أمضى فيها وقتا طويال من عمره ، فكانت حلقاته العلمية تنعقد يف جنبات 
مسجدي بافضل والروضة يف حي شبس يف مقديشو ، حيث درس فيهما أمهات الكتب يف احلديث 
النبوي كصحيحي البخاري ومسلم وسنن الرتمذي وأيب داوود والنسائي وابن ماجه  ، كما درس 

 فيهما كتاب بلوغ املرام .
                                                           

 .تلقيت ترمجة الشيخ عن تلميذه وجنله مجال بن الشيخ حممد نور قوي   (1)
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ثقفني الصوماليني وقد لقب الشيخ خبطيب العاصمة حيث كان يؤم خطبته املئات من طلبة العلم وامل
وكان املسجد حمل أنظار اجلميع ، وألجل تأثري الشيخ ودروسه وخطبه اليت استقطبت مجوعا كثرية من 

حيث أودع يف سجن لباتن جروا ، سيئ السمعة  1٦2٩الشعب تعرض الشيخ لالعتقال وذلك عام 
 م .1٦2٦ور ، ومكث يف السجن حىت أفرج سنة ،  مث نقل إيل سجن النت ب

تلمذ على الشيخ حممد نور قوي أعدادا كبرية من الدعاة والعلماء الصوماليني الذين أفادوا وقد ت
الشعب الصومايل وساهـموا يف نشر الدعوة يف ربوع الصومال ، ومن هؤالء على سبيل املثال ال 

ي احلصر الشيخ عبد القادر نور فارح  غعمي رمحه اهلل ، والشيخ حسني حسن ، والشيخ عبد اهلل لكر 
، والشيخ حسن طاهر ، والشيخ حممد أمحد بقلسون رمحه اهلل ، والشيخ علي تركي ، والشيخ حممد 

 . وغريهن كثري،  عبدي طاهر
 ويعيش الشيخ حممد نور قوي حفظه اهلل تعاىل اليوم يف اإلمارات العربية املتحدة  .
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  : (0)الشيخ إبراهيم محمد علي سولـي - 6
م ، أُدخل الكتاب 1٦8٦هو احملدث الداعية الكبري الشيخ إبراهيم سويل ، ولد يف إقليم هريان عام 

يف صغره كما كانت عادة الصوماليني ، فلما أمت حفظ القرآن ، قرأ املختصرات من الفقه الشافعي من 
ت االحتالل علماء بلدته ، مت سافر إىل مدينيت مستحيل وقاليف من اإلقليم الصومايل الواقع حت
ومل يتوقف .  اإلثيويب ، فقرأ على علمائها الفقه واللغة العربية والتفسري وغري ذلك من العلوم الشرعية 

مهة الشيخ يف طلب العلم داخل احلدود الصومالية  ، بل شدَّ رحاله إىل األراضي املقدسة يف مكة 
عن طريق البحر مرورا مبدينة املكرمة م  سافر  مع عدد من زمالئه ايل مكة  1٦9١ عام املكرمة ، ويف

عدن يف رحلة شاقة كادت أن هتلك هبم ، فلما وصل إىل مكة التحق الشيخ حبلقات العلم باملسجد 
احلرام مع العناية بعلم احلديث ، ألن هذا العلم مل يكن منتشرا بكثرة يف الصومال ، وأراد الشيخ من 

   . أرضه  وقد فعل  خالل تدريسه هذا اإلفادة بشعب بعد عودته إىل
م ليحط 1٦٩1وبعد سنوات من الغربة يف طلب العلم رجع الشيخ إىل الصومال ، وذلك يف عام 

رحاله يف أشهر مسجد يف العاصمة الصومالية مقديشو ، وهو مسجد مرواس ، فبدأ تدريس كتاب 
بإلقاء احملاضرات  رياض الصاحلني ، وهو أول من درس هذا الكتاب علنا يف املساجد ، كما كان يقوم

والدروس خطب اجلمعة يف مساجد خمتلفة يف العاصمة ، ويقال هو أول خطيب مجعة خطب باللغة 
الصومالية  حيث كان اخلطباء يعتمدون على اخلطب الـمعدة سلفا الـمقسمة على أشهر السنة 

هما يف استخدامها يف واملكتوبة باللغة العربية ، ألن أهل الصومال شافعيون ، وتعترب العربية أمرا م
 خطبة اجلمعة .

وبعد سقوط احلكومة املركزية الصومالية شارك يف تأسيس هيئة جممع العلماء الذي وضع على كاهله 
السعي للتقريب بني الفصائل الصومالية املتنازعة واالصالح بني القبائل ، وقد جنح يف كثري من أعماله 

 اليت كانت تصب يف صاحل العام .
حياته أصاب الشيح مرض أعاقه من التدريس والتعليم ومزاولة الشأن العام ، حىت وافته  ويف أواخر

م ، يف مدينة هرجيسا يف مشال الصومال ، فرمحه اهلل تعاىل رمحة 8١١٦املنية يف شـهر مارس عام
 واسعة وأسكنه فسيح جناته .

 
                                                           

 .19-14 انظر ترمجة الشيخ يف نيل اآلمال يف تراجم أعالم الصومال   (1)
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 : (1) الشيخ محمد بن معلم حسن - 01

الصحوة اإلسالمية املعاصرة يف الصومال  ، ولد الشيخ يف   وغوي أبهو الشيخ العالمة املـفسر الل
م  ولكن جواز سفره يشري إىل  عام 1٦14بادية مدينة بورهكبه من إقليم باي الصومايل  يف عام 

علم حسن الذي كان مدرسا للقرآن الكرمي ،  وتويف أبوه املم حفظ القرآن الكرمي على يد أبيه  1٦1٩
تسع سنني ، فكفله خاله ، مث أرسله إىل مدينة بيدوه  آنذاكبعد أن حفظه القرآن ، وكان عمره 

لقات العلم فيها ، ولكنه مل ميكث كثريا ، بل ذهب إىل بادية مدينة حبعاصمة إقليم باي ليلتحق 
مد عبد اهلل ، مث صار بعد مدة مدرسا للقرآن الكرمي يف حمل جغجغا ، وأخذ العلم عن الشيخ حم

لقة حبلفية يف النحو على احلاج علي ، مث انتقل بعد ذلك إىل مدينة جغجغا فالتحق األإقامته ، وقرأ 
الشيخ علي اجلوهر ، كما تتلمذ على الشيخ أمحد بن الشيخ إبراهيم الرباوى وأخذ عنه املنطق 

، وهو من أجلَّ علماء الشيخ ، كما أخذ الفقه واحلديث من علماء آخرين  ، والبالغة وعلوما كثرية 
وبعد إجادته كثريا من العلوم الشرعية سافر الشيخ إىل مدينة هرجيسا يف مشال الصومال فصار مدرسا 

النتساب االذي نصحه بالذهاب إىل مصر  و  املقبويل  للقرآن ، فلقي هناك الشيخ الشريف عبد النور
ىل مصر عن طريق احلبشة والسودان حىت وصل إليها عام إعة األزهر ، فسافر الشيخ إىل جام
م ، وبعد اجتيازه امتحان القبول  التحق بكلية أصول الدين جبامعة األزهر ، فتخصص يف 1٦92

العقيدة والفلسفة ، وبعد خترجه واصل دراسته يف املاجستري ، كما نال دبلوم يف طرق التدريس من  
الدكتوراه يف جامعة األزهر يف موضوع  رسالة سجل  ابية التابع جلامعة عني الشمس ، كمكلية الرت 
إىل  ورجوعه  بسبب عودتهيكمل الرسالة ، ولكنه مل  ( اإلميان وأثره  يف الفرد واجملتمع) أمساه  

   .الصومال

                                                           
الشيخ حممد معلم حسن مفسر القرآن ورائد :  مقال ، و 12٩  -124كتاب نيل اآلمال ص  مزيدا من تاريخ الشيخ  : انظر  (1)

واحلوار الطويل الذي أجرته قسم اللغة الصومالية هبيئة ،   www.somaliatoday.netالدعوة اإلسالمية يف الصومال يف 
 Taariikhومقال ،   www.bbcsomali.comيف  سريته،وحتدث عن  م،1944اإلذاعة الربيطانية مع الشيخ يف عام 

Nololeedkii Sh. Maxamed Macallin  يفwww.so.wikipedia.org 
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ن أصعب وقد عاصر الشيخ فرتة وجوده يف مصر حركة اإلخوان املسلمني اليت تعرضت ما وصف م
كالشهيد سيد  ، كما أعدم عدد منهم ها الدعوية حيث امتألت السجون بأتباعهاـمراحل مسريت

، وسيد قطب (2)وقد تأثر الشيخ اجلو السائد يف تلك الفرتة ، وقرأ كتب الشيخ حسن البنا ، (1)قطب
ته عنُي مديرا من غري أن ينتسب إىل اجلماعة تنظيميا .وبعد عود وغريمها من منظري ومفكري اجلماعة

ؤون الدينية يف وزارة العدل الصومالية ،كما بدأ تدريس تفسري القرآن الكرمي  يف مسجد شإلدارة ال
تفسري  على املصحف الشريف يف عتمداب يذعبد القادر املشهور بـ )املقام ( ، بأسلوب عصري ج

لتفسري املوضوعي الذي ته  وربط بعضه ببعض ، كااالن الكرمي مع الغوص يف معانيه ومآألفاظ القر 
يف حلقات  كان واحد ، وهذه الطريقة اجلديدة مل تكن معهودة من قبلمجيمع اآليات املماثالت يف 

                                                           
 م ، حفظ القرءان الكرمي يف1٦١٩هو : سيد قطب إبراهيم حسني الشاذيل ، ولد يف إحدى حمافظة أسيوط يف مصر عام  (1)

م ، فعمل موظفا يف وزارة 1٦11صغره ، مث التحق مبدرسة املعلمني األولية بالقاهرة ونال شهادهتا والتحق بدار العلوم وخترج عام  
 عليه بتعث إىل أمريكا ، فبعد رجوعه انضم إىل مجاعة اإلخوان املسلمني ، فتعرض لالعتقال والتعذيب وحكممث ااملعارف ، 

م ، ولسيد قطب مؤلفات كثرية ، أشهرها تفسريه 1٦٩٩احلكم يف عام  فيهنظام احلكم  ، ونفذ  باإلعدام بتهمة التآمر على
املسمى : يف ظالل القرءان ، وكتاب معامل يف الطريق ، واملستقبل هلذا الدين ، وغري ذلك من مؤلفات أدبية . وقد اختلف تراث 

   ب سيد قطب من امليالد إىل االستشهاد  .كتا  السيد ومؤلفاته مبا ال يتسع اجملال بسردها هنا . انظر 

أمحد عبد الرمحن البنا  والده م ، 1٦١٩الرمحن حممد البنا الساعايت ، ولد يف احملمودية مبصر عام  هو : حسن أمحد عبد  (2)
حمدث مصري صاحب كتاب ) الفتح الرباين يف ترتيب مسند االمام أمحد حنبل الشيباين( ، خترج من دار العلوم عام  الساعايت
م ، أسس مع ستة من زمالئه مجاعة اإلخوان املسلمني يف 1٦82م مث عني مدرسا يف مدينة اإلمساعيلية ،ويف مارس عام 1٦8١

اإلمساعلية ، فانتشرت أفكار اجلماعة يف قطاع عريض من اجملتمع املصري ، كما كان هلا تأثري كبري يف العامل اإلسالمي ، وتعرض 
بعد ساعات بسبب وتويف م ، ونقل إىل املستشفى 1٦4٦فرباير عام  18مساء السبت يف  اولة اغتيال يفحملالشيخ حسن البنا 

، و املرأة املسلمة ، و مباحث يف علوم احلديث ، مقاصد  مذكرات الدعوة والداعيةوللشيخ مؤلفات منها :، فقده كثريا من الدماء
 www.ikhwanonline.com. انظر موقع    القرآن الكرمي
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يث كان املفسرون يُولون االهتمام بتفسري ألفاظه فقط اليت تنتشر يف مساجد الصومال ، حالتفسري 
 من غري االهتمام بقواعده وأحكامه .

يتبناه شاب خترج من أعظم قالع العلم يف العامل اإلسالمي األزهر ، مع وهذا األسلوب اجلديد الذي 
معرفة تامة للواقع اإلسالمي عامة وواقع احلركة اإلسالمية يف مصر ، جلب أعدادا هائلة من طبقات 

، وكانت حلقة الشعب املختلفة من  الشباب والكبار واملوظفني والتجار وغري ذلك من طلبة العلم 
الشيخ يف التفسري يف مسجد عبد القادر النواة األوىل للصحوة اإلسالمية يف الصومال، ألن كثريا من 

الصومايل بشقيه السلفي واإلخواين فيما بعد كانوا من تالمذة ومتأثري  رواد ومؤسسي التيار اإلسالمي
  دروس الشيخ حممد رمحه اهلل تعاىل .

اكية ما أحدث درس الشيخ يف التفسري من انتشار الوعي اإلسالمي الصحيح شرت وملا رأت احلكومة اال
 اتالذي يتطلع إىل حتكيم الشرع يف ميادين احلياة وإقبال الناس على التدين ، قررت إيقاف نشاط

الشيخ الدعوية وإيداعه السجن بغري حماكمة من غري جرم ارتكبه إال أن درسه اجتذب أعدادا كبرية 
م  ، وعاين يف هذه  1٦28- 1٦١٩مايل املسلم ، فمكث يف  السجن من عام من الشعب الصو 

 .الفرتة أنواعا من املشاكل ، وبعد خروجه من املعتقل سافر إىل اخلارج  ألجل العالج 

املنتسبة جلماعة اإلخوان يف السجن ، تأسست حركة االصالح الصومالية الشيخ  فرتة وجوديف و  
ولكن مل  جديد،خ من رحلته العالجية استأنف درسه يف التفسري من ولـما عاد الشي . املسلمني 

   سنتني.فيه  أخرى، ومكثمتهله احلكومة كثريا فأعادته إىل السجن مرة 

ة مقديشو معلماء الصوماليني يف العاصالوبعد سقوط احلكومة املركزية أسس الشيخ مع عدد من  
ملصاحلة بني اجلبهات والقبائل املتقاتلة والسعي جملسا  مسي ) جممع علماء الصومال( لإلسهام يف ا

يت تصب يف عادة االستقرار يف الصومال وحتكيم الشريعة يف البلد وغري ذلك من األعمال الإل
   املصلحة العامة .
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نشر  هدفهومل يؤسس الشيخ تنظيما وال حركة ومل ينتم إىل أي جمموعة فكرية ، بل كان عاملا مربيا 
الذين يسامهون اليوم يف  ف من طلبة العلم والدعاة واملرشدينالفتخرج على يديه اآل العلم بني الناس ،

  يف داخل الصومال وخارجه .جماالت كثرية يف الدعوة والتعليم واإلصالح 

يف فرتة وجوده يف السعودية ، مث نقل إىل إيطاليا للعالج ، ووافته  تعرض الشيح حادث سيارةوقد 
م ، ونقل جثمانه إىل الصومال ، وصلي عليه يف مسجد  8١١١س عام أغسط 11املنية هناك يف 

اآلالف من األعيان والعلماء  تهاهلداية يف مقديشو ، ودفن يف مقابر العاصمة ، وقد شارك يف جناز 
  فرمحه اهلل رمحة واسعة وأسكنه  فسيح جناته ، إنه ملك بر رؤوف رحيم . وعامة الناس ،

رمحه اهلل تعاىل  متحدثا هليئة  يف فقد فقيد األمة : يقول الشيخ عمر فاروق وانقل هنا ما قالته العلماء
معلم متبحرا يف العلوم الشرعية وهو من  بن اإلذاعة الربيطانية بعد وفاة الشيخ ) كان الشيخ حممد

الراسخني يف العلم الذين وهبهم اهلل مبنه وكرمه ملكة عظيمة يف معرفة الدين اإلسالمي ، حيث كان 
ظم الناس الذين نشروا الدين من تالميذه الذين هنلوا من معني علمه واستفادوا من نصائحه مع

 . (1)ومواعظه وتفسريه القيم (

أدب وأخالق رفيعة وكان  امعلم رجال هادئا ذ بن ويقول الشيخ شريف عبد النور ) كان الشيخ حممد
ثري القراءة للقرآن الكرمي وكان رجال متصفا بقلة الكالم وكثرة اإلنصات وكان يكره اللغو ، وكان ك

 . (2)زحين شخصيا وكان يناديين أوكي شريف (امنفتحا يكثر املزاح حيث كان مي

                                                           
 www.somaliatoday.netالشيخ حممد معلم حسن مفسر القرآن ورائد الدعوة اإلسالمية يف الصومال يف : مقال  (1)

 
 www.somaliatoday.netالشيخ حممد معلم حسن مفسر القرآن ورائد الدعوة اإلسالمية يف الصومال يف : مقال  (2)

 



175 
 

عترب وفاة الشيخ حممد ت)  السابقون الدينية ؤ وزير العدل والش ويقول الشيخ عبد الغين شيخ أمحد
ف رجال أسهم يف نشر الدين معلم صدمة للعامل اإلسالمي عامة ويف الصومال خاصة وإنين ال أعر 

معلم يف مدة بن  اجليل اإلسالمي اجلديد فكريا وعلميا مثل تأثري الشيخ حممد يف  رَ اإلسالمي وأثَـّ 
تربيته وتعليمه للطالب يف  ىننس إذ ال ،  املوت حق ولكين حزين لفقدانه ، ثالثني عاما مضت

مصر وهو عامل وعندما دخل امتحان قبول   تفسري القرآن الكرمي وتوجيهاته القيمة ، وذهب الشيخ إىل
وكان حافظا للقرآن الكرمي  ،عقل نري وكبري اوكان رجال فهاما ذ رأسه تقديرا له ،اجلامعة قبَّل املمتحن 

  . (1)( عترب وفاته خسارة لنا فقد مات يف وقت حتتاج الدعوة اإلسالمية ألمثالهتو ، 

معلم من مؤسسي احملاكم يف الصومال بن :" كان الشيخ حممد  يقول الشيخ أمحد عبدي طعسو
حيث أصبح أول رئيس هلا فقد بدأ دراسة التفسري منذ عودته إيل الصومال  ، وجممع علماء الصومال

نظام سياد بري ، بدأ التفسري يف مسجد التضامن اإلسالمي ، وكان صاحب  انـهياروكذلك بعد 
وكان الناس بالنسبة  ، دمة اإلسالم ، وكان وقافا عند حدود الدينإميان راسخ إذ وهب مجيع حياته خل

له سواسية ، وكان سخيا وقائدا جماهدا فذا من نوعه ، وكان رجال حليما ورحيما ، وكان أبا للصحوة 
اإلسالمية يف الصومال ، وسيذكره الناس عن حماسنه ، وقد حزن عن وفاته مجيع الصوماليني الذين 

نه كان حيب أن يكون الشيخ حيا يرزق بني ظهرانيهم ولكن الدنيا ال تدوم ألحد عرفوه وعاصروه وأ
فقد تويف اليوم ــ يعين يوم وفاته ــ داعية وعامل إسالمي كبري ومشهور والذي ال نستطيع أن نسد مكانه 

 . (2)بسهولة (

إلسالمية معلم حسن يعد حبق باعث الصحوة ا بن الشيخ حممد" قال الشيخ عبد القادر غعمي : 
جنح يف إضفاء ثوب اجلدية على  -رمحه اهلل –الشيخ حممد  احلديثة يف الصومال وملهمها الفذَّ ....
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احلواجز النفسية أمام الشباب بتقريب  ةتفسري القرآن، وجعله أداة إصالح لواقع األمة، وإزاح
الرتقاء بتدريسه شكال املعلومات وحتسني أسلوب األداء. وقد متثَّل إبداعه يف ميدان التفسري يف ا

مطا جديدا، وهو إعطاء املتلقي زبدة اآلية وخالصة معناها دون االعتماد على ـثه ناومضمونا باستحد
كما جنح يف اجملاهدة بالقرآن دفاعا عن اإلسالم يف وجه الشبهات املغرضة اليت كان   ،أي كتاب آخر 

الم من الرق، وهي مسائل كانت هلا صولة البعض يرو ُج هلا يف املرياث وتعدد الزوجات وموقف اإلس
ها كثري من الشباب فمناهج الوافدة وتلقـها الـوجولة على أذهان الشباب بفعل التشكيكات اليت أثارت

كان تركيز الشيخ منصبا على إعادة الثقة باحلضارة اإلسالمية، وبيان أن العز يكمن يف و  .  يومئذ
مَّ جيب التحاكم إليه دون ما ـاألهواء الشرقية أو الغربية، ومن ثالتمسك بكتاب اهلل املبني، وليس يف 

سواه من قوانني وضعية أو أهواء بشرية، وكان َدْرُسه مصباحا مضيئا يف حالك الظالم، يتناقض بشدة 
 .(1)" مع املبادئ اإلحلادية الطاغية بدعم الثورة العسكرية

اجلهد اجلبار الذي قدمه الشيخ خدمة لدينه وأمته ، وهذا اإلطراء الذي سجله عدد من   ومع هذا 
وبصريهتا احلقد   أعمى بصرها وأقوال منكرة  هناك أصوات ناشزةكبار علماء الصومال إال أن 

والعامل الفذ والرجل الذي أجرى اهلل تعاىل على واحلسد تريد أن تنال من عظمة هذا اجلبل األشم 
ومؤلفا رسالة  ، (2)اإلصالح الصومالية ركةحكما فعل صاحب كتاب تاريخ هذا الفضل العظيم ، يديه

 حيث نسبوا إىل الشيخ مما هو بريء منه ،  (3)( حقائق عن احلركات الدعوية العاملة يف الصومال)
 : كما قيل   مولكن هيهات ألن الـماء ال ينجس إذا بلغ القلتني ، ويكون مثاهل

  (4)لُ وهى قرنه الوعِ أفلم يضرها و        كناطح صخرة يوما ليوهنها           

                                                           
 www.arabic.alshahid.net/columnists/96774   ، يف موقع ٦عية رقم امذكرات د  (1)
 .44انظر ص    (2)
 . 4٦ – 42انظر ص   (3)

 8/1١1م ، 8١١1هـ/1488، ميمون بن قيس ، شرح ابن عقيل ، املكتبة العصرية بريوت ، الطبعة  لألعشىالبيت   (4)  
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مب  ىب  يب  جت   حت  خت  ﴿ واعلم أيها املبارك بأن اهلل تعاىل رفع درجة العلماء فقال : 

ی    ی         ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ ﴿، وقال أيضا :  (1)﴾  جثمت  ىت    يت

 . (8)﴾ ی  ی  

إنَّ العامِل لَيستغِفُر له َمن يف السَّماوات وَمن يف األرض  عليه وسلم:)ويقول رسول اهلل صلى اهلل 
واحليتان يف جوف املاء، وإنَّ العلماء ورثة األنبياء، وإنَّ األنبياء مل يُور ثوا دينار ا وال درمه ا، إمنا ورَّثوا 

 .  (1)( العلم، فَمن أَخذه أَخذ حبظٍّ واِفر

ليس منَّا َمن مل جيلَّ كبريَنا، ويرَحْم صغريَنا، ويَعِرْف لعاِلِمنا  وسّلم : ) صلى اهلل عليه ويقول رسول اهلل
 . (4)( حقَّه

وأذك ر من ابتلي هبذا املرض من التطاول على العلماء والـمصلحني ما قاله اإلمام احلافظ ابن 
تقاته، أن حلوم  اعلم يا أخي وفقين اهلل وإياك ملرضاته، وجعلنا ممن خيشاه ويتقيه حق : )(9)عساكر

 بالثلب العلماء مسمومة، وعادة اهلل يف هتك أستار منتقصيهم معلومة، فمن أطلق لسانه يف العلماء 
 . (٩)، ابتاله اهلل قبل موته مبوت القلب (

 

                                                           
 .11ية سورة اجملادلة اآل  (1)
 . ٦ اآليةسورة الزمر   (8)
 ١/1١9حتفة األحوذي من حديث أىب الدرداء ،  8288ح يف أبواب العلم ، باب يف فضل الفقه على العبادة ، الرتمذيرواه   (1)
يف فضل العلماء واحلث ، وابن ماجه 1١/41، عون املعبود 1٩12أبو داوود يف كتاب العلم ، باب احلث يف طلب العلم ، ح و ،

 ..1٦8، صحيح سنن ابن ماجه  121على طلب العلم ح
 ، من حديث عبادة بن الصامت . 9441ح صحيح اجلامع الصغريانظر ،  رواه أمحد واحلاكم  (4)
ه ، له مؤلفات كثرية منها  4٦٦هو اإلمام احلافظ أبو القاسم علي بن احلسن الدمشقي ، املشهور بابن عساكر ، ولد عام   (9)

 .9١١-8١/994ه ، سري أعالم النبالء 9١1كتاب تاريخ دمشق ، وتويف عام 
 .1١9قواعد يف التعامل مع العلماء ص  (٩)
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 : (1)لشيخ عمر الفاروق بن الحاج عبدي السلطانا - 00

صاحب الفصاحة والبالغة، زينة علماء الصومال ،  العالمة واملفسر الكبري واملصلح االجتماعي،
ومشس الـمفتني ، وجنم احملاضرين  ،الشيخ عمر الفاروق ، ولد الشيخ يف عرماله من قري حمافظة 

م ، من أسرة دينية معروفة بالعلم  1٦12حتتله إثيوبيا يف عام  ذيالصومايل ال اإلقليمقربدهري يف 
د أبويه يف وقت مبكر من حياته ، وكفلته جدته ، والتحق والعلماء . ونشأ الشيخ يتيما حيث فق

الشيخ مبدارس القرآن الكرمي  ، فأكمل حفظ القرآن وعمره مل يتجاوز الرابعة عشر ، مث بدأ قراءة  
باملختصرات من كتب املذهب الشافعي  ككتاب سفينة النجاة مث كتاب سفينة  مبتدأكتب الفقه ، 

 .وحه للقامسي علي يد الشيخ عثمان شيخ حسني الصالة ، مث كتاب أيب شجاع وشر 

 ،وملحة اإلعراب  ، وقرأ علم الصرف علي الشيخ حاج حممود حاج عبد اهلل ، وقرأ كتاب األجرومية 
وقطر الندي ، وألفية ابن مالك على أخيه األكرب الشيخ الشافعي بن احلاج عبدي ، وعلى ابن عمه 

ثريا ك  تعج الوقت  ىل مدينة قاليف اليت كانت يف ذلكشيخ إالشيخ مرشد بن احلاج حممد . مث سافر ال
 من العلماء وطلبة العلم ، فقرأ على علمائها التفسري والفقه واحلديث واألدب والشعر . 

م ارحتل الشيخ إىل مدينة منطرية الواقعة يف اإلقليم الصومايل الذي حتتله كينيا طالبا 1٦٩4ويف عام 
رحاله إىل العاصمة الصومالية مقديشو ، فانتظم يف حلقة الشيخ إبراهيم بن العلم ، وبعد سنتني شدَّ 

 .  عني أعيان مساجد مقديشو -يف مسجد مرواس  حممد

وكان الشيخ  يتوىل اخلطابة والتدريس يف مسجد عبد الرشيد علي شرمأركي يف ناحية هدن يف 
لدراسة النظامية وانتسب إىل معهد مقديشو ، مل يتوقف مهة الشيخ على هذا ، بل سجلَّ اسـمه  يف ا

                                                           
 www.somalitalk.com/ Shiikh Cumarو   ،9٦ – 192يف كتاب نيل اآلمال ص ترمجة انظر  (1)

Faaruuq 

  arabic.alshahid.net/columnistswww.37655/  ترمجة موجزة عن حياة فضيلة الشيخ عمر فاروقو 

 

http://arabic.alshahid.net/
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التضامن التابع لرابطة العامل اإلسالمي ، وبعد خترجه من املعهد حصل منحة دراسية من اجلامعة 
اإلسالمية بالـمدينة الـمنورة يف الـمملكة العربية السعودية حيث وجد فرصة مثينة بلقاء عدد من علماء 

رغ الشيخ للتعليم والدعوة بني اجلالية الصومالية يف مدينة جدة هى دراسته اجلامعية تفـنأاملدينة  ، وملا 
ن آللقر  اتفسري  ، فذاع صيته هنالك وسجلَّ  االجتماعييف السعودية ، وصار مفيت اجلالية ومصلحها 

 .الكرمي باللغة الصومالية 

لسانه  ذوبةبع، ألن الشيخ يتميز عن غريه  وهذا التفسري ينتشر بني الصوماليني بصورة ال مثيل هلا
ألن الشيخ  يُِلُم ويعرف كثريا  ، وفصاحة منطقه وتنوع مفردات كلماته اليت يستخدمها أثناء تدريسه

  . كما سجلَّ الشيخ عددا من الكتب العلمية،   من تقاليد القبائل الصومالية

جل م تلقى الشيخ دعوة رمسية من اجلالية الصومالية يف السويد لإلقامة بينهم أل1٦٦1ويف عام 
التعليم والدعوة ، فاستغرقت رحلته مخس سنوات تنقل فيها كثريا من الدول األوروبية وكندا ، فأسس 

سهام يف بناء هناك عمال عظيما من نشر الدعوة والتعليم وتثقيف اجملتمع واصالح األسرة ، واإل
 .الـمساجد والـمراكز اإلسالمية 

ودخول البلد يف احلرب األهلية يف املؤمترات اليت وقد شارك الشيخ بعد سقوط احلكومة الصومالية  
عقدت إلصالح الوضع الصومايل ، كم جعل من أولوياته اجلمع بني احلركات اإلسالمية العاملة يف 

  . ية الصومالالساحة 

ويذكر الصوماليون جهود الشيخ املباركة يف نشر وتوضيح العقيدة الصحيحة بني الشعب الصومايل ، 
، وقد القى يف سبيل ذلك ا لتيارات والدعوات املخالفة ملنهج أهل السنة واجلماعة ورد هووقوفه أمام ا

 ا . ى كثري ذأ

داخل الصومال وخارجه ، وأشرطته يف التفسري والعلوم األخرى  وطلبة وتالميذ الشيخ ينتشرون
  العنكبوتية .واحملاضرات والفتاوى  تنتشر يف البيوت الصومالية ، كما هي موجودة يف الشبكة 
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اجلهد الكبري الذي قام به الشيخ يف نشر الدعوة وتعليم الناس من غري مقابل إال أن البعض  اومع هذ
موروث الشيخ العلمي بصورة صحيحة ، وانقل هنا ما قاله الوريث الشرعي للشيخ مع مل يتعامل 
ملثال عندما كان يف أوروبا والده ، حيث قال : ) فهناك على سبيل اسطّر ترمجة لعندما  ئهوأحد أبنا

التسجيل مل ينشر ومل ير النور  وخاصة يف السويد سجل منه التفسري بالصوت والصورة معا ولكّن هذا
بعد، ورمبا بقي حمفوظا عند اإلخوة يف املركز اإلسالمي يف السويد الذي استضاف الشيخ يف زيارته 

لفرصة ألشيد بدور اإلخوة يف ترحيب ، هذا وانتهز من هذه ا م1٦٦1إىل السويد يف  صيف عام 
اآلالف من الصوماليني فيما يتعلق بأمور دينهم  مئاتالشيخ عمر وإعطائه الفرصة ليستفيد منه 

علمه من التفسري والعقيدة  ا، ويف نفس الوقت أناشدهم أن يتقوا اهلل تعاىل، وأن ينشرو  ودنياهم
سوه يف املكتبات أو يف بيوهتم وأن ال يقعوا حتت ، وأن ال حيتكروا هذا العلم أو حيب ث والفقهيواحلد

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ﴿ ين يف قوله تعاىلآالوعيد القر 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ےھ  ھ  ے

وإىل كّل من عنده أشرطة للشيخ عمر ،  (1)﴾  ۅ  ۅ  ۉ  ۋۈ  ٴۇ    ۋ
دون الناس ألسباب جتارية حبتة أو ألي أسباب أخرى  واستأثرهاالفاروق وغريه من العلماء الصوماليني 

 ية .، وأن يتمثلوا هبذا الوعيد الشديد الذي ورد يف هذه اآل يةأذكرهم هبذه اآل

م برعاية وإشراف 1٦٦٦وكذلك مت تسجيل تفسريه بالصوت والصورة معا يف مكة املكرمة يف عام
غري أن هذا األخري أيضا مل يتم تداوله وال نشره مسؤولني صوماليني يف مؤسسة احلرمني اخلريية 

    . (2)" ألسباب غري معروفة وبقي حمبوسا لدي املسؤولني والقائمني بتنظيمه وتسجيله

                                                           
 . 1٩١ – 19٦ ، اآلية سورة البقرة  (1)

 www .يف  الشيخ عمر الفاروق عبده سلطان وجهوده يف الدعوة اإلسالمية مقال  (2)

arabic.alshahid.net/biographies/85144. 
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يف  8١11/2/1املوافق/ه ، 1418ربيع االخر  1 وانتقل الشيخ عمر الفاروق إىل رمحة اهلل تعاىل يف
  رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته. رمحه اهلل ، ، ودفن يف مكة املكرمة مدينة جدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :     (1)الشيخ عبد القادر نور فارح غعمي - 02

، ولد يف موضع اليسرى ، ه ( ، لفقده يدغعمي ية عبد القادر نور فارح املشهور بـــ) هو الشيخ الداع
م ،   وقضى معظم 1٦4١قريب من مدينة أيل يف الشمال الشرقي يف الصومال يف حدود عام 

سنوات صباه يف البادية حىت بلغ الثالثة عشرة من عمره ، فبدأ االنتساب إىل الُكتاب لدراسة القرءان 

                                                           
 ،  www.alshahid.net انظر أخبار الشيخ يف  مذكرات احلركة اإلسالمية يف الصومال يف  (1)

 Taariikhdi iyo waxqabadkii sh.c/qaadir Gacamey , www.voasomali.com و
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يزور مدينة أيل يف  الكرمي ، ويف أثناء ذلك كان خيتلف إىل حلقة احلاج آدم أمحد موسى الذي كان
 الفقه الشافعي ، وبعضا من ئا من التفسري  وحاشية أيب شجاع يففرتات متقطعة ، درس عليه شي

 . قواعد النحو ، وقصيدة الربدة يف مدح الرسول األعظم صلى اهلل عليه وسلم 

هد مقديشو م والتحق مبع1٦٩1وقد انتقل الشيخ إىل مدينة مقديشو العاصمة يف املرة الثانية يف عام 
م التحق مبعهد 1٦٩١، وبعد خترجه يف عام ـمتوسطة الديين التابع جلامعة األزهر يف مرحلته ال

م 1٦١١ويف عام  .التضامن التابع دراسيا للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ويعادل املرحلة الثانوية 
، وقد لية الدعوة وأصول الدينوالتحق بكوجد منحة دراسية يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية 

 .التقى فرتة وجوده يف املدينة عددا كبريا من العلماء واستفاد منهم خارج الفصول الدراسية 

م ، انتدب الشيخ العمل يف مجهورية 1٦١4هاء دراسته اجلامعية وذلك يف منتصف عام ـوبعد إن
فتاء السعودية ، ولكنه مل يطل هيئة اإل عليم من قبل رئاسةالنيجر يف مشال إفريقيا للقيام بالدعوة والت

 . املقام بسبب امتناع احلكومة إعطاء تصريح يسمح له مبزاولة العمل الدعوي  يف البلد  به

وبعد عودته إىل أرض الوطن عمل يف إحدى احملاكم بعد تلقيه دورة تدريبية مث استقال منها ، وبدأ 
رياض الصاحلني ، ورسالتني يف علم مصطلح  التدريس يف مسجد املقام يف مقديشو ، فدرس كتاب

 . احلديث وأصول الفقه ، وكتاب بلوغ املرام ، كما ألقى دروسا يف السرية النبوية 

ومن الدروس املشهورة اليت كان يلقيها الشيخ على طالبه درسه يف شرح صحيح مسلم الدي كان 
أعدادا كثرية من شباب ان جيتذب م ، وك 1٦2٩-1٦29:ينعقد يف مسجد عيل هندي يف عامي 

 .  الصحوة 

 1٦١2م ، بعد اخنراطه  يف جمال الدعوة ، وبقي يف السجن حىت عام 1٦١٩واعتقل الشيخ يف عام 
وانتظم الشيخ يف صفوف اجلماعة اإلسالمية اليت تأسست على أنقاض حركة األهل الصومالية يف . م 

  .أواخر سبعينات القرن املاضي 
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كان الشيخ من أوائل العلماء والدعاة الذين   الصومالية،تكفريي يف الساحة وبعد انتشار الفكر ال 
وبيان خطئه ومصادمته لنصوص الشرع وما عرف من الدين بالضرورة بأن املسلم ال تصدوا لتفنيده 

متسلحا باملنهج السلفي املعتمد على الكتاب  ينتقل عن اسالمه إال حبكم شرعي ال شبهة فيه ، 
 . والسنة الصحيحة 

م شارك الشيخ يف تأسيس حركة االحتاد اإلسالمي اليت توحدت  فيه حركيت اجلماعة 1٦21ويف عام 
فرَّ  الشيخ إىل خارج البالد ،   م ،1٦2٩ويف عام   .اإلسالمية يف اجلنوب وحركة الوحدة يف الشمال

ت مدعية انتماءهم بعد قيام احلكومة الصومالية باعتقال عدد كبري من الدعاة وزجت بـهم يف املعتقال
   ها .ـأفكار ال تتماشى مع أطروحاتإىل منظمات غري قانونية تريد أن تنال من هيبة الدولة ونشر 

كتاب   سنة ، وفور عودته شرع يف دراسة وعاد الشيخ  إىل أرض الوطن بعد غياب دام أكثر من
 .صحيح البخاري يف مسجد وهلية 

انتقل الشيخ إىل موطنه األصلي يف مدينة غروه يف وسط  وبعد اهنيار احلكومة املركزية يف مقديشو
 . الصومال حيث واصل نشاطه الدعوي يف مساجد منطقة نغال ومشال شرقي الصومال 

يف أحد مساجد ، م 19/8/8١11وقد تعرض الشيخ حادثة اغتيال آمثة يف عصر يوم اجلمعة يف 
  واسعة وادخله فسيح جناته .  فرحم اهلل تعاىل رمحة .مدينة غروه وهو يؤدي صالة العصر 

 : (1)الشريف عبد النور بن الشريف حسن المقبولي - 03

حملدث األصويل العالمة الشيخ ، الـمفيت واملرجع للدعوة السلفية يف الصومال بال منازع، الشريف عبد ا
  النور ، صاحب األخالق النبيلة  والصمت العايل ،خادم السنة النبوية .

                                                           
آدم  حسن النور عبد شريف العالمة مقال ترمجة، و  1١1-1١١أنظر كتاب نيل اآلمال يف تراجم أعالم الصومال ص   (1)

www.startimes.com/f.aspx?t=34109787 
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وهي مدينة  ،م 1٦41يف عام  منطقة بابلي يف أعايل نـهر شبيلي يف الصومال الغريبولد الشيخ يف 
ن الشيخ عن ، بدأ طلب العلم الشرعي ، أخذ النحو آمعروفة بالعلم والعلماء ، وبعد اجادته القر 

معلم علي ، وعلى أخيه األكرب الشيخ الشريف  بن ي ، كما قرأ على الشيخ حسنمأمحد بارود األورو 
  الشريف حسن . بن هللعبد ا

مث رحل الشيخ إىل مدينة هرر اليت كانت من حواضر املمالك اإلسالمية يف قرون كثرية ، وكانت 
ا، مث رحل إىل مدينة جغجغا يف معقال للعلم والعلماء ومقصدا للطالب، فنهل من علمائها علما مجَّ 

 يفالصومال الغريب ، فانتقل منها إىل السودان قاصدا إىل مصـر ، فالتحق كلية الشريعة والقانون 
م ، وبعد خترجه واصل يف مرحلة الدراسات العليا 1٦9٦جامعة األزهر الشريف ،وكان ذلك عام 

  املاجستري يف علم أصول الفقه . حيت حصل درجة

 .مدرسا يف كلية املعلمني يف لفويل القريبة من  العاصمة مقديشو  عنيإىل الصومال  هعو رج وبعد

بعقد حلقات علمية يف املساجد يدرس فيه الفقه والتفسري واحلديث والنحو والصرف ،  الشيخ بدأ ف 
كتب الستة من صحيحي البخاري ومسلم وسنن الرتمذي وأيب الكما كانت له عناية خاصة بتدريس 

النسائي وابن ماجة ، وكانت حلقات الشيخ العلمية مقصدا لطلبة العلم الشرعيني ، فاستفاد داوود و 
    الناس من علمه الكبري وأدبه اجلم .

وصارت مرجعا وملجأ لكثري من طلبة العلم  الكاسيت، ةوقد سجل معظم دروس الشيخ على أشرط
 الصومال نشط الشيخ يف إقامة وبعد نشوب احلرب األهلية يف .واملهجرالصوماليني يف الداخل 

واملسامهة يف إراقة الدماء املعصومة ، وكانت مواعظه  االشرتاكحماضرات توعوية حتذير الناس من مغبة 
، ومنبها على حرمة إراقة الدماء املعصومة بغري  (1)تدور حول كلمة) كفوا عمن قال ال إله إال اهلل (

                                                           
عن رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم : )   أنس بن مالك امتثاال حديث  (1)
اإلسالِم بعمٍل واجلهاُد ماٍض منُذ  منَ  نكف رُه بذنٍب وال خنرُجهُ  ال اللَّهُ  إالَّ  إلهَ  ال قالَ  عمَّن الكف   اإلميانِ  أصلِ  من ثالثٌ 
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وأمواهلم وأعراضهم بسبب تلفظهم بكلمة الشهادة  سبب شرعي ، وأن أهل القبلة يعصمون دماءهم
 اكبري وتأثريا   فلقيت مواعظه صدى، وقد انتشر يف ذلك الوقت االستهتار والتعدي على األنفس ، 

  وأمثرت نتائج حسنة على أرض الواقع . لدى الشعب الصومايل

وقد تقدم به  املكرمة ،ويعيش الشيخ يف مدينة مكة  السعودية،رحل الشيخ إىل اململكة العربية  قدو  
  .اخلامتةكتب اهلل تعاىل لنا وله العافية وحسن   العمر،

وملواقف الشيخ اجلريئة واملعلنة يف القضايا الصومالية سواء يف الداخل أو املناطق اخلاضعة لالحتالل 
ضوابط الشرعية ، إلسالمية وفق الاه احلركات اناحلبشي ، وتأييده للعمل اإلسالمي املنظم الذي تتب

الذين ركبوا موجة التبديع ، و  القول من أناس كانوا من تالمذته باألمس القريب يءنال الشيخ من بد
ه اهلوى والتهم امللفقة واجلمل الـمقطعة ؤ بل منش املعقول ،وال إىل  الذي ال يستند إىل املنقول

له ، وعدم الفرق بني ما ال جيوز فيه االختالف وما جيوز ومحل األلفاظ مبا ال حتتم، والكلمات املبتورة 
، هب أن الشيخ له رأي يف  (2)فيه ، وما بني النص والرأي احملض ، وأن الزم املذهب ليس مذهبا

 لالجتهادمسألة مل يرد  فيها دليل قطعي صحيح صريح يف الكتاب والسنة ، واجتهد فيها وهو أهل 
ه والطعن يف علمه والتشكيك يف سلفيته ، أال يشفع لعلمه وعمره ، فهل يبيح ذلك النيل من مكانت

حتدث عن  اه خمالفة ، وهلل در اإلمام الذهيب عندمدإن سلمنا جدال بأن عن املعاذيربأن يلتمس له 
اضي عن أخطاء علماء كبار فقال فيهم : ) مث إن الكبري من أئمة العلم إذا  غأناس مل يستطيعوا الت
حتريه للحق ، واتسع علمه ، وظهر ذكاؤه ، وعرف صالحه وورعه وأتباعه ، يغفر كثر صوابه ، وعلم 

                                                                                                                                                                                     

 االعتقاد ، البيهقيباألقداِر (   واإلميانُ  يبطْلُه َجوُر جائٍر وال عدُل عادلٍ  ال أن يقاتَل آخُر أمَّيت الدَّجَّالَ  إىل عزَّ وجلَّ  اللَّهُ  بعثين
 . له شواهد و 844-841، ص   واهلداية إىل سبيل الرشاد

 www.kitaabun.com/Kaوقد قام أحد اإلخوة بنسخ حماضرات الشيخ وطباعتها باللغة الصومايل ، انظر 

Joogsada Qof yiri Laa Ilaaha Illallaahu..: Somali 
 

 .somaliatodaynet.comwww  الصوماليني يفالعالمة الشيخ شريف عبد النور أبو احملدثني  انظر  (2)

 

http://dorar.net/hadith/mhd/458?ajax=1
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ه ، وال نضلله ونطرحه وننسى حماسنه نعم ، وال نقتدي به يف بدعته وخطئه ، ونرجو له التوبة ـلـله زل
  . (1)من ذلك (

فرمبا قرأ الكتاب  عرفته بالدأب والصرب على املطالعةويقول عنه الشيخ عبد القادر نور فارح غعمي : "
الضخم من بدايته إىل هنايته دومنا كلل، ويف تلك األثناء وجد فرصة جيدة للمطالعة، فطالع فتاوى 
ابن تيمية، واكتسب الثقة والقرب من املنهج السلفي أثناء وجوده يف مكة وجدة، ومن احتكاكه 

إىل مقديشو تفاعل مع  ومناقشاته هلؤالء الرجال عرف عن قرب أخالقهم وأهدافهم، وبعد عودته
الدعوة، واتصل هبا اتصاال مباشرا مع أنه كان يسكن لفوىل. وقد بدأ بتدريس )صحيح البخاري( يف 
مسجد حبي )املدينة( ينتقل بالسيارة ويلقي حماضرات وخالل فرتة وجيزة أصبح أحد مراجع الدعوة 

 .(2)" لماء الصومالينيمن الع الكبار، وأطمئن أن أقول إنه كان أوسُع من لقيتهم اطالعا

  

 : (1)أغاريالشيخ محمود بن الشيخ أحمد  - 02

يف  يف قرية ُكرُْكروُ م ، 1٦41ولد الشيخ عام  الشيخ حممود أغاريبن الشيخ أمحد الفقيه احملدث هو 
 ،  جنوب مدينة بيدوا ، من أسرة ذات دين وعلم وخلق ونشأ حتت كنف أبيه الشيخ حممود أغاري

تسع سنوات ، مث  ومل يتجاوز عمرهعاملا فقيها عابدا حمبا للعلم والعلماء ، فحفظ القرآن الكرمي ان وك
اليت كانت تنعقد من فقه وحنو وعقيدة وغريها يف حلقة والده العلمية  رس الكتب واملختصراتدْ يَ بدأ 

 .يف قريتهم 

فلبث هبا برهة من الزمن مسع من ، وملا بلغ عمره السابعة عشر رحل إىل مدينة دينسور لطب العلم  
أوى بارطريي الىت كانت ممدينة  مث رحل إىلوشيوخها كالشيخ عبد الرمحن الدينسوري ،  علمائها

                                                           
 .9/8١1سري أعالم النبالء  (1)
  www .arabic.alshahid.net/columnists/96774 ، يف موقع ٦مذكرات داعبة رقم   (2)
 ن ابن الشيخ األخ عبد الرمحن بن الشيخ أمحد أغاري .عنقلت هذه الرتمجة   (1)
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فقيه فقهاء الصومال  فانتظم يف حلقةثالثة قرون ، الفقه الشافعي ألكثر من  طلبة العلم وتدريس
، الرمحن إرطي أو الشيخ عبدالرمحن بارطريي( الشيخ عبداملشهور بــ ) الشيخ عبدالرمحن معلم إبراهيم 

يف الفقه الشافعي ، كما املنهاج واإلرشاد  مخس سنوات درس خالهلا كتايبما يزيد عن فالزم الشيخ 
 .وغري ذلك من علوم الشريعة التفسري واللغة   درس علم 

ب ابن زهري يف مدح مث عاد إىل بيدوا وبدأ التدريس يف جامعها فأول كتاب بدأ دراسته هو قصيدة كع
 )بانت سعاد(.بــالنيب صلى اهلل عليه وسلم املشهورة 

،  املرض الذي أمل به أباهيف حلقة أبيه بسبب ليسدَّ الفراغ الذي حصل مث عاد إىل قريته كركرو 
عام يف  والده الشيخ حممود أغاري وذلك  والتعليم والتوجيه ،إىل أن وافت املنيةس يدر جلس للتف

 م . 1٦٩9

داء فريضة احلج ، وبعد عودته إىل قريته استأنف يف حلقات العلم سافر إىل األراضي املقدسة  أل مث
واستمر فيها ما يزيد عن أربع سنوات ، مث عاده حنني العودة إىل مكة لينهل من علمائها وشيوخها ، 

، املالكي  الشيخ العلوي فمكث يف احلرم املكي مخس سنوات قرأ على علمائها وفقهائها ، ومنهم 
، وأجازوا له صحيحي البخاري  الشيخ حييي املدرسو  الشيخ حممد العريب، و  الشيخ حسن مشاطو 

ومسلم ، وسنن الرتمذي وأيب داوود والنسائي وابن ماجه ، كما أتقن علم مصطلح احلديث ، ودرس 
امعة اإلسالمية ويف تلك األثناء تقدم بطلب االلتحاق باجل . من حنو وصرف وغريهاأيضا علوم اآللة 

وجنح يف امتحان القبول ، ولكن مل يتمكن يف مواصلة الدراسة فيها لعودته االضطرارية باملدينة النبوية 
  إىل أرض الوطن .

للتعليم  إىل مسقط رأسه خيتلفكما كان ،  بيدوا مدينة  لتدريس يف جامعوبعد عودته جلس ل
 ةمامتوىل اإلمام مسجد اجلامع يف بيدوا ، مث إل ام أصبح نائب1٦2١ويف عام سنة  والتدريس أيضا . 

 .م 1٦٦١عام وذلك يف  الشيخ علي حممود  املسجد بعد وفاة إمام وخطيب ابةطاخلو 
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يؤم فيها عدد أيضا حلقة تدريس يف بيته كانت له مل تكن تنحصر دروس الشيخ يف املسجد فقط بل  و 
 املنطقة. من طلبة العلم . وكان الشيخ رمحه اهلل تعال كبري مفيت

وقد تتلمذ علي يد الشيخ وهنل من علمه الغزير عدد كبري من طلبة العلم الذين ينتشرون اليوم يف 
مناطق كثري من القطر الصومايل ويقومون مهمة التعليم والتوجيه والدعوة إىل اهلل تعاىل ، ومن هؤالء 

الشيخ حممود شيخ  و ، الشيخ حسني شيخي حممد باحسن العلماء على وجه التمثيل ال احلصر  
 الشيخ عبدي وارطريي، والشيخ حسن دويو ، و  الشيخ آدم حسن خمتار)شيخ توفيق( ، و عبدالباري

 ، والشيخ حسن غاب ، وغريهم كثري .

ية الصومال يف عهد حكومة عبداهلل يوسف أمحد ر جلمهو افيت العام املمنصب  على الشيخ عرض وقد 
نخرط الشيخ يف عمل حكومي طيلة حياته مع توفر دواعي ومل ي اعتذر عن قبوهلا ،نتقالية لكنه اال

  املوجبة لذلك حلاجة البلد إىل خدماته .

بارز يف السعي إلمخاد نار الفتنة اليت نشبت بني الصوماليني جراء االقتتال الداخلي دور  لشيخوكان ل
لغايل  القبائل املتقاتلة يف سبيل اإلصالح والتوفيق بني ا وبذلالذي أعقب سقوط احلكومة املركزية، 

 والنفيس، ونال من ذلك الشيء الكثري .

ومن صفات الشيخ كان شديد احلب والتعلق بكتاب اهلل تعاىل ، ألجل ذلك كان ال يقبل من طالب 
  العلم االنضمام إىل حلقته واإلفادة من دراسته حىت يتقن القرءان الكرمي حفظا .

من  88يف اري رمحه اهلل تعاىل قبل الفجر من يوم  اجلمعة شيخ حممود أغبن الوتويف الشيخ أمحد 
الشيخ يف مسقط رأسه يف ، ودفن  م8١١2 ديسمرب  1٦، املوافق  هـ148٦ عام  ذي احلجةشهر 

 .قرية كركرو جنب قربي والديه كما كانت وصيته 

 وأسكنه فسيح جناته ،  آمني .ورحم اهلل الشيخ  رمحة واسعة  
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 : (1)ن عمر داوود حدكالشيخ عثمان ب -05

املعروف بالشيخ عثمان حدك  هو الشيخ الفقيه األصويل  الشافعي الـمفكر عثمان بن عمر بن داوود
م ، حفظ القرءان الكرمي يف 1٦48يف وسط  الصومال يف عام  ، ولد الشيخ يف مدينة عيل طري

الشيخ  إىل مقديشوا  م  سافر1٦٩١الصغر ، مث التحق حبلقة الشيخ عبد اهلل داوود ، ويف عام 
ذ العلم من علماء مقديشو كالشيخ حسني عدي بن الشيخ حممد ، والشيخ خعاصمة الصومال ، فأ

أبوبكر بن الشيخ حمي الدين ، والشيخ حسني الورشيخي ، والشيخ عبد الرمحن طوب ، والشيخ 
يث العالمة الشيخ حسني حممد حممود عطا ، والشيخ أمحد بريوت اهلرري ، وقد أخذ اإلجازة يف احلد

حممد أمحد حممود الشهري بـــ ) الشيخ أبا ( والشيخ حممد نور بن الشيخ إبراهيم بن معلم سراج   
 وغريهم من العلماء . 

م عاد الشيخ إىل موطنه األصلي يف مدينة عيل طري ليتوىل احللقة العلمية واملدرسة 1٦١١ويف عام 
ن الشيخ داوود ، فجلس الشيخ للتدريس والتعليم ، وأخرج الفقهية اليت تويف عنها عمه الشيخ أمحد ب

 الشيخ آالف الطلبة والفقهاء الدين ينتشرون يف مناطق كثرية يف الصومال 

ويتميز الشيخ عن غريه من العلماء بأنه حيفظ الطلبة الكتب الفقهية نظما كانت أم نثرا ، ما يعطي 
 ل علماء املذهب الشافعي يف املسائل املراد حبثها .الطلبة ملكة فقهية وقدرة فائقة يف استحضار أقوا

                                                           
، وإقناع املؤمنني بتربك الصاحلني  للشيخ  141- 11٦انظر ترمجة الشيخ يف كتاب نيل اآلمال يف تراجم إعالم الصومال ص  (1)
 8ص
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ويقول الشيخ يف حوار أجري معه يف هذا الشأن :) يف حلقايت حيفظ كثري من الطلبة الشاطبية يف 
ويف املصطلح حيفظون األلفيتني : السيوطي والعراقي ، ويف النحو ألفية ابن مالك ،  القراءات ،

 .   (2)ي أو نصفه أو ربعه (وبعضهم حيفظ يف الفقه منهاج النوو 

وبعد سقوط احلكومة املركزية يف الصومال ونشوب احلرب األهلية وانعدام األمن تأسست حمكمة 
شرعية  يف مشال العاصمة الصومالية مقديشو ، توىل  الشيخ قسم البحوث العلمية يف احملكمة 

ختري الشيخ هلذا املنصب لكونه من الفقهاء او  ملساعدهتا يف تأدية واجبها على الوجه املطلوب ،
 الصوماليني امللمني بالفقه الشافعي دراسة وتدريسا . 

مدية الصوفية يف الصومال ، ـويعترب الشيخ عثمان حدك من أكابر وعظماء ومشايخ الطريقة األح
عن منع الشيخ من معارضته لبعض تصرفات أصحاب الطرق الصوفية وخروجها ـوهذا االنتماء مل ي

ه انتقادا الذعا لبعض أدعياء التصوف حيث اجلادة والصواب يف طريق السري إىل اهلل تعاىل ، وقد وجَّ 
ما مل يفعلوا ، ـحمدوا بـهم أنفسهم واتبعوا أهواءهم ، وأحبوا أن يـقال : " وقد كثر يف زماننا أقوام غرت

حرتموهم ، ـك بـهم الناس ويخضوع كي ترب ـخشوع والـوخدعوا الناس بأخذ لباس الصاحلني وإظهار ال
نوا بذلك سادة أعزة وقادة أئمة ، فهؤالء باعوا دينهم بدنياهم ، وأخراهم بأوالهم ، ويزعمون و فيك

مرتزقون ، وشرف هذه الطائفة  همـبل هم باس وما صدقوا يف ذلك ، هم ينتمون إىل الصوفية ،ـأن
بعض من حيب اخلري وال يعرف أهله ، هم ـخدع بـهم وغضبه ، فانـخافون مقت ربـمشوهون ، وال ي

مسلمني وسالمة الصدر ، ـحملهم على ذلك حسن الظن بالـي مخلصني ،ـهم من عباد اهلل الـوظنوا أن
ها ، وإكثار األوراد واألذكار ـوما علموا أن معيار الصالح احلقيقي هو التمسك بالشريعة والعمل ب

 . (1)متعال"ـوطاعة الكبري ال

                                                           
-www.somaliatodaynews.com/port/2010-01-04-21-22   موقع مان يفثحوار مع الشيخ ع  (2)

23/1095-2010-04-24-08-54-30.html 
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والتيجان املكللة يف شرح النصائح  : إقناع املؤمنني بتربك الصاحلني ، (2)كثرية منهاوللشيخ مؤلفات  
املرسلة ، والتبيني يف أدلة التلقني ، والتحفة يف نشر حماسن الربدة ، ، وأنيس اجلليس يف ترمجة السيد 

امللك الديان أمحد بن إدريس ، والتوضيح يف شرح أذكار التسبيح ، والربهان يف جواز الذكر بلفظ هو 
، وترمجة الشيخ ابن حجر اهليثمي ، واملنهل يف أدلة التوسل ، ومنية اللبيب يف التربك بآثار احلبيب 
صلى اهلل عليه وسلم ، والنصائح املرسلة إىل طالب العلم هلل واآلخرة ، وإرشاد الطالب إىل أحكام 

 واملدائح النبوية . الشارب ، وتنبيه األكياس على مساوي الوسواس ، وديوان القصائد

يف مسريته الدعوية املتمثلة يف التعليم  –أطال اهلل عمره يف طاعة امللك الديان  –وال يزال الشيخ 
 والتوجيه والتأليف والرتبية ، جزى اهلل عنا وعن املسلمني خريا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .89نفس املصدر ص  (2)
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 :(1)بارطيريبن الشيخ إبراهيم الشيخ عبد الرحمن  - 09

أوشيخ  هشيخ عبد الرمحن إرطاملشهور بــــ )شيخ إبراهيم معلم بن الالشيخ عبدالرمحن العالمة الفقيه 
ولد يف مدينة دافيد من إقليم شبيلي السفلى ، وتلقى علوم الشريعة ( ،  عبد الرمحن بارطريي

 األساسية يف بلدته كما هي العادة يف بداية طلب العلم ، ومن أوائل العلماء الذين تلقى عنهم العلم
والد الشيخ إبراهيم ، وكان قاضيا يف أول أمره ولكنه استقال عن مهنة القضاء لكرهه التعامل مع 

 املستعمر اإليطايل يف ذلك الوقت .

فأخد عن علمائها وفقهائها ، مث انتقل إىل العاصمة  أفجويمدينة لطلب العلم إىل الشيخ رحل  مث 
رات كتب الفقه على يد الشيخ حسن ليسان خمتصالصومالية مقديشو ، وتلقى الفقه وخاصة يف 

مدينة  رحل إىلالشرعية  وبعد أن أتقن بعض العلوم كما لقي عددا كثريا من علماء مقديشو ، ،
 فيها وأخد عن العلم ولقياليت كانت من أعظم معاقل العلم والفقه يف جنوب الصومال ،  بارطريي

املنهاج ن الشيخ كتايب ، فتلقى ع رينانتظم إىل حلقة الشيخ حسن ح ، مثالشيخ حممد يوسف 
يف الفقه الشافعي ، ومها من أعظم كتب الشافعية املدروسة يف القطر الصومايل ، ويعترب من  واإلرشاد

وتصدر الشيخ   ،  بارطرييمدينة  جامعالتدريس يف يف ه مشاخيه مث أذن ل درسهما من فقهاء البلد ،
لوم اللغة والفقه الشافعي ، وكانت حلقاته تنعقد يف رعية من فقه وتفسري وعلتدريس العلوم الش

  . جنبات مسجد جامع مدينة بارطريي

                                                           
 .891ص ية يف تاريخ بارطريي ادانظر املنارة اهل  (1)
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هل عن علمه ـون يهتتلمذ علي يداستمرت حلقة الشيخ العلمية ما يزيد على مخسني سنة ،  و  وقد
أعداد كثرية من طلبة العلم الذين ينتمون إىل معظم مناطق الصومال ، وقد نفع اهلل تعاىل بعلمهم 

 شعوبا كثرية. 

ولكنه مل يبق إىل مقديشو ،  وبعد سقوط احلكومة املركزية وانتشار الفوضى ترك الشيخ مدينته ورحل
لكن للتدريس والتعليم ، و  ، وجلسم 1٦٦9هـ/ 1419بيدوا عام فيها كثريا ، بل انتقل إىل مدينة 

الفوضى وعدم االستقرار اليت عمت املدينة اضطر ايقاف التدريس والعودة مرة أخرى إىل مقديشو ، 
مسقط رأسه ليشارك أهله وذوه  م ، وأخذ جثمانه إىل مدينة ونلوين1٦٦٩عام  حىت وافته املنية فيها

جملرمة اليت كانت تسيطر على املنطقة يف توديعه والصالة عليه ودفنه ،ولكن العصابات املسلحة ا
وتتحكم فيها وتسيطر على الطرق املؤدية إليها حالت دون حتقيق ذلك ، فأعيد جثمانه إىل مقديشو 

 ودفن فيها .

 فرحم اهلل تعاىل الشيخ عبد الرمحن رمحة واسعة واسكنه فسيح جناته.
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 : الدعوة نشر في الصومالية الحكومات دور : الرابع المبحث
 عام املركزية احلكومة سقطت أن إىل االستقالل بعد قامت اليت الصومالية احلكومات تكن مل

 السمة وهو ، اإلسالمية الشريعة من ودستورها حكمها ونظم قوانينها تستمد حكومات ، م1٦٦1
 به وعرف ليهع اصطلح ما إال ،  الغريب املستعمر من استقلت اليت اإلسالمية الدول من لكثري الغالبة

 عالقة له مما ذلك وغري واإلرث والطالق الزواج حول يدور الذي الشخصية باألحوال يسمى مبا
 ُتضايق أو عامة التدين علي احلرب تعلن احلكومات هذه تكن مل ذلك ومع ، الشخصية باملعامالت

  واسعة اعتقاالت محلة شنّ  الذي بري سياد اجلنرال حكم من األخرية السنوات إال والعلماء الدعاة
 العنف بطريق احلكم لتغيري يسعون بأهنم احلكومة قبل من املتهم السياسي اإلسالمي التيار ضدَّ 

  . عليه واالستيالء
 أو تقييد دون من عملهم مزاولة واملرشدين والدعاة للعلماء الفرصة الصومالية احلكومات أتاحت فقد

 املراكز وتأسيس ، الكرمي القرءان لتحفيظ الوياخل وبناء املساجد بتشييد هلم ومسحت ، تضييق
  . واجلماعية الشخصية باجلهود العلمية

 تستقبل واليت احلكومية املدارس  ، الدعوة نشر يف مشهود جهد هلا اليت الرمسية املؤسسات ومن
  وعلمية دينية معاهد هلا كان  اليت األزهرية كالبعثة  العربية الدول من التعليمية البعثات  مع وتتعاون

 اجلامعة منهجيا التابع مقديشو يف اإلسالمي التضامن ومعهد ، الكبرية املدن أغلب يف كثرية
 قادة من وصاروا الدعوة تنشيط يف سامهوا الذين الطلبة مئات خرَّج والذي ، واملنورة باملدينة اإلسالمية

  . املعاصرة الصومالية اإلسالمية احلركة
 تلعب اليت الصوفية الطرق حركات أمام الصعاب وذللت ومعنويا دياما وساندت احلكومة وفرت وقد
  الناس. وتعليم الدعوة نشر يف حموريا دورا
 املساجد شؤون تعين وزارة انشاء  الدعوة نشر  يف الصومال يف املتعاقبة احلكومات إسهامات ومن

 من ُتستورد اليت والكتب اتواملؤلف اإلصدارات وتراقب ، والوعاظ واملرشدين األئمة وتعيني ورعايتها
 تبطن ولكنها ، اإلغاثي بالعمل تتظاهر اليت الغربية املنظمات وتتعقب كثب  عن تتابع كما  ، اخلارج
 من جعلت كما  ، الناس بني اخللقي االحنالل إىل وتدعو تنشر أو املسلمني بني املسيحية برتويج

  . واجلماعة السنة أهل هبملذ املخالفة واملذاهب األفكار أمام الوقوف اهتماماهتا
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 اجلامعات يف والدراسة  لاللتحاق اخلارج إىل السفر الصوماليني للطلبة مسحت أن أيضا جهودها ومن
 املكرمة مكة يف القرى أم وجامعيت مصر يف األزهر جامعة وخاصة ،  الشرعية العلوم بدراسة تعين اليت

 يف أسهموا الذين والدعاة العلماء رصيد رفع ما ، ةالسعودي يف املنورة املدينة يف اإلسالمية واجلامعة
 . الصومال ربوع يف الشرعية العلوم وتدريس اإلسالمية والثقافة الوعي نشر
 الناس توجيه يف هبا بأس ال مساحة وإعطاء العلماء أمام اجملال إفساح الدعوة يف احلكومة جهود ومن

  . مقديشو براديو املعروفة للدولة الرمسية إلذاعةا يف الدينية الربامج يف األثري عرب دينهم وتعليم
 للجامعة التابعة العربية واللغة اإلسالمية الدراسات كلية  بافتتاح احلكومة قامت أن أيضا جهودها ومن

 حيملون طلبة لتخريج العربية واللغة الشرعية العلوم بدراسة تعين كانت  حيث ، الوطنية الصومال
 احتياجات من ذلك من وغري والقضاء والدعوة التعليم جمال يف نيسامهو  عليا جامعية شهادات
  الدينية. الشعب

 وتسهر تراقب سرية قوة أنشأت أن السوي والسلوك األخالق حفظ على احلكومات جهود ومن
 . مكان كل  ويف العامة األماكن يف العامة اآلداب على احلفاظ

 حسنات أي يرون ال نمم البعض يستغرهبا قد ، كثرية وهي نذكرها مل واليت ذكرناها اليت اجلهود وهذا
 ويصنفوهنا ، اليوم إىل االستقالل يوم من احلكم مقاليد توىل على املتعاقبة الصومالية للحكومات تذكر

 الشعب إىل جرَّوها اليت والويالت املآسي كل  بأن ويعتقدون ، هلم كرامة  وال وامللة الدين أعداء من
  واجنازات. حسنات من ذكر ما نكرانو  هبدم كفيلة  الصومايل
 معا والـمغضب للمحب مطلوب والعدل عزيز اإلنصاف ولكن ، كثريا  إليه ذهبوا مبا  اإلخوة ونشاطر

  ۓ  ۓے  ے   ھ  ھ        ھ  ھ  ہ  ہ ﴿ يقول تعاىل واهلل ،

  ۉ   ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

  . (1)﴾  ې  ې  ې
 مع بوجوده واألمان األمن ويستقر احلياة تستقيم ولكن مستبدا ظاملا كان  ولو احلكم وجود ومع ، نعم

 حصل ما وهذا ، خلفه الذي الفراغ ملء غري من وأفوله ذهابه من بكثري أفضل ومساوئه عالته ظهور
 ، عقب على سارأ األمور انقلبت حيث ، الصومالية املركزية احلكومة سقوط بعد الصومايل القطر يف

                                                           
 . 2، اآلية   سورة املائدة  (1)
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 مفسدة ال اليت للمصلحة الـمحققة بالقوة إزالتهم ميكن ال الذين والوالة احلكام ظلم على الصرب ألن
 خري ظلوم سلطان قائلني الشأن هذا يف قدميا العلماء عرب وقد ، عقال مقبول شرعا مطلوب أمر فيها
 . تدوم فتنة من

 املكان إىل وبلوغها الدعوة ازدهار لعدم سببا كانت  اليت العقبات القادم الفصل يف نتحدث وسوف 
 فنت من أعقبها وما الصومالية املركزية احلكومة اهنيار العقبات هذه من ذكرنا ومـما ، هبا املأمول
 . معا والدعاة الدعوة على املصائب جرت ومآسي
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 الصومال. في الدعوة طريق في عقبات الثالث: الفصل
  

 الصوفية.الصراع بين أقطاب الطرق  األول: المبحث

 الجماعات. التحزب في الثاني: المبحث

 القبلية.العصبية  الثالث: المبحث

 .اتهالتكفير وجماع الرابع:المبحث 

 الشريعة.استخدام العنف في تطبيق الخامس:  المبحث

 الصومالية.هيار الدولة ـان السادس: المبحث

 الخارجي.الغزو  السابع: المبحث
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 الفصل الثالث: عقبات في طريق الدعوة :

من املقرر شرعا وعقال  ما من عمل يقوم به اإلنسان فردا كان أم مجاعة إال ويعرض له أو يصطدم  
مادية كانت أو معنوية ، داخلية كانت أو خارجية  ، يف طريق مسريته بصنوف من العقبات واملشاكل

 ما :  ـقدي يلتصغر على قدر وقدرة القائمني على هذا العمل ، وقد ق،وتعظم هذه العقبات أو 

 (1)عني الصغري صغارها            وتصغر يف عني العظيم العظائم وتعظم يف         

وهذه العقبات واملشاكل اليت يواجها اإلنسان يف عمله من سنن احلياة اليت  لوالها ملا متايز الناس، وال 
                                                                وهلل در القائل  : من اهلازل ، وادعى كل شخص الرجولة واإلقدام اليت ال ميلكها ،عرف اجملد  منهم 

 (2)لوال املشقة ساد الناس كلهم        اجلود يفقر واإلقدام قتالو 

 لصومالامسرية  الدعوة اإلسالمية يف ربوع وحناول يف هذا الفصل بيان العقبات واملشاكل اليت تواجه 
ها يف فرتات ـها قد تؤثر سلبا أو تبطئ مسريتـ، وان كانت هذه العقبات ال تتوقف الدعوة عندها إال أن

متعددة إن مل يتدارك أهلها بالتصويب والتصحيح وإزالتها كليا  أو تقليلها على قدر اإلمكان مع 
 وروية ، تعطي االعتبار بأن ما ال يدرك كٌله ال يرتك جلَّه .   مراعاة املصاحل واملفاسد ، يف حكمة

 

 

 

 

 

                                                           
 . 129ديوان املتنيب ص   (1)
 .4٦١نفس املصدر ص  (2)
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 : الصوفية الطرق أقطاب بين الصراع األول: المبحث
 وقد ، عقال ومقبول شرعا حممود أمر  ودنياهم دينهم أمور يف لآلخرين والنفع اخلريات إىل التنافس

 أال ينبغي التنافس وهذا ، (1)﴾      ې  ې  ۉ  ۉ ﴿ ذلك على الكرمي القرءان حثنا
 رميهم أو ، عليهم واالفرتاء اآلخرين وازدراء والبهتان كالكذب  الشريعة عنها نـهت أمور  به يقرتن

  . شرعي مسوغ بغري اآلداب عن خارجة أو جارحة وأوصاف ألفاظ من ذلك وغري والبدعة بالكفر
 سلبا يؤثر الذي املذموم التنافس من شيء يصيبهم وحديثا قدميا والتعليم الدعوة ميدان يف والعاملون

  . بـها والتعاقد تقويتها اإلسالم أمر اليت واأُلخوَّة الدعوة مسرية على
 اإلسالمي التاريخ حفل بل اليوم، وليد يكن مل املسلمني طوائف بني املذموم التنافس أو والص راع
 الكالمية والفرق الفقهية املذاهب مقلدة بني حصل اجلبني هلا يندى وأحداث وقائع من سيئة بنماذج

 التاريخ. من متعددة فرتات يف
 نظام الوزير زمن مرو، مبدينة واحلنفية الشافعية بني حدثت اليت الفتنة املثال سبيل على الفنت هذه ومن

 هلم فبىن الشافعي، للمذهب متعصبا كان الوزير هذا أن وذلك ، (8) اخلوارزمي علي بن مسعود الدين
 بني عنيفة فتنة فاندلعت ، املسجد وأحرقت احلنفية فتعصبت ، للحنفية جامع على مشرفا مبرو جامعا

    . (1)شيئا تذر ال أن كادت  ، الطائفتني
 بن منصور الفقيه غرّي  عندما واحلنفية، الشافعية بني  ُخراسان ببالد مرو مدينة يف وقعت أخرى وفتنة
 الشافعي، املذهب إىل حتّول مث سنة، ثالثني مدة حنفيا نكا  فقد ، مذهبه 4)املروزي السمعاين حممد

 كادت  حىت ، شديدا قتاال واقتتلوا ، واحلنفية الشافعية بني الفتنة وهاجت لذلك، البلد فاضطرب
 إىل مث ، طوس مدينة إىل وانتقل مرو، مدينة من خرج السمعاين ولكن ، كبرية  فتنة إىل تتحول

 . (9.) الفتنة ونسك بعد مرو إىل عاد مث نيسابور،

                                                           
 . 8٩ اآليةسورة املطففني ،  (1)
 .11/84. البداية والنهاية  هجرية 9٦٩توىف سنة   (8)
 .11/84البداية والنهاية   (1)
في كان ، مث هو اإلمام العالمة ، مفيت خراسان ، شيخ الشافعية  ، أبو املظفر منصور بن حممد السمعاين املروزي ، احلن (4)

 . 18/191، والبداية والنهاية  1٦/114هـ ، انظر السري 42٦هـ ، وتويف سنة 48٩الشافعي ، ولد سنة 
 .1٦/11٩انظر السري   (9)
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ومن الفنت اليت هلا عالقة بالعقيدة وعلم الكالم ما حصل بني الشافعية واألشاعرة يف مدينة بغداد 
 ، ملا انتقل  (1)بن عبد الكرمي القشريي األشعري عبد الرحيم املتكلم أبو نصروكان سببها أن الفقيه 

مذهب  مدح فيه للوعظ والتدريس، عقد هبا جملسافباملدرسة النظامية،  صار مدرساإىل بغداد و 
وحّط على احلنابلة ونسبهم إىل اعتقاد التجسيم يف صفات اهلل تعاىل ، واشتبك الطرفان  اعرة ،األش

، مث توقفت الفتنة ملا  يف مصادمات دامية، قُتل فيها حنو عشرين شخصا من اجلانبني، وُجرح آخرون
 . (2) مالت الكفة لصاحل احلنابلة

يخ يعيد نفسه من جديد ، فقد وقع صدام وخالف شديد بني بعض أصحاب الطرق وها هو التار  
الصوفية العاملة يف الرتاب الصومايل عامة ، وبني طريقيت القادرية والصاحلية خاصة ،  إىل أن وصل 

امللة من غري سبب شرعي أو استحالل الدماء املعصومة بشبه  عن خراجاإلاألمر إىل حد التكفري و 
 واهية كما سنذكرها الحقا . 

 الغالب يعود بينهما الدائر والصراع اخلالف بأن الطرفني وتاريخ ألحوال متابعونـوال العارفون ويُرِجعُ 
  عنهما. يتفرعان أو هلما تابع والباقي ، اثنني سببني إىل منه األكرب
 لالستعمار تصدت اليت األوىل الشرارة شكلوا الصاحلية الطريقة وعلماء زعماء أن : األول السبب
 عشرات امتد وحربا جهادا وقادوا ، اإلفريقي الشرق يف وحلفائهم وإيطاليا بريطانيا يف متمثلـال األوريب
 جرائم نع التغاضي أو التعاون أو بالتحالف القادرية الطريقة وقادة زعماء همـات بينما ، السنني

 ، املستعمر مع التعاون عدمب منهم حيذروا ولـم أتباعهم على ضواحير   مل األقل على همـأن أو االستعمار
  . (1)الطريقتني أتباع بني نفسية عقدة شكل األمر وهذا
 صاحب ما هو والصالـحية القادرية بني العالقة ظهر قصمت يتال القشة كان  الذي الثاين السبب وأما
 اتـهم حيث ، الصومال يف القادرية الطريقة مشايخ أكرب أحد الرباوي أمحد أويس احلاج مقتل من

 الدراويش جماهدي قائد حسن عبداهلل حممد السيد التابعة (4)الصاحلية الطريقة من مليشيات بقتله
                                                           

هـ ،وقد 914هو الشيخ اإلمام املفسر العالمة  ، أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكرمي  القشريي النيسابوري ،وتويف سنة   ( (1)
 .  18/122، والبداية  1٦/484. السري  جتاوز السبعني

 . 1/34الذيل على طبقات احلنابلة،  وابن رجب البغدادي ، 993-3/934طبقات احلنابلة،  ، ابن أيب يعلىانظر   (2)
 . ٩9-9٦انظر كتاب الصراع الدويل يف الصومال ص   (3)

 9انظر جوهرة النفيس يف خواص الشيخ أويس  ص  (4)
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 الكؤود املشكلة احلادث هذا مثل وقد ، الزمن من عقدين قرابة اإلجنليز ضد جهادهم استمرت الذين
  . بينهما وصراعا وأملا حقدا ينزف زال ما والذي ، الطريقتني بني املندمل غري واجلرح

 القادري (1)القطيب يوسف معلم بن عبداهلل الشيخ الناس بني وَنْشره  الدفني احلقد هذا إثارة توىل وقد
 واستمراره الهاشتع لضمان ناره أوار واذكاء املرير الصراع هذا تأجيج سبيل يف ألف وقد ، الصومايل

 ) والثانية ، (8)( النابـحة الكالب على الذاحبة السكني ) منهما األوىل أسـماها رسالتني الطائفتني بني
 النابية والكلمات البديئة األلفاظ من فيهما حشد وقد ، (1)( الـملحدين الـمردة على املؤمنني نصر

 . الحقا اسنذكره كما  حكايتها عن فضال  األسـماع تـمج ه ما املقززة والصفات املكفرة واجلمل
 الوهاب عبد بن حممد الشيخ أتباع بني قرن أنه - اهلل ساحمه - القطيب عبداهلل الشيخ  عجيب ومن

  اخلبث يف وافقهم ومن الوهابية على الرد يف ) رسالته من الثاين الباب يف وقال الصاحلية والطريقة

  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ﴿ تعاىل اهلل قول بأن الشيخ وادعى ، ( زماننا يف احملدثة كالصاحلية

  ہ  ہ  ۀ      ۀ  ڻڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گگ

 ، الوهابية من فرع ألهنا أوليا دخوال فيها داخلة الصاحلية وأن ، الوهابية يف نزلت ، (4)﴾  ہ
 يف وأشار احلجاز أرض يف ظهرت قبيحة فرقة وهي الوهاب عبد بن حممد إىل نسبة والوهابية " فقال
 كتابه  يف اهلل ذكرها اليت وهي ، اهلل شاء إن لنا تأيت كثرية  بأحاديث وسلم عليه اهلل صلى النيب شأهنا

 من فرقة اهلل قبحهم والصاحلية ، الوهابية يف نزلت ﴾ گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ ﴿ العزيز
 .(9) " الوهابية

 على صريح احلديث هذا إن " قال ، اخلوارج شأن يف الواردة األحاديث بعض الشيخ أورد أن وبعد
 فالحهم يرجى وال ، اهلل شاء نإ بياهنا لنا يأيت كثرية  بأمور الدين من ميرقون ألهنم الصاحلية أهل

                                                           
، ولد يف قرية قلنقول، وأخذ التصوف عن الشيخ عبد الرمحن صويف يف مقديشو ،  طيبقاهلل بن معلم يوسف الهو الشيخ عبد   (1)

 م .  1٦9١وله مؤلفات ، وتويف عام 
 القلنقويل  للشيخ عبد اهلل بن معلم يوسف القطيب ، طبع مبطبعة املشهد احلسيين  القاهرة .مطبوعة مع جمموعة   (8)
 السابقة . موعةاجملمطبوعة مع    (1)
 .2ية سورة فاطر ، اآل  (4)
 .4١السابقة ، ص موعةاجملمطبوعة مع ،  السكني الذاحبة على الكالب النابـحة  (9)
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 صلى اخللق سيد أمرنا وقد .... احلق عني هو الباطل من هم ما أن العتقادهم الدين إىل وعودتـهم
  . (1)( باجلنة قتلوه أو قتلهم من وبشر بقتلهم وسلم عليه اهلل

 - منها فرقة نابالد يف هي  اليت الصاحلية إن ) واضمحالله الدين لذهاب تسعى بأهنا الصاحلية ويتهم
 ألهنا عندنا ضالال الفرق أشد هي بل .... القدمية الضالة للفرق موافقة وهي - الضالل فرق أي

  .(8)( آمني اهلل أذهبهم والدنيا الدين عنا أذهبت
 بل هنا املذكورة الضالة الفرق من واحدة هي بالدنا يف اليت فالصاحلية حال كل  وعلى ) أيضا وقال
 . (1)( صفاهتا غالب على ملوافقتهم األقرب وهو الوهابية من أو املعتزلة من أو ئةاملرج من فرقة هي

 املضلة الضالة الفرقة هذه أن إخواننا يا واعلموا :) فقال الشيطان إىل الصاحلية الطريقة الشيخ وينسب
 ، األربعة املذاهب ويف األموات كرامات  إنكار يف تابعهم ومن الصاحلية الشيطانية الفرعونية القبيحة
 . (4)( الدارين يف اهلل قبحهم
 إنكارهم فمنها ) زعمه حسب العلماء يقتلون ذلك وألجل وتعلمه الفقه بإنكار الطريقة واتـهم

 إن فقالوا ، الشرعي العلم وأنكروا اليهود انـهم قالوا حىت األنبياء وورثة الشريعة محلوا هم الذين العلماء
 يف قراءته يرضون وال الفقه يقرؤون ال أنـهم ذلك ودليل شياطنيال مأوى الفقهية اإلحكام مواضع

 حرقوه فإنـهم ، حممد بن أويس كشيخنا  قتلهم واستحلوا العلماء قتلوا ذلك وألجل ، مساجدهم
  .(9)( وبغضهم الدين على عداوهتم لشدة

 ينكروهنا العلم من بكلمة عليهم تكلمت إذا الدين عن املارقني هؤالء إن ) : فقال باملروق واهتمهم
  ہ  ہ  ۀ ﴿ كتابه  يف اهلل ذكرهم الذين وهم ، املتشاهبات من يفهموهنا ال نادرة بأدلة ويتعرضون

 . (٩)( ﴾  ے  ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ

                                                           
 .9٩كتاب نصر املؤمنني على املردة امللحدين ص (1)
 .92نفس املصدر ص (8)
 .9٦نفس املصدر ص  (1)
 .٩١نفس املصدر ص  ( (4)
 ٩4نفس املصدر ص  ( (9)
 .١9نفس املصدر ص ( (٩)
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 يف اهلل قبحهم الضالل أهل من وغريهم الصاحلية املضلة الضالة الفرقة هذه إن ) أخرى مرة وقال
  .(1)( الدين أمر على وغلبوه الرأي اعتمدوا الدارين

 .(8)( لبدعتهم إبليس أصحاب الصاحلية ) فقال إبليس أتباع من الطريقة اتباع الشيخ جعل وقد
 وألهل عموما اخللق وأذية ألذيتنا تعرض وقد ) : وقال الطريقة مشايخ من أربعة على الشيخ دعا وقد

 قبحهم واحليارى األحوال ألرباب متعرضون النصارى معينون وهم أكابرهم من أربعة خصوصا طرائقال
 ، صاحل حاج بن وحممد ، األورويين وإسـمـاعيل نريويب وعلي شجر بن اهلل عبد املذكورة واألربعة ، اهلل

 متمما فقلت ، اهلل عباد على وإفسادهم فسادهم لكثرة املذكورين األربعة لذكر وتعرضت ، اهلل أبادهم
  : ذكرناه ملا

 سقر يف وأدخلنه       شجر ابن اهلي يا خذ
 هاويا وأدخلنه                 نريوبيا عليا خذ
 حطما وأدخلنه          عما صاحل ابن خذ
  .   (1)لظا يف وأدخلنه                 جظ أورينيا خد

 الدين عن الشاردة املضلة الصالة الفرقة هذه إن ملرضاته اهلل وفقنا إخواننا اعلموا ) : أيضا وقال
 حىت األعظم السواد عن خروجا بالدنا يف اليت كالصاحلية  العمل يف وافقهم ومن الوهابية القبيحة
 . (4)( أمجعني والناس واملالئكة اهلل لعنة عليهم جهنم نار ودخلوا هلكوا

 أكثر تركناه وما ، كتابيه  به مأل الذي القطيب اهلل عبد الشيخ كالم  من فيض من غيض الكلمات هذه
 على اجملحفة واألحكام املقذعة الكلمات هذه استخدام على الشيخ محل والذي ، هنا أوردناه مما

 العربية اجلزيرة يف ظهرت اليت التجديدية الوهابية للحركة امتداد بأهنم واهتامهم ، الصاحلية الطريقة أتباع
 ، والصاحلني باألولياء التوسل يقرون ال بأهنم الطريقة بأتباع  الشيخ اهتام : التايل يف يتلخص إمنا

 التصرف هلم األولياء من عددا هناك بأن يؤمنون وال األموات، وكرامات األولياء بقبور التربك وينكرون
 وأهنم ، الدنيا يف حياهتم مثل قبورهم يف األولياء حياة وأن ، تعاىل اهلل دون من الكون شؤون يف التام

                                                           
 .١٩نفس املصدر ص  ( (1)
 .21ص السابق املصدر   (8)
 .28 املصدر السابق ص (1)
 .21 املصدر السابق ص (4)
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 علم يقبلون وال النصوص بظواهر ويأخذون ، وسلم عليه اهلل صلى الرسول قرب إىل السفر مينعون
 االستغاثة ومينعون  ، والفقه التصوف كتب  يدرسون وال ، وأمواهلم خمالفيهم دماء ويستحلون ، الباطن

 والغوث والنجباء والنقباء بدالواأل األوتاد بوجود يقرون وال ، والصاحلني العلماء ويطعنون ، باألولياء
 األمور من ذلك وغري ، السماء من القطر هبم وينزل البالء بسببهم  تعاىل اهلل يدفع الذين األعظم

  . (1)لنقلها اجملال يتسع ال اليت واملسائل
 الطريقة إىل نسبها اليت األقوال وتبديد مذهبه لتأييد والسنة الكتاب من النصوص الشيخ نقل وقد
 اليت املسائل كل  أن من إليه ذهب ما تساند النصوص مجيع وأن الصحيح هو العكس أن تليثب

 عن خارج  مبتدع إال هو ما هلا واملنكر ، الصحة من نصيب هلا مسائل هي الشبهات حوهلا أثريت
 . املستقيم الصراط

 جواز من إليه يذهب ما لتوافق وتفسريها عنَقها لـيَّ  حاول الشيخ هبا استدل اليت القرآنية اآليات وأما
 تسيريها املؤلف حاول صحيحة أحاديث بعضها الشيخ أوردها اليت األحاديث وأما ، املذكورة املسائل
  . عليها بالرد يشتغل ال ، الصحة من هلا أساس ال موضوعة أحاديث وأخرى ، مذهبه حسب

 الشيخ ادعاء جيعل ما ، ةالثابت النصوص أمام الوقوف تستطيع ال وأقوال منامات الشيخ استدل كما
 . حتته طائل ال

 مسرية لتعكري كافية  كانت  والعلماء العلم إىل ينتسبون من بعض هبا ابتلي اليت اجلانبية الصراعات وهذا
 مسعة تشويه يف سيئا دورا لعبت كما  ، الصوماليني الشعب بني واخلري العلم ونشر اإلسالمية الدعوة
     . يسري غري زمنا   والنور هلدايةا مشعل وحاملي العلم أهل ومكانة

 

 الجماعات :  في التحزب: الثاني المبحث

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ   وردة كلمة حزب يف القرآن الكرمي  على سبيل املدح كقول اهلل تعاىل﴿ 

ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ    ڍڇ  ڇ  ڇ ﴿ ، وقال تعاىل (1)﴾   ڇ ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  

                                                           
 نصر املؤمنني  والسكني الذاحبة  . انظر كتايب  (1)

 . 9٩ اآليةسورة املائدة ،   (1)
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ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ﴿ كقول اهلل تعاىلالذم  سبيل  ، وعلى (2)﴾ ڈ

  یېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ی      ی ﴿، وقال أيضا  (3)﴾  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ

 . (4)﴾   ىئ  يئ     جب  حب  خب  مب  مئی  جئ  حئ

ر ومنابذته ، كما قال اهلل ـــــــــــــــا كل أولئك الذين تناصروا ملقارعة اخليهبوجتمع بـ ) األحزاب ( ويراد  

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   عند إخباره عن أعداء الرسل والرساالت﴿ تعاىل

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ    ھہ  ہ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ

 . (5)﴾    ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۆڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ڭڭ

گ  گ  ڳ  ڳ     گڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ ﴿وقال تعاىل : 

 . (6)﴾  ڻ  ڻ         ڻ   ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڳڳ

التحزب لنشر اخلري والفضيلة بني الناس ، ودعوهتم والنفع هبم أمر حممود ، تأنس به النفوس الزكية ، و 
 والطبائع السوية ، وجيب التعاون والتكاتف على سبيل حتقيقه واجنازه . 

،  ، منبوذ به عقال مقوت به شرعاـأمر م أما التحزب من أجل اجلماعة واحلركة واالسم والرسم ،
ألن  والقرب والبعد عليه ، ، محبة والبغضـإذا رافق ذلك التحزب عقد والء ال والبالءُ  م اخلطبُ ظُ عْ ويَـ 

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   للمسلم فقط ، قال اهلل تعاىل ﴿ كلـــذ

                                                           
 . 88 اآليةسورة اجملادلة ،   (2)
 . ٩ اآليةسورة فاطر ،   (3)
 . 1٦ اآلية سورة اجملادلة ،  (4)
 . 1١ اآليةسورة هود ،   (5)
 . 9 اآليةسورة غافر ،   (6)
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  ے  ۓ  ۓ قال اهلل تعاىل ﴿  واالجتماعوالتحزب نقيض الوحدة .  (1)﴾وئ    ۇئ  ۇئ  

.  (2)﴾ٴۇ        ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۈڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

ۇ   مبا ال حيق هلم كما قال املوىل جلَّ وعال﴿وقادهتم ويقود الناس إىل إعطاء زعمائهم 

ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ويؤدي التحزب إىل .  (3)﴾  وئ  وئ  ۇئ  ەئى  ائ  ائ     ەئ   ىې  ې

ۓ  ڭ     ۓہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےاالختالف والتفرق ﴿ 

عطاهم امسا واحدا ، فقال تعاىل ﴿ أسالم املسلمني جسدا واحدا و اعترب اإلو ، (4)﴾ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ    ۓہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ    ڭڭ

   ۇئ  ۇئ     ۆئ   ۆئ  وئې  ى  ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  ېې  ې

، والتحزب يؤدي إىل أمساء وألقاب قد يستغين الشخص عن االسم احملبوب الذي مسى اهلل  (5)﴾
                                                  تعاىل به عباده  .

ومن نصب شخص ا كائن ا من كان فواىل وعادى على موافقته يف  اإلسالم ابن تيمية : )قال شيخ 
القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع ا ، وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من 

، فقهم فيوايل من وا ، املؤمنني مثل اتباع األئمة واملشايخ فليس له أن جيعل قدوته وأصحابه هم املعيار

                                                           
 . 9٩-99 اآليةسورة املائدة ،   (1)
 . 91-98املؤمنون ، اآلية سورة    (2)
 .   11التوبة اآلية سورة   (3)
   1١9ال عمران ، اآلية سورة   (4)
 . ١2  اآليةاحلج ، سورة   (5)
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وليس ألحد ، الباطن يف قلبه والعمل به  التففهفينبغي لإلنسان أن يعود نفسه  ويعادي من خالفهم ،
إىل مقالة أو يعتقدها لكوهنا قول أصحابه وال يناجز عليها ،بل ألجل أهنا مما أمر اهلل به  أن يدعو

 .  (1)(ورسوله أو أخرب اهلل به ورسوله 

،  حتزيب طالهبملدعاة والعلماء واملدرسني عند بعض ا املخالفة للشرعخطاء والسلوكيات إن من األو 
وغرس البغضاء والشحناء والكره يف قلوب طالبـهم ملن ال ينتظم بصفوفهم ، أو ال يأخذ بأقواهلم ، 

اس ـــ: ) وليس للمعلمني أن حيزبوا الن ل شيخ اإلسالم ابن تيميةو قوال يتبىن رأيهم  ، ففي هذا ي
وليس ، بل يكونون مثل األخوة املتعاونني على الرب والتقوى ،  يلقي بينهم العداوة والبغضاءويفعلوا ما 

ومعاداة من  ألحد منهم أن يأخذ على أحد عهد ا مبوافقته على كل ما يريد، ومواالة من يواليه،
  ، ابل من فعل هذا كان من جنس ) جنكز خان ( وأمثاله الذين جيعلون من واثقهم صديق   ، يعاديه

بل عليهم وعلى أتباعهم عهد اهلل ورسوله بأن يطيعوا اهلل ورسوله ويفعلوا ما ا، ومن خالفهم عدو ا باغي
وإذا وقع ورسوله، وراعوا حقوق املعلمني كما أمر اهلل ورسوله، وحيرموا ما حرم اهلل ورسوله، أمر اهلل به 

جرة مل جيز ألحد أن يعنَي أحدمها بني معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشا
أعان احملق منهما ، حىت يعلم احلق ،فال يعاونه جبهل وال هبوى بل ينظر يف األمر ، فإذا تبني له احلق 

فيكون املقصود عبادة اهلل وحده، وطاعة ، سواء كان احملق من أصحابه أو أصحاب غريه، على املبطل

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     تعاىل:﴿ رسوله ، واتباع احلق، والقيام بالقسط قال

ڤ    ٹٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

ومن مال مع  (1)﴾  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ
رج عن حكم اهلل ورسوله... وال يشد خصاحبه سواء كان احلق له أو عليه فقد حكم حبكم اجلاهلية و 

.. فإن  .اجلاهليةفإن شد الوسط لشخص معني وانتسابه إليه من بدع معلمه، وسطه ملعلمه أو لغري 
                                                           

 . ٦-8١/2 موع الفتاوى تيمية ، جمابن   (1)
 .119 اآليةلنساء ، سورة  ا  (1)
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كان املقصود هبذا الشد واالنتماء التعاون على الرب والتقوى فهذا قد أمر اهلل به ورسوله له ولغريه 
عروف استغناء عن أمر املعلمني، وما قصد هبذا من .. ففي أمر اهلل ورسوله بكل م.الشدبدون هذا 

شر فقد حرمه اهلل ورسوله فليس للمعلم أن خيالف تالميذه على هذا وال لغري املعلم أن يأخذ أحد ا 
وليس له أن جيحد حق األول عليه ،  ال ابتداء وال إفادة  من تالميذه لينسبوا إليه على الوجه البدعي،

ا ، وليس للثاين أن يقول شد يل وانتسب يل دون  من إفادة التعلم من غريه وليس لألول أن مينع أحد 
بل إن تعلم من اثنني فإنه يراعي حق كل منهما وال يتعصب لألول وال للثاين وإذا   معلمك األول ،

 . (2)كان تعليم األول له أكثر كانت حلقه أكثر ... (

أما رأس احلزب يف احلق والباطل دون غريه : ) تعاىل حمذرا التحزب للموافق  اهلل مث قال الشيخ رمحه
فإنه رأس الطائفة اليت تتحزب ، أي تصري حزبا  ، فإن كانوا جمتمعني على ما أمر اهلل به ورسوله من 

فإن كانوا قد زادوا يف ذلك  غري زيادة وال نقصان فهم مؤمنون هلم ما هلم ، وعليهم ما عليهم ،
هم باحلق ـم يدخل حزبـهم باحلق والباطل ، واإلعراض عمن لـبمن دخل يف حز ـونقصوا مثل التعصب ل

،  والباطل ، فهذا من التفرق الذي ذمه اهلل تعاىل ورسوله ، فإن اهلل ورسوله أمرا باجلماعة واالئتالف
م ـهيا عن التعاون على اإلثـ، أمرا بالتعاون على الرب والتقوى ، ون هيا عن الفرقة واالختالفـون

 .  (3)( والعدوان

إنَـّه ال يعم  اخلالف الواقع " :  عند كالمه على حديث الثنتني والسبعني فرقة  (1)قال اإلمام الشاطيب
ا يراد به افرتاق مقّيد ، ففي اآليات ما  ، وإن مل يكن يف احلديث نص عليه يف مسائل االجتهاد ) وإمنَّ

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی    : ﴿ : قوله تعاىل يدل عليه

                                                           
 .12-82/19جمموع الفتاوى ابن تيمية ،   (2)
 . ٩٦/  11نفس املرجع   (3)
هو اإلمام احلافظ األصويل  أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطيب ، له مؤلفات كثرية ، ومنها كتاب االعتصام ،   (1)

 . 1/١١، ومعجم املؤلفني  1/١1انظر األعالم للزركلي ه ،  ١٦١عام وكتاب املوافقات ، وتويف 
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ڃ  چ  چ  چ  : ﴿  وقوله تعاىل  (2)﴾  جئ      حئ  مئ  ىئ  يئ  ییی  

وما أشبه ،  (3)﴾  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ   ڍچ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ
الَّة على التفر ق الذي صاروا بـه شيعا    . ذلك من اآليات الدَّ

ليسوا على تآلف وال تعاضد ،  ، بعضهم قد فارق البعض : مجاعات (( أي صاروا ِشَيعا   ومعىن ))
، فاقتضى أن يكون حكمه على  ، وأمره واحد ، فإنَّ اإلسالم واحد ، بل على ضد ذلك وال تناصر

 . االئتالف التام ال على االختالف

ڦ   ﴿، ولذلك قال تعاىل  وهذه الفرقة مشعرة بتفر ق القلوب املشعر بالعداوة والبغضاء

ا حيصل عند االئتالف على التعل ق مبعىن  فبنيَّ   ، (4)﴾   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ أنَّ التأليف إمنَّ
، وهو معىن  ، فالبـُدَّ من التفر ق ، وأمَـّا إذا تعلَّقت ُكّل شيعة حببل غري ما تعلَّقت به األخرى واحد

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇ : ﴿ قوله تعاىل

 . (6)" (5)﴾  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڎڎ

 فاحلزب ، اإلسالم يف السياسية األحزاب بتكوين قلنا إذا: )  (1)املبار كفوريالرمحن صفي الشيخ قال 
 األساس هو اإلسالم َجَعلَ  فإنْ  ، غريه آخر أمرا   جيعل أو والرباء الوالء أساس اإلسالم جيعل أن إمَّا

                                                           
 .18-11سورة الروم ، اآلية    (2)
 .19٦سورة األنعام   (3)
 . 1١1سورة آل عمران ، اآلية   (4)
 .191سورة األنعام ،اآلية   (5)
 . 8/4١٦االعتصام  ،الشاطيب ، إبراهيم بن موسى   (6)

م ، عمل مدرسا 1943، ولد عام  اهلند يف احلديث األعظمي. أحد علماء املبار كفوريهو الشيخ صفي الرمحن بن عبد اهلل (1) 
، كما عمل باحثا مبركز خدمة السنة والسرية النبوية اهلند يف معية أهل احلديث املركزية، ورئيسا جلاهلند يف  بنارس باجلامعة السلفي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1943
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
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 ، لذلك يكفي نفسه هو بل ، أخرى مجاعة تنظيم أو ، آخر حزب إقامة إىل حيتاج ال اإلسالم فإنَّ 
 من يكون أن من خيلو ال أحواله معظم يف األمر هذا اإلسالم فإنَّ  آخر غري  أمرا   أساسهما جعل وإن
 إليها الدَّعوة عن هنى قد اإلسالم أنَّ  ومعلوم ، وغريها والوطن واللغة والقبيلة العنصر من اجلاهلية أُمور

صلى اهلل عليه  اهلل رسول مسعت:  قال هريرة أيب عن مسلم روى ، لوائها حتت االنضمام وعن ،
 فقتل عصبية ينصر أو لعصبية يدعو أو لعصبية يغضب عمية راية حتت قَاَتل َمنْ : )  يقول وسلم
 .  (2)( جاهلية فقتلة

وروى البخاري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : أبغض 
ُمْلِحد يف احلرم ، ومبتٍغ يف اإلسالم ُسنَّة اجلاهلية ، ومطلب دم امرئ مسلم بغري الناس إىل اهلل ثالثة : 

                                       . (4)وال نلو ث به اإلسالم ( إذن فلندع هذا األساس املننت لألحزاب،، (3)دمـه( حق ليهريق

يب األمة، وجعلها شيعا  تتقاتل يف سبيل لو عرف املصلُح السياسي أن حتز  " : (5)قال الشيخ العدوي
هو سنة عدو اهلل فرعون، القدوة السيئة يف -، وتنسى بذلك التحزب مصاحلها ومرافقها  يتهابحز 

لو عرف الناس ذلك لعلموا أن هذه الوسيلة هي اليت  -االستبداد، واملثل الواضح يف الطغيان والظلم
ياسته، خيلق يف األمة األحزاب، ويغذ ي فيها معىن يلجأ إليها الغاصب يف تثبيت قدمه، ومتكني س

احلزبية بأساليبه الشيطانية، مث يطلب منه بعد ذلك أن تتحد إذا هي طلبت إليه مصلحة من 

                                                                                                                                                                                     

يف السرية  الرحيق املختوم، وله مؤلفات كثرية يف اللغتني العربية واألردية ، وأشهره كتبه كتاب  املدينة املنورةب يف اجلامعة اإلسالمية
 www.ar.wikipedia.org املبار كفوريم  انظر    صفي الرمحن 8١١٩النبوية ، وتويف يف عام 

 
وأوله ) من خرج من الطاعة ...( صحيح مسلم  1242اإلمارة ، باب وجوب لزوم مجاعة املسلمني ، ح يف كتاب مسلم  (2)

 .٩/4١٦بشرح النووي 
 .11/89٦، فتح الباري ٩228، كتاب الديات ، باب من طلب دم امري بغري حق ، حالبخاري   (3)
 .4١-4٩األحزاب السياسية يف اإلسالم صفي الرمحن املباركفوري ،   (4)
 مل أجد ترمجته.  (5)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%88%D9%85
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مصاحلها، فيعلقها على حمال، إذ احلزبية ال ميكن أن تزول ما دامت األمة الغاصبة باسطة سلطاهنا، 
 تها تصُل إىل ما تريد.فإهنا على حساب احلزبية تعيش، وبواسط

، ورهبم  ، بل هو عمودهم الفقري ، وسنَّ هلم هذه السنة ففرعون قد فتح هذا الباب للغاصبني

ے   ے   ملي عليهم من وحيه الشيطاين ما يستبيحون به إرهاق الناس وإذالهلم ﴿ـيُ  ، األعلى

  ۋۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

 . (2)"  (1)﴾  ۋ  ۅ            ۅ  ۉ

إىل أن تنشطر  باأللقاب ببعض  ز بعضهملموهذه احلزبية املقيتة تولد التفرق بني املسلمني ، حىت ي
: " هذه اجلماعات متعددة ، بل  (3)زيد أبو اجلماعة الواحدة إىل طرائق متعددة ، قال الشيخ بكر

اجلماعة يف نفسها متعددة إىل مجاعات غالبا ، والتعدد دليل على االختالف ، وتعدد التعدد دليل 
على ضراوة اخلالف ، واالختالف نتيجة حتمية الضطراب األصول الذي اليت تنفرد هبا كل مجاعة 

                                                           
 . 4 اآليةسورة القصص ،   (1)
هـ ، ص 141١الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد ،حكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب واجلماعات اإلسالمية ، الطبعة األوىل   (2)

1١9. 
هـ ، تلقى العلم من كبار علماء الرياض واملدينة ، 11٩9، ولد عام  هو الشيخ العالمة بكر بن عبد اهلل أبو زيد القضاعي (3) 

مثل الشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ حممد األمني الشنقيطي ، خترج من كلية الشريعة بالرياض ،مث نال الدكتوراه من معهد 
نبوي ، وكان عضوا يف اجملمع الفقه اإلسالمي العايل للقضاء ، عني قاضيا يف املدينة ، كما عني إماما وخطيبا ومدرسا يف املسجد ال

 . هـ  1429من حمرم سنة 82يف يوم الثالثاء وهيئة كبار العلماء السعودية ، وله مؤلفات كثرية . وتويف الشيخ رمحه اهلل تعاىل 
بكر بن عبد اهلل أبو زيد  و،   www.s.sunnahway.netعبداهلل  أبو زيد  انظر موقع الشيخ بكر

www.ar.wikipedia.org     

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1429
http://ar.wikipedia.org/wiki/1429
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مطردة من أن ) احلق واحد ال ـلشرع الوهذا يناقض قاعدة ا ماعتها عليها .ـوتدعو إليها وتقيم ج
 . (1)يتعدد ( ، وكل واحدة تقيم حرب التشكيك مبا لدى األخرى هو الباطل كال  أو بعضا  (

: أهنا قرينة االختالف ، وتفتتت اإلخاء اإلسالمي ، وجتعل بطاقة االنتماء إىل  (2)احلزبية ومن مضار
ء واحملبة ، ومن انتم إليها يستحق العون واملساعدة ، احلزب السبيل الوحيد للدعوة ، وعليها عقد الوال

وتقوم على تسليم أراء اجلماعة من غري اعرتاض ، وتؤدي التنابز باأللقاب ، وختتصر مشولية اإلسالم 
 من خالهلا فقط ، وختلع اهلالة والثناء على اتباعها ولو كانوا جهاال ، وغري ذلك من املضار .

كل احلركات اإلسالمية العاملة يف الساحة الصومالية من مضار  احلزبية ، وألجل هذه املساوي تتربأ  
بالكتاب  تقول مجاعة االعتصاموتؤكد إمياهنا الكامل باأُلخوة اإلسالمية وأن الوالء للمسلم فقط ، و 

ونعتقد أن دعوى القومية والوطنية واجلنسية والقبلية  ) :12يف منهجها يف الفقرة  الصومالية والسنة
ها ـاحلزبية وحنوها من الدعوات اليت جتعل الوالء والرباء من أجل هذه األمور ال من أجل الدين، أنو 

 . (3)(دعوات جاهلية باطلة جتب الرباءة منها 

رفع وعي الشعب وترسيخ القيم اإلسالمية  )إن من أهدافها  يةوتذكر حركة اإلصالح الصومال 
                        . (4)(والوطنية مثل االخوة وحرية الفرد والشورى والعدالة وسيادة القانون وغريها 

، وتزين يف مداخل مقارها ، أو  اليت ترفع كل مجاعةوالكلمات املعسولة  هذه الشعارات اجلذابةو  
 أرض  محك عند أدين مسٍتو له يفـيتالشى ويكون يف الواخلاصة ، تفتتح يف اجتماعاتـها العامة 

متعللة بأن مصلحة الدعوة ومسري اجلماعة ،  التطبيق ، وينحصر انتشاره يف داخل اجلماعة ،
وانسياب عملها ، وحفظ أسرارها ، حيت م عليها باختاذ مثل هذه اإلجراءات من غري نسيان بـمضار  

يبقى سيفا مسلطا على لماسك اجملتمع ، وال يزال الشعار يراوح يف مكانه احلزبية على الدعوة  وتـ
                                                           

 .119الشيخ بكر أبو زيد ، مرجع سابق ، ص   (1)
 .18١-11٩انظر املرجع السابق ص   (2)
 www.ictisaam.net.  منهج مجاعة االعتصام بالكتاب والسنة  (3)
   www.islaax.org الصوماليةموقع حركة االصالح   (4)
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واملعارضني لعمل احلركات الدعوية املبين على احملسوبية وقصر الوالء على أفرادها ، ملشككني رقاب ا
مع ادعائها بأهنا تعمل وفق مبادئ األخوة ، وتتيح الفرصة أمام اجلميع بكل على قدره وقدرته بعيدا 

 .  حلزبيةعن ا
وجيادل كثري من منتسيب احلركات اإلسالمية الصومالية على صحة هذا االدعاء ، وينفون كل ما 
خيالف هذا املبدأ اإلسالمي األصيل مجلة وتفصيال ، متهمني كل من يتحدث عن انتشار احلزبية بني 

 . -زعموا  -احلركات بأنه عدو للدعوة والدعاة معا ، وأنه ال يريد اخلري لألمة 

وننقل هنا كالم بعض من عاصرهم وشاركهم  واكتوى بنار احلزبية أو قد شارك وساهم يف توثيق 
أواصر الصلة والرتابط بني أبناء اجلماعة فقط ، واعتبارهم إخوة يف الدعوة والدين دون من سواهم ، 

إن )  : يةيف مقابلة إذاع (1)يقول الشيخ حممد عبدي طاهروان كان اآلخر أكثر نفعا للدعوة  ، 
العاملة يف اإلسالمية  حلركاتا هبا التعصب إىل األحزاب واجلماعات من األخطاء الكبرية اليت ابتليت

 .  (1)( الصومالية الساحة

ضعف الوالء للمنهج : "  تراجع الصحوة اإلسالمية يف الصومالمن أسباب  مقالويقول كاتب 
 ، إليه املنتميوَقْصر ذلك على الفصيل ،  ( التحزب والتعصب إىل الوسائل وقصر الرؤية العام: )

حيث صارت املعاداة  ،  وكذلك األجزاء اليت أخذ الدين منها، بل تعدى األمر ما هو أسوأ من ذلك
والرباءة تقاس على أفكار ذلك الفصيل وتوجهاته وسياساته، ونتج عن ذلك أيضا  التعصب والتحزب 

ة يف عقول وقلوب كثري من الناس، وال حول وال قوة إالّ ، ووباء عصّي، وعاهة مستدمي وهو داء دويّ 
باهلل، وإن تعجب فعجب حال كثري من الدعاة واحلركات اإلسالمية يف الصومال، فهم يدعون الناس 
إىل ترك ما هم عليه من الفساد، ونبذ التعصب لآلباء واألجداد، مث هم ال حييدون عن أخطاء ُدعوا 

نصوص الثابتة واألدلة الشرعية القاطعة، فيتنازلون عن آراء قياداهتم إىل تصحيحها، وال يسّلمون لل
                                                           

كة االحتاد اإلسالمي ، وقد انسحب منها بعد اخلالف اليت عصف هبا اجلماعة ، ر الشيخ حممد عبدي طاهر ، من مؤسسي ح  (1)
 ويعد اآلمن من كبار منظري السلفية اجلديدة ، ويعمل إماما يف مسجد اجلالية الصومالية يف كاردف يف بريطانيا .

(1)  Friday, 14 June  2013،www.voasomali.com  
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، وقد قال  وزعاماهتم ومناهج دعواهتم اليت اجتمعوا عليها، عصبية وحزبية، وما أشبه الليلة بالبارحة

ٱ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ            ڀ  ڀ   اهلل تعاىل يف أقوام: ﴿

ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ، وقال يف أقوام: ﴿ (1)﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 . (3)" (2)﴾ٴۇ        ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۈڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

إىل اخللط بني الوالء الشرعي قد أدى والتعصب للجماعات واألحزاب والفرق يف الساحة الصومالية 
الوالءات اخلاصة   هذا الداء كثريا ما يصيب أصحابالذي يستحقه كل مسلم وبني الوالء للجماعة ) 

سالمية والطرق الصوفية، وقد يصيب غريهم ممن انتهج مبنهج خاص واجتمع وسار كاجلماعات اإل
غري معلن أن التعصب األعمى أدى إيل ظهور احنرافات كثرية  وراء مصلحة معينة ، وهدف معلن أو

م الوالء احلركي، أو يف أوساط اجملتمع، وال سيما اإلسالميني الذين مل يستطيعوا الفرق بني مفهو 
، وبني الوالء العام األخوة االسالمية أو الرابطة االميانية ، فأحّل كثري منهم الرابطة  الرابطة العضوية

إىل حركته، ومل يقتنع باالنتساب إىل  ينضموااألوىل حمل الثانية، فيعادي إخوانه من املسلمني ألهنم مل 
، وأعلم من يف األرض ، ويف  رجل ىخيه ولو كان أتقذاك املنهج البشري، فيقطع أواصر احملبة أل

 . (4)(الطرف اآلخر يصل وحيّب كل من انتسب إىل حزبه ولو كان عينا عليه

، وتفعل أفاعيلها يف جسد احلركة اإلسالمية الصومالية يف  احلزبية تنشب أنياهبا يف كل جمال دخلتهو 
ريقها ، وال تثمر الدعوة إال يف سبيلها ، وال فكل مجاعة ال ترى اخلري إال عن ط الداخل واخلارج ،

ميكن انتشال البلد مما فيه من املآسي إال بأيدي قادتـها ، ومل يستطع قادة احلركات توحيد كلمتهم ولو 
                                                           

 .81 اآليةآل عمران ، سورة   (1)
 .91 -98املؤمنون، اآلية سورة   (2)
  www.arabic.alshahid.net/columnists/87456 مقال أسباب تراجع الصحوة اإلسالمية يف الصومال  (3)

 احلاج عبدهمنري عبد اهلل  بقلم: مقال التعصب ودواؤه لدى اجملتمع الصومايل  (4)
www.arabic.alshahid.net/distinguished/86075 
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بصورة صورية يف مسألة تتعلق يف املصلحة العامة اليت يؤمنون بـها مجعيا ، ألن االختالف هو األصل 
 (1)اآلخر خيضع ملصلحة احلركة فقط ، ولو ذهبنا نستقصي احملاوالتعندهم ، وأما االتفاق مع 

الكثرية اليت بذلت يف تقريب وجهات النظر لقادة احلركات الدعوية الصومالية يف توحيد رؤياهم يف 
املسائل اليت ال خيتلف عليها اثنان ، واليت تتعلق يف صاحل العام وتساهم يف انتشال البلد من الوضع 

ذي يعيش فيه ، لرتى العجب العجاب ، وتوقن بأن التدثر باسم الدعوة وخدمة الدين له املأساوي ال
 مآرب أخرى  .

من مدارس  ومن املفارقات العجيبة يف احلزبية البغيضة يف الصومال أن كل مجاعة هلا مراكزها التعليمية
املناصب اإلدارية فيها  ومعاهد وكليات علمية وشرعية ، وال يسمح مبزاولة املهنة التعليمية فضال عن

وال يقبل أن يكون عضوا يف هيئتها التدريسية إال املنخرطون يف صفوفها أو املتعاطفون معها ، ولو  
 كان املتقدم حيمل ختصصا نادرا ، كانت املؤسسة التعليمية بأمس احلاجة إليه .

 أتباع اجلماعة وكوادها ،  وأما املنح الدراسية يف الداخل واخلارج فمحصورة يف أبناء وأقرباء ومعارف

 وأما من سواهم فليس هلم مكان يف أولويات احلركات .

ها جليا يف املراكز اإلسالمية املقامة يف دول جوار الصومال ـر سوءتهتبدو وتظوأما يف اخلارج فاحلزبية 
فصلية   مؤمترات وملتقيات منتظمة ، مناشط وفعاليات دعوية من ويف الدول الغربية ، حيث تقام

وهذه املراكز واملساجد بنيت غالبيتها بأموال اجلالية الصومالية يف املهجر ، أو كانت أو سنوية ، 
بتربعات احملسنني من الدول العربية واإلسالمية ، ولكنها تتحول إىل ملكيات خاصة لألحزاب 

ا ، فال جتد إاّل لونا إذا دققت النظر فيهاإلسالمية ، وأما األنشطة الدعوية املقامة فيها  اتواجلماع
هم منينهم يف بعض األحيان من ليس واحدا  من املنتسبني إىل مجاعة  فالن أو عالن ، وإن وجد ب

                                                           
 .1٦٦ – 1١2انظر تاريخ احلركة اإلسالمية الصومالية ص   (1)
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،  الصومالينيفللمجاملة والتمويه ، أو إرضاء فصيل صومايل ما ألن القبلية تلعب دورا مهما يف حياة 
 حيت صارت يف كثري من األحيان تتقدم على الدين واإلسالم .

وقد لعبت احلزبية املشؤومة دورا سيئا يف حتجيم أو تأخري أو تشويه مسرية الدعوة اإلسالمية بني 
ما جعل اجلماعات واحلركات  و يف اخلارج ،أسواء يف أرض الوطن  الشعب الصومايل املسلم ،

اإلسالمية الصومالية تفشل يف تبين وتقديــم رؤية مشرتكة خترج الشعب الصومايل من املشاكل واملآسي 
اليت يعاين منها أكثر من عقدين ، ما جعله لقمة سائغة ألعدائه التقليديني واحملدثني ، وجعل أرضه 

الوحيد للشعب الصومايل بعد اهلل تعاىل ومياهه مستباحة لكل حاقد ومكَّار ، وكان األمل 
اإلسالميون الصوماليون ، ولكنهم فشلوا بسبب انغماسهم يف أتون احلزبية الكريهة يف معرفة وفهم 

ولذا جيب على العلماء والدعاة  واملخلصني هذه املسؤولية ، مث محلها وأدائها على الوجه املطلوب ، 
ما فسد ، والتقومي مبا اعوج ، لتعود مسرية الدعوة إىل  من أهل الرأي واحلكمة التدارك واإلصالح

 وليشارك اجلميع يف إبالع رسالة احملبة والسالم إىل العامل بكل يسر وسهولة .   طريقا الصحيح ،

  :القبليةالعصبية  :الثالثبحث الم

ظروف االنتساب إىل القبيلة من باب التعارف وفهم اآلخر لكي تتعامل معه وتشاركه يف مواجهة 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ   احلياة وصعاهبا ، أمر مشروع ومباح شرعا وعقال ، لقول اهلل تعاىل ﴿

،  (1)﴾ڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ
وأما عندما يتجاوز األمر حدَّ التعارف ، وينتقل إىل الوجه اآلخر املضاد له ، من االنتصار واالعتضاد 

 : (2)ة القبلية املمقوتة اليت ال مسع هلا وال بصر ، وشعارها قول الشاعر اجلاهليعلى أساس العصبي

                                                           
 . 11 اآليةسور احلجرات ،   (1)
 وهو دريد بن الصّمة .  (2)
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  (3)وما أنا من غزيَـّة إن غوت             غويت وإن ترشد غزيَــّــة أرشدِ                  

من غري تبيان واألحوال، ويكون اإلنسان دائما  وأبدا على مسع وبصر القبيلة مهما كانت الظروف 
 منطلقا من القاعدة املشهورة :  وتوضيح،

 (4)يف النائبات على ما قال برهانا   هم  ـال يسألون أخاهم حني يندب             

 فهنالك اهلالك والدمار واخلزي واخلسران يف الدين والدنيا واآلخرة . 

ها توهن ـا ألنواإلسالم حرَّم على أتباعه العصبية القبلية ، وحذرهم من مغبة التعامل من أجله
كما توّلد الشحناء والبغضاء  ، أواصر احملبة بني املؤمنني اليت أمر اإلسالم بتقويتها وتنميتها فُ ضعِ وتُ 

 اليت حرَّم  اهلل تعاىل ورسوله  صلى اهلل عليه وسلم  بني املسلمني  . وقد روي يف ذلك أحاديث كثرية
  ومن هذه األحاديث حديث : منها : سنذكر طرفا 

من قاتل حتت رايٍة عيمة يدعو إىل ) هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال أيب 
ومن قتل حتت رايٍة عميٍة يغضب  ) عصبيٍة أو يغضب لعصبية ،فقتل ، فقتلته جاهلية ( ويف لفظ

اهلل عن جندب بن عبد اهلل البجلي قال : قال رسول و . (1)للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أميت(
 .(2)صلى اهلل عليه وسلم: ) من قتل حتت راية عمية يدعوا عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية (

، وكانت أّمه أعجمية ، فعرّيته  عن أيب ذر رضي اهلل عنه: أنه كان بيين وبني رجل من إخواين كالم
سلم فقال : ) يا أبا ذر بأّمه ، فشكاين على النيب صلى اهلل عليه وسلم فلقيت النيب صلى اهلل عليه و 

) يا أبا ذر إنك  :قال .وأّمهإنك امرؤ فيك جاهلية ( . قلت يا رسول اهلل من سّب الرجال سّبوا أباه 

                                                           
شرح ديوان احلماسة أليب متام ، أمحد بن حممد املرزوقي ، علق عليه غريد الشيخ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة   (3)

 . 9١١ه ، ص 1484م/8١١8األوىل 
 .1/91، ديوان حلماسة من أبيات الشاعر اجلاهلي قريط بن أنيف العنربي التميمي  (4)
 .819تقدم يف ص   (1)
 .٩/42١، صحيح مسلم بشرح النووي 129١اإلمارة ، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني ، ح مسلم كتاب  (2)
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هم إخوانك جعلهم اهلل حتت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما  جاهلية،امرؤ فيك 
قيل أن الرجل املذكور هو بالل و  ، (3)وال تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم ( تلبسون،

عن أيب نضرة املنذر بن . و املؤذن موىل أيب بكر وتعيريه له بأّمه ، حيث قال له : يا ابن السوداء ( 
قال : حدثين من مسع خطبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسط أيام التشريق   مالك بن ُقطعة

أباكم واحد ، أال ال فضل لعريب على أعجمي وال فقال : ) يا أيها الناس ، وإن ربكم واحد ، وإن 
لعجمي على عريب ، وال ألمحر على أسود ، وال أسود على أمحر إال بالّتقوى ، أبلغت ؟ ( قالوا : بلغ 

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و .  (4)رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
كره قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء ، ومؤمن تقي ، وفاجر وسلم : ) إن اهلل تعاىل ذ 

شقي ، أنتم بنوا آدم ، وآدم من تراب ، ليدعّن رجال فخرهم بأقواٍم إمنا هم فحم من فحم جهنم أو 
 . (5)ليكوّنن أهون على اهلل من اجلعالن اليت تدفع بأنفها الننت (

خرج عن دعوى اإلسالم والقرآن من نسٍب أو بلٍد أو  كل ما)  ويقول شيخ االسالم ابن تيمية :
جنٍس أو مذهٍب أو طريقٍة فهو من عزاِء اجلاهليِة ، بل ملا اختصم مهاجريٌّ وأنصاريٌّ فقال املهاجري : 
يا للمهاجرين، وقال األنصاري: يا لألنصار، غضب الرسول صلى اهلل عليه وسلم لذلك غضبا  

 .  (1)( ية وأنا بني أظهركم أبدعوى اجلاهل شديدا  فقال: )

والرتياق الذي ال تستقيم الدنيا إال به  والقبلية يف اجملتمع الصومايل تعترب شريان احلياة ، وحبل البقاء ،
، فهي شبكة األمن  ، واالنضواء بظلها ، وال يكون للفرد مقام بني دنيا الناس إال االحتضان حبجرها

                                                           
 .٩/14٩، صحيح مسلم بشرح النووي 1٩٩1األميان ، باب اطعام اململوك مما يأكل وإلباسه ، حمسلم كتاب    (3)
 .11٩-1/119،  8٦٩4صحيح الرتغيب والرتهيب ح  (4)
،  91١١األدب ، باب يف التفاخر باألنساب ح سنن أيب داود ، كتاب، و  4١4-2/4١1،  2١81أمحد يف املسند ح   (5)

 . وهو حديث حسن .14/19عون املعبود 
  ابن تيمية ، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية ، حتقيق علي بن حممد العمران ، دار عامل األثار ، ص  (1)
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، وتأخر  ّلم الوظيفة والوجاهة ، وعلى أساسها تفوق اجلاهلونوس ، وطريق الرقي والرئاسة ، األمان
 عناهم بقوله : (2)العاملون ، كأمنا الزخمشري

 وأخرين دهري وقدم معشرا          على أهنم ال يعلمون وأعلم                   

  (3)ومذ أفلح اجلهال أيقنت أنين        أنا امليم واأليام أفلح أعلم                   

ومما أجّج االنتماء القبلي وأوقد أوار نارها احلكومات املتعاقبة ، والساسة املنتفعون ، ومن دار يف 
 إىل أمة بال وعي وال ضمري ، وجعلت أرضه بال سلطة الصومايل الشعب القبليَّةوحولت ،  فلكهم

، وبنيانه مهدومة ، وأمن ، حدوده مستباحة ، ومساؤه منتهكة ، وحباره مغتصبة ، وخرياته منهوبة 
وقصوره مهجورة ، ومساجده مهملة ، ومدارسه فارغه ، وارضه حمروقة ، وكيانه ممزق ، وكربياؤه حمطمة 
، حولت وحدته إىل كنتونات طائفية ودويالت عشائرية ، وانتجت حكومات فاسدة ، وساسة بال 

سد ، فأصبح البلد ضمري ، وشردت الشعب الصومايل شذر مذر ، فصاروا فريصة لكل حاقد وحا
فاشال ، واألمل مفقودا ،  ال ينتظر الرعاية إال من الذئاب الضارية ، وال يرجو احلماية إال من القتلة 
الفاجرة ، حىت أصبح مثاال سيئا ملن يراد حتذيره وختويفه من مغبة االستمرار يف سبيل اهلالك من أن 

  ف والتشرذم .يكون مصريه مثل الصوملة اليت ترمز إىل الفشل والتخل

هذه هي العصبية القبلية وفعلتها املشينة يف الشأن العام الدنيوي ، فكيف يكون شأهنا  إذا تسرّبت و 
العاملة يف ة ىل جمال الدعوة والدين واملساجد واملراكز اإلسالمية ، واستوطنت يف املؤسسات اخلرييإ

                                                           
الكالم ،  يف التفسري واحلديث والنحو واللغة وعلم كبري املعتزلة ،برزخمشري اإلمام  أبو القاسم حممود بن عمر  اخلوارزمي الز   (2)

ه ، 912عن حقائق غوامض التنزيل ، تويف عام الكشاف سافر إىل مكة ومسي جار اهلل ، ومن أشهر مصنفاته تفسريه املسمى
  199-8١/191انظر سري أعالم النبالء 

هـ ، 14١١، دار الكتاب العريب ، بريوت ، الطبعة الثالثة  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزخمشري ، حممود بن عمر ،   (3)
1/1١1. 
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ىل هذا اجملال لنرى إأليتام  ، فلننتقل ا مالجئتغلغلت يف إدارات املنكوبني و ومساعدة جمال اإلغاثة 
 أثره وآثاره فيها .

احلديث عن العصبية القبلية دورها واقتحامها يف جمال الدعوة حيث تكون من املؤثرات الرئيسة يف و 
تسيري وتوجيه احلركات واجلماعات اإلسالمية الصومالية العاملة يف جمال الدعوة واإلغاثة والتعليم يف 

با والدول العربية و جتمعات اجلاليات الصومالية يف املهجر يف أمريكا الشمالية وأور  داخل البلد ويف
 وأعظمها خطرا واقرتابا وخميمات الالجئني يف دول اجلوار ، من أعقد وأصعب املواضيع طروقا ،

ألن املعلومات اليت تتحدث عن هذه املعضلة اليت تنخر جسد الدعوة ببطء واستمرار ،  ،وحتدثا 
شحيحة للغاية أو معدومة كليا،  ومن حتدث عنها بعالنية ، حتدث  ،وتقدمها  هاـمسريت وتقيق

 .  باستحيٍاء و صوت خافت ، يسبقها بديباجة وثناء عاطر يشغل  السامع  بسماع عتابه املهذب

اجلماعات أو حىت احلركات التصحيحية يف  و مية من دساتري ومناهج احلركاتـأما الوثائق الرسو 
منتمني ـمذكرات الشخصية الصادرة عن الـأو ال  -وهي غري موجودة أصال  إن وجدت - داخلها

 إليها ، ال تشري ال من قريب وال من بعيد عن هذه املشكلة  العويصة اخلطرية. 

، فاألمر خمتلف جدا  حيث يكون الكالم  ، واجللسات اخلاصة أما يف الكواليس ووراء األبواب املغلقةو 
، وتأثريها يف سري  أعمال اجلماعة ، وعليها املعتمد يف  تشارها كانتشار النار يف اهلشيمعن القبلية وان

وغري  ها املوقرة اليت تتحدث بدون ملل أو كلل إىل أمهية األخوة يف الدين ،ـالقرب والبعد من إدارت
 كالسيل اجلرارعند حد  ، بل يتدفق  هاية له وال يتوقف ـكالم ال ن،   ذلك من الشعارات الرباقة واجلذابة

وحزنـهم  ماديهـاليأس يف  إصالح هذا االعوجاج  وتب  همشعور  اتباع هذه احلركات يخفُـ ال ي، و 
دعوة اخلري  النتشارليه وضع مجاعته اليت كان ينظر من خالهلا وجها مشرقا إلت آإىل ما العميق 

 والرمحة يف ربوع البالد .

 واملتابعني ألعمال هذه احلركات بأن العقلية اليت يفكر بـها معظم قادة ويعتقد كثري من الباحثني
احلركات اإلسالمية الصومالية وطرق إدارتـهم هلذه التجمعات أن هذه احلركات أقرب إىل مكون القبيلة 
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مل تكن القوى اإلسالمية بأحسن حال من أكثر من ما تدعيه من خدمة الدعوة واإلسالم ، و " 
، فهم أيضا قبليو  ، الذين تسلطوا على اجملتمع وأطالل الدولة عماء احلرب أنفسهمالدولة أو ز 

ويف احملصلة فشل ،  ، كلٌّ وفق رؤيته واحتياجاته التفكري يف سعيهم إىل جين املكاسب وحتقيق املصاحل
بلي الصومال يف استعادة ذاته كدولة مثلما فشل يف مللمة انقساماته كمجتمع على وقع االنقسام الق

  . والعشائري مبختلف صنوفه وحتالفاته

، وهي أقرب إىل القبيلة من قرهبا «غري ناضجة وال راشدة»ها ـمشكلة القوى اإلسالمية يف الصومال أن
قابل للتشظي ،  إىل اإلسالم. ..........لكنها مجاعات ظلت منذ والدهتا ذات امتداد قبلي

يف  1٦٦4سالمية اليت تأسست أوالها ابتداء من سنة حىت احملاكم اإل..... و واالنقسام على الدوام 
 . (1)" العاصمة مقديشو مل تكن بعيدة عن القبلية

وهذا املرض الذي يعشعش يف جسد التيارات اإلسالمية العاملة يف الساحة الصومالية ال جتد له من 
اضرة يف مسجد  حم  (2)ألقى الدكتور أمحد حاجي عبدالرمحنيتحدث عنه إال القليل والنادر ، وقد 

اها ) ـمـأس ضمن امللتقي العلمي واليتم ،  8١١٦يف شهر أبريل عام الروضة يف مدينة بوصاصو 
، عدد فيها مآثر حركة االحتاد االسالمي اليت كان الشيخ من  إسالميو الصومال ماهلم وما عليهم

ها ، مث اتبعها مساوي وعيوب اجلماعة ، ومن بني التهم اليت ذكرها  ضمنا التعصب القبيلي ـقادت
 . (1)اجملالس اخلاصة (، وأشار بأن هذا األمر صار جزأ من أحاديث ومسومه الذي أثر اجلماعة 

                                                           
-www.almoraqeb.net/main/articles-action-show-id  واجهات املسألة الصومالية مقال :  (1)

240.htm 

 م.9/18/8١11ه ،٦/18/1411يف  واغتالته أيدي غادرة اه من جامعة أم القرى يف مكة املكرمة ، ر حصل درجة الدكتو   (2)
 يف Islaamiyiinta Maxay Leeyihiin Maxaase Lagu Leeyahay انظر  (1)

www.youtube.com 
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وقد أشار إىل هذه املعضلة الشيخ عبد القادر نور فارح ضمن احلوار الذي مسي مذكرات داعية ، 
منه على دور  األكرب زء اجلبني أن اخلالف الذي عصف به حركة االحتاد اإلسالمي كان يرتكز و 

 . (2)العامل القبلي يف إدارة احلركة

كثرية حول دور القبلية يف حياة اجملتمع الصومايل يف جمال   (3)وقد نشر وكتب حبوث ومقاالت
واسلوبه يف بيان مشاكل القبلية يف   السياسية واحلكم والدين واالقتصاد ، كل يتحدث عن طريقته

كينونة بناء الشخصية الصومالية ، ويتفق اجلميع بأن السبب الرئيسي من مشكال الصومال يعود إىل 
فكر البداوة املبين على التعصب القبلي الذي ال يفرق بني ما هو صاحل وطاحل ، وبني ما هو ديـنـي 

ن حترمي الظلم والبغي ومراعاة األصلح يف تويل الوالية حمض ال يقبل املساومة فيه وال التعدي عليه م
والعامة واخلاصة ، وتقدمي أهل العلم والفقه يف جمال الدعوة والتعليم بغض النظر عن انتمائهم القبلي 
أو اجلهوي ، وما هو دنيوي ورأي حمض خيطئ ويصيب ، ولكن املعايري الشرعية تتالشى أمام 

إال  –اجلماعات واحلركات اإلسالمية العاملة يف الساحة الصومالية  التعصب القبلي الذي ينتشر بني
، ألن القبيلة وصلت بني الصوماليني إىل أبعاد بعيدة حيت َعنـَْون كاتب يـمنـي بـمقال  -من رحم ربك 

 .  (1)للصوماليني (ول الدين األله وأطلق القبلية باهنا ) 

ية الصومالية وإن كانت تدعي بأنـها تسعى لغسل ومجيع هذا التقارير تشري بأن احلركات اإلسالم
جرثومة القبلية من األدمغة الصوماليني ، وتعمل جاهدة يف بث  وبعث األخالق اإلسالمية النبيلة فيما 

                                                           
  www.arabic.alshahid.com انظر مذكرات داعية رقم .. يف  (2)
ومقال : ،   www.arabic.alshahid.net املقاالت : املمارسات القبلية يف الصومال  يف موقعو  البحوث ومن هذه  (3)

 التعصب القبلي يف الصومالومقال : ،   www.hamarawi.abber.com أحدثكم ، يف موقع لعن القبلية يف الصوما
:  ومقال مشكلة القبلية يف الصومال واملخرج منها يف موقع،  www.somaliatodaynet.com  ، يف موقع

www.noonpost.net  ،ومقال السياسة والقبيلة يف الصومال ، يف موقع 
www.omrbasha.wordpress.com  ،  واإلسالميون يف الصومال والقبلية يف كتاب الصومال واحلركات اإلسالمية

 ذلك من الدراسات اليت ال حصر هلا .. وغري 141-1١١ص 
 .  www.sept26.net انظر مقال : القبيلة دين الصوماليني األول ، يف موقع  (1)

http://somaliatodaynet.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=421&Itemid=29
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بينهم ، وال تألو جهدا يف حماربة وتعرية سوءة هذا الداء القاتل ، إال أنَّ مـمارساتـها وتعاطيها يف إدارة 
 إلغاثي تربهن بأنـها تنغمس كثريا يف أتون القبلية إىل حد  كبري .الشأن الدعوي وا

ومن األمثلة الدالة على أن العنصر القبلي له دور كبري يف تركيبة احلركات اإلسالمية الصومالية األمور 
التالية : يعترب حركة االحتاد اإلسالمي قبل التشرذم واخلالف الذي قسمها إىل فرق ، أكرب حركة 

سلفية يف الصومال ، ولكن الذي أنقض بنيانـها سوى مشاركتها يف احلرب األهلية بني دعوية 
الصوماليني ، هو الداء القبلي الذي تسرب إىل صفوفها ، ففي دورة علمية انعقدت يف مدينة اخلرطوم 
يف السودان أرسلت احلركة عشرة من دعاهتا كلهم ينتمون إىل قبيلة واحدة ، ما حدا عدد من دعاة 
احلركة املشهورين من قبيلة أخرى حيتجون على هذا التصرف املخالف للوائح اجلماعة ، وبعد مدة 

م ، اجريت انتخابات داخلية الختيار جملس الشورى احلركة ، فكانت 1٦22قصرية وذلك يف عام 
، فلجأت النتيجة أن فاز فصيل واحد يف أعضاء اجمللس ، وقبل اعالن النتيجة َتسَّرب اخلرب إىل العلن 

قيادة احلركة بتعيني أعضاء مل ينجحوا يف االنتخابات ، ملراعاة التوازن القبلي يف داخل اجلماعة ، 
ـــر ب قبل إعالن النتيجة ، ومع أنَّ املشكلة سو يت بطريقة سهلة إال أن املياه  ولتكذيب اخلرب الذي س 

ت الحق ، وأسسوا حركة دعوية عرفت بـ مل ترجع إىل جماريها فانسحبت أعداد كثرية من احلركة يف وق
 ) أنصار السنة ( الصومالية .

والغريب أن هذه الرتضية تقتصر على جمموعة عرقية معينة ، وال تشمل كل الذين ينتمون إىل اجلماعة  
 وما أكثرهم ، ألنـهم ال ينافسون القيادة يف مراكزها وال يف امتيازاتـها .

ومن األمثلة اليت ال ختطئ العني واليت تدل على أثر القبيلة ومفرداهتا على حركة االحتاد اإلسالمي أن 
االنشقاق الذي قسم ظهر اجلماعة وجعلها فرقا وأحزابا يف أوائل التسعينات من القرن املاضي بأن 

ت فيها ومتسكت باحلركة ،  اجملوعة اليت انسحبت منها كانوا ميثلون عرقا واحدا ، بينما الفئة اليت بقي
 كانت الغالبية العظمي منها متثل فصيال واحدا آخر . 
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وأما حركة اإلصالح الصومالية فقد عانت أيضا التجاذب القبلي منذ تأسيسها حبيث اتـهم بأن عددا 
من املؤسسني هلا والذين سيطروا على مقاليدها من الناحية اإلدارية واالقتصادية ينتمون إىل فصيل 

حد ، وأن االنشقاقات واالنسحابات اليت حصلت فيها أكثر من مرة ، كما حصل يف عامي وا
م ، كانت على خلفية قبلية ، وأن الصراع الدائر بني املتنفذين فيها يعتمد على 1٦٦8م ،  و1٦28

 التنافس القبلي .

 ، وكان هذا وأما مجاعات الطرق الصوفية اليت كانت ملجأ ومأوى جلميع مكنونات الشعب الصومايل
االنتماء كافيا ملعرفة الشخص ، ومرحبا به يف كل مكان ، تسرب الداء القبلي إىل صفوفها ، وخاصة 

م ، ما اعترب بعض الذين مل 8١١١بعد تأسيس تنظيم سياسي ناطق باسم الطرق الصوفية يف عام 
 فية بواجهة قبلية .ُيستشاروا ومل يشاركوا يف التأسيس بأن بعض األطراف تريد سيطرة الطرق الصو 

ومن احلركات اليت يتهم بأهنا تأسست على أساس قبلي منظمة الدعوة السلفية املعروفة بني الناس 
السلفية اجلديدة ، ألن الغالبية العظمي منهم أو املؤسسني األول أو الذين يتصدرون صفوفها اأُلول 

لحركة من هذا اجلانب ، وإن ادعوا بأهنم ينتمون إىل جمموعات قبلية معينة ، وحىت األتباع واملريدين ل
مل جيمعهم العرق بل مجعهم حب الدعوة السلفية ، ألن خالفهم وخروجهم من حركة االحتاد 
اإلسالمي كان خالفا إداريا حمضا ، ولكن الدين أحلق بعد ذلك ، فكيف ميكن أن يتفق كل هؤالء 

من املستحيالت اليت ال ميكن تصورها  على رأي بشري حمض ما مل يكن هناك نية مبيته  ، ألن هذا
 وال حدوثها . 

وأما احملاكم الشرعية اليت تأسست يف اجلنوب الصومايل كانت حماكم قبلية حىت حتولت إىل جماميع 
احملاكم اإلسالمية اليت استطاعت سيطرة العاصمة مقديشو فرتة من الزمن ، وكانت مبنية على أسس 

 دمها .قبلية صرفة من رأسها إىل أمخص ق

وأما املساجد واملراكز اإلسالمية اليت أسستها اجلالية الصومالية يف الدول األوروبية وأمريكا الشمالية 
تعاين من تفشي القبلية يف هيكلها اإلداري ، حىت بلغ هبم احلال على تقاسم إدارتـها بأسس قبلية ، 
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حتول املركز و عرقية معينة ، أو تطالب كل جمموعة حصتها ، والبعض منها يستويل عليها جمموعة 
واملسجد إىل ملكية خاصة لقبيلتها ، وال تسمح أن يشارك النشاط الدعوي املقام فيه إال الدعاة 

 والعلماء الذين جيمعهم بنسب واحد .

واألدهى من ذلك وأمرَّ أن امللتقيات واملؤمترات الدعوية اليت تعقد يف هذه املساجد واملراكز سنويا توزع 
الدعوية للعلماء والدعاة املشاركني فيها على أساس قبلي حبتٍّ ، وهو أمر خمالف للمنطق  البطاقات

 السليم قبل الشرع الصحيح.

واجلماعة الوحيدة اليت جنت من هذا املرض العضال هي مجاعة التبليغ الدعوية الصومالية ، ألن 
لشخصية من النقل واألكل نظامها الصارم الذي يفرض على أتباعها أن يتحمل كل فرد مصاريفه ا

والشرب ، وأن ال ميد يده إىل اآلخرين حبجة اخلروج للدعوة ، وبعدها عن تعاطي السياسة املؤدي 
 .  (1)التطلع إىل الزعامة ، وتركيزها على األخالق احلسنة ، جعلها تنجو من هذا الداء اخلطري

من أهم العقبات اليت  إذن تـمثل القبلية احملرك احلقيقي يف اجملتمع الصومايل يف كل النواحي وهي ) 
، إذ مل تستطع احلركة أن تتفهم الواقع املعيش يف اجملتمع الصومايل،  واجهت رجال احلركة اإلسالمية

عن جمموعات قبلية  ، أو طبقات اجتماعية، بل هو عبارة فهذا اجملتمع ليس فيه انقسامات ثقافية
واالنتماء للقبيلة يسبق أي انتماء  ، واحملرك األساسي السياسي واالجتماعي وحىت التجاري هو القبيلة

 آخر بشكل واضح.

ها الدعوي والسياسي واالجتماعي عرب القبائل ـومن هذا املنطلق وجهت احلركة اإلسالمية خطاب
ط األمر بالنسبة للشباب، فلم يفرقوا بني الفكرة خاصة الرئيسة منها، وكان من نتائج ذلك أن اختل

اإلسالمية كفكرة مستقلة، وبني تبعيات القبيلة ودورها، ومدى التزام الفرد جتاهها، هذا فضال  عن أن 

                                                           
يف كتاب  اإلسالميون يف الصومال والقبلية حبث، و  1٩٩-.1٩ص انظرا مزيدا من هذا كتاب تاريخ احلركة اإلسالمية   (1)

   141-1١١الصومال واحلركات اإلسالمية  ص
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، للتعامل مع  احلركة اإلسالمية الصومالية ال تزال تعاين من نقص شديد يف الكوادر الفقهية املؤهلة
 .(1)(  ومشكالته املعقدةالواقع الصومايل القبلي 

 المبحث الرابع  : التكفير وجماعاته :

من القواعد املقررة عند أهل السنة واجلماعة بأن الشخص يكون مسلما بعد نقطه بالشهادتني ، 
رضي اهلل تعاىل عنهما: أنَّ  بن عمرعبد اهلل ، كما يف حديث  ويكون معصوم الدم واملال والعرض

أُمرُت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إالَّ )  عليه وآله وسلم قال: رسول اهلل صلى اهلل تعاىل
، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين  دماءهم  ، ويؤتوا الزكاةَ  ، وأنَّ حممدا  رسول اهلل، ويُقيموا الصالةَ  اهلل

 . (1)( وأمواهلم إالَّ حبق  اإلسالم، وحساهُبم على اهلل تعاىل

عف على قدر طاعة العبد لربه أو عصيانه ، ويكون أحد الثالثة الذين ضْ أو يَ وى قْ وهذا اإلسالم يَـ  

ڤ  ڤ  ڤ    ڤٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ﴿ذكرهم اهلل تعاىل يف كتابه 

 .  (2)﴾ڃ  ڃ   ڃ  ڃ    ڄڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 ابن تيمية  سالمقال شيخ اإل ومن ثبت إسالمه يقينا فال ينتقل إىل ضد ه ، إال بيقني مثله أو أشدَّ منه،
 له احملجة فليس ألحٍد أن ُيكفر أحدا  من املسلمني وإن أخطأ وغِلط حىت تقام عليه احلجة وتبني ) :

 .(3)( ومن ثبت إميانه بيقني مل يـَُزْل ذلك عنه بالشك بل ال يزول إال بعد إقامة احلجة وإزالة الشبهة، 

                                                           
. وكتاب  م19/18/1٦٦٦يف  82مشكالت الصحوة اإلسالمية يف الصومال يف جملة املؤاخاة االلكرتونية يف العدد  :مقال   (1)
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ري ، فتح الباري شرح صحيح البخا ، عن ابن عمر 8٦اإلميان ، باب فإن تابوا وأقاموا الصالة ،  حالبخاري ،كتاب   (1)
 .1/841، صحيح مسلم بشرح النووي  88مسلم ، كتاب اإلميان ، باب األمر بقتال الناس ، حو ،   .1/1١8

 . 18 اآليةسورة فاطر ،   (2)
 . 18/9١1ابن تيمية ، جمموع الفتاوى   (3)
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اهلل تعاىل بـها ورسوله صلى اهلل عليه وسلم ، وال ماء واألحكام اليت اختص ـوالتكفري من مسائل األس
منعه ـي يـنـراب منه أو القول فيه إال إذا كان عنده علم شرعي وورع ديـتـجيوز ألحد كائنا من كان االق

) فاعلم أن مسائل التكفري  اهلوى ،كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :واتباع من  االنتصار للنفس 
ها الوعد والوعيد يف الدار اآلخرة ، وتتعلق ـي يتعلق بـالت  ماء واألحكامـألسوالتفسيق هي من مسائل ا

هبا املواالة واملعاداة والقتل والعصمة وغري ذلك يف الدار الدنيا ، فإن اهلل سبحانه أوجب اجلنة 
 . (1)للمؤمنني ، وحرم اجلنة على الكافرين ، وهذا من األحكام الكلية يف كل وقت ومكان (

وال نكفر أحدا  من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله، وال ) :  (2)مام أبو جعفر الطحاويقال اإلو 
 . (3)( نقول: ال يضر مع اإلميان ذنب ملن عمله

ونسمي أهل قبلتنا مسلمني مؤمنني ما ومراد اإلمام الطحاوي بأهل القبلة هم الذين عناهم يف قوله ) 
  . (4)(  ، وله بكل ما قال وأخرب مصدقني م معرتفنيدامو مبا جاء به النيب صلى اهلل عليه وسل

ويعود تاريخ التكفري إىل وقت مبكر من تاريخ اإلسالم حيث اقتحمت فرق البدع هذا الباب الذي  
وخاصة ولوجا ، واعظمها خطرا واقرتابا ، كان موصدا أمام املسلمني ألنه من أصعب أبواب الدين 

، وألجل ذلك جتاسر عن خوضه تب عليه أحكام دينية ودنيوية ترت القول فيه  من مل يتأهل له ، ألن
 )يقول شيخ اإلسالم جهابذة العلماء ، وخذر من تعاطيه الـمفتون ، وخاصة من مل يتأهل لذلك ، و 

وهلذا جيب االحرتاز من تكفري املسلمني بالذنوب واخلطايا؛ فإنه أول بدعة ظهرت يف اإلسالم، فكفر 
ا دماءهم وأمواهلم، وقد ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أحاديث أهلها املسلمني. واستحلو 

                                                           
 .  18/4٩2جمموع الفتاوى املرجع السابق ،   (1)
ولد يف  ،اإلمام العالمة احلافظ الكبري ، حمدث الديار املصرية وفقيهها أبو جعفر أمحد بن حممد  املصري الطحاوي احلنفي   (2)
تويف اإلمام  . هـ ،  له مؤلفات كثرية ومنها اختالف العلماء  ، و أحكام القرآن  ، ومعاين اآلثار، وعقيدة الطحاوية81٦عام 

 .19/8١ري أعالم النبالء ، انظر س هـ 181الطحاوي سنة 

 .8/418 ابن أيب العز احلنفي ،،  الطحاوية ةديعقشرح ال  (3)
 .8/48٩نفس املصدر  (4) 
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أول فرقة تبنت فكرة التكفري من غري دليل شرعي  وكانت اخلوارجبقتاهلم ، صحيحة يف ذمهم واألمر 
 .  (5)( صحيح صريح ، معتمدة على فهم مغلوط يف نصوص القرآن

رضي اهلل عنه أنه قال :   يف حديث علي كما وقد حذَّر النيب صلى اهلل عليه وسلم من اخلوارج
مسعُت رسوَل اهلل صلَّى اهلُل عليِه وسلََّم يقول : ) سيخرج قوٌم يف آخِر الزماِن، أحداُث األسناِن، 
سفهاُء األحالِم، يقولون من خرِي قوِل الربيَِّة، ال جياوُز إمياهُنم حناجَرهم، ميرُقون من الديِن كما ميرُق 

 . (1)ِة، فأينما لِقيتموهم فاقتلوهم، فإنَّ يف قتِلهم أجر ا ملن قتَلهم يوَم القيام (السهُم من الرِميَّ 

واخلوارج أول من اقتحم هذا امليدان وفتح باب التكفري بسبب شبهات وتأويالت باطلة ، وألجل 
 . (2)صنيعهم هذا اتفقت األمة على ذم هم وتـخطــئـتهم وتضليلهم

بقولة اإلمام أيب احلسن األشعري يف تربؤه من تكفري أهل القبلة حيث  ويصرح اإلمام الذهيب اعجابه
 ، (4)العبدوي حازم أبا مسعت ، (3)البيهقي رواها ثابتة وهي أعجبتين كلمة لألشعري قال : " رأيت

 ببغداد داري يف األشعري احلسن أيب أجل حضور قرب ملا:  يقول (5)السرخسي أمحد بن زاهر مسعت
 إىل يشريون الكل ألن ، القبلة أهل من[  أحدا]  أكفر ال أين علي اشهد:  فقال ، فأتيته دعاين ،

 ابن شيخنا كان وكذا ، أدين هذا وبنحو:  قلت،   العبارات اختالف كله هذا وإمنا ، واحد معبود

                                                           
 . 11-11/1١جمموع الفتاوى ابن تيمية ،   (5)
 .18/19١، فتح الباري ٩٦1١استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم ، باب قتل اخلوارج وامللحدين ،حكتاب   البخاري،   (1)
   ابن تيمية ، جمموع الفتاويانظر   (2)
ه ، 124 يف سنة  ولد،   يبيهقالبن احلسني بن علي  هو احلافظ العالمة ، الثبت ، الفقيه ، شيخ اإلسالم أبو بكر ، أمحد (3)

  .12/1٩1ه . انظر سري أعالم النبالء 492وله تصانيف كثرية ، وأشهرها كتاب السنن الكربى  ، تويف عام 

 . مل أجد ترجته (4) 
-1٩/4١٩هـ ، سري أعالم النبالء 12٦هـ ، وتويف عام 8٦4زاهر بن أمحد السرخسي ، شيخ القراء واحملدثني ، ولد عام    (5)

4١2. 
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 وسلم عليه اهلل صلى - النيب قال:  ويقول ، األمة من أحدا أكفر ال أنا:  يقول أيامه أواخر يف تيمية
  . (7)" مسلم فهو بوضوء الصلوات الزم فمن (6)مؤمن ( إال الوضوء على حيافظ ) ال:  -

،  ما و حديثا أن اخلوارج قوم سوءـختلف العلماء قديـمل ي) الشريعة:  كتاب   يف (1)قال اإلمام اآلجري
العبادة،  عصاة هلل عز و جل و لرسوله صلى اهلل عليه و سلم، وإن صلوا و صاموا و اجتهدوا يف

هم؛ ـ، وليس ذلك بنافع ل معروف والنهي عن املنكرـهم، و إن أظهروا األمر بالـفليس ذلك بنافع ل
هم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون... واخلوارج الشراة األجناس األرجاس ومن كان على مذهبهم ـألن

، ويستحلون  األئمة و األمراء ، وخيرجون على ما و حديثاـمذهب قديـو سائر اخلوارج يتوارثون هذا ال
 .(2)مسلمني (ـقتل ال

، وال الذين كفَّروا خيار هذه األمة  (3)مث تبعهم يف التكفري أسوأ طائفة عرفتها البشرية ، وهم الرافضة
، يقول شيخ االسالم ابن ماء يسريون على هذا الطريق إىل يومنا هذا  ـيزال أتباعها من العلماء والده

لمهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان ـوعمر وعثمان وعامة ا رفضة كفرت أبا بكتيمية : ) والرا
متقدمني ـحمد صلى اهلل عليه وسلم من الـر أمة مـيـماهـالذين رضي اهلل عنهم ورضوا عنه وكفروا ج

مهاجرين واألنصار العدالة أو ترضى عنهم  ـمتأخرين . فيكفرون كل من اعتقد يف أيب بكر وعمر والـوال
.....  ملةـأو يستغفر هلم كما أمر اهلل باالستغفار هلم وهلذا يكفرون أعالم ال، كما رضي اهلل عنهم 

                                                           
 .1١٩-1٩/1١9، عن ثوبان بلفظ) استقيموا ولن حتصوا ،...( ،  88119أخرجه أمحد يف املسند ، ح  (6)
 .19/22سري أعالم النبالء  الذهيب ،  (7)

 
هو اإلمام احلافظ، احلجة حممد بن احلسني بن عبداهلل، أبو بكر اآلُجر ي البغدادي، املكي، شيخ احلرم املكي الشريف، ، إمام   (1)

  1٩النبالء  سري أعالمه . انظر 1٩١ومات عام هـ يف بغداد ، فاقت مصنفاته أربعني ، 82١عصره يف احلديث والفقه ، ولد عام 
 .8/4١١وصفة الصفوة ، 114 -111/

 .84،صم ، مجعية إحياء الرتاث الكويت8١١2ه/148٦،الطبعة الرابعة الشريعة كتاب اآلجري ، حممد بن احلسني ،    (2)
الرافضة هم الذين رفضوا إمامة السيد زيد بن علي ملا أثىن وترحم على شيخي املهاجرين واألنصار أيب بكر وعمر ، ويعرفون   (3)

 عشرية . االثينمامية أيضا الشيعة اإل
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مغرب واليمن والعراق واجلزيرة وسائر بالد اإلسالم أنه ال حيل ـويرون يف أهل الشام ومصر واحلجاز وال
ويرون أن ، جسة ـمياه واألدهان وغريها نـمائعات اليت عندهم من الـنكاح هؤالء وال ذبائحهم وأن ال

ألن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤالء مرتدون ، وكفر  ، كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى
 .  (1)"الردة أغلظ باإلمجاع من الكفر األصلي 

ت ووحدانا ، من قبل بنيات مث تتابعت مقاالت أهل البدع يف سلوك هذا املسلك اخلطري فكفرو زرافا
هدي الكتاب والسنة على فهم سلف األمة ، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية : ـأفكارهم اليت مل تتنور ب

وصار كثري من أهل البدع مثل اخلوارج والروافض والقدرية واجلهمية ويعتقدون اعتقادا  هو ضالل ) 
 . (2)(يرونه هو احلق، ويرون كفر من خالفهم يف ذلك 

من شأن أهل البدع أهنم يبتدعون أقواال جيعلوهنا واجبة يف الدين بل جيعلوهنا من اإلميان  )وقال أيضا 
ويكفرون من خالفهم فيها ويستحلون دمه كفعل اخلوارج واجلهمية والرافضة  ، الذي ال بد منه
كان خمالفا هلم وأهل السنة ال يبتدعون قوال وال يكفرون من اجتهد فأخطأ وإن  ،  واملعتزلة وغريهم

كما مل تكفر الصحابة اخلوارج مع تكفريهم لعثمان وعلي ومن واالمها ،مكفرا هلم مستحال لدمائهم 
  . (3)( واستحاللـهم لدماء املسلمني املخالفني هلم

فمن عيوب أهل البدع تكفري بعضهم بعضا ، ومن ممادح أهل العلم  ):  (4)قال ابن أيب العز احلنفي
 . (5)( يكفرون أهنم خيطئون وال

                                                           
 .4١١/ 82جمموع الفتاوى  ابن تيمية ،  (1)
 18/4٩٩املرجع السابق   (2)
ه 14١٩يف نقض كالم الشيعة القدرية ، حتقيق  د. حممد رشاد سامل ، الطبعة األوىل منهاج السنة النبوية ، ابن تيمية  (3)

 .٦9/ 9 م ،  1٦2٩/
الديـن ، أبو الـحـسـن عـلـي  بن عـالِء بن أيب العز  الدمـشـقـي الـصـالـحيَّ الـحـنـفـي ، املعروف بابن أيب هو اإلمـاُم الـعـالمـُة َصـدُر   (4)
 . ه يف دمشق١٦8، وتويف عام    شرح العقيدة الطحاوية ه ، له مؤلفات كثرية أشهرها ١11، ولد عام   العز
د/ عبد احملسن الرتكي وشعيب األرناؤوط ، مؤسسة الرسالة شرح العقيدة الطحاوية ، حققه وعلق عليه ابن أيب العز احلنفي ،   (5)

 .8/41٦م ، 1٦٦١هـ /141١، الطبعة العاشرة 
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ها من كتب ـوشروطا للتكفري ال جمال لذكرها هنا ، بل يراجع يف مظان اوقد ذكر أهل العلم ضوابط
 الفقه واحلديث ، والكتب الـمتخصصة يف هذا الشأن . 

أما التكفري يف الزمن احلاضر فيعلق كثري من معارضي احلركات اإلسالمية املعاصرة على كاهل مجاعة و 
املسلمني عامة وعلى سيد قطب خاصة مبا وجد يف كتبه من كلمات يستدل هبا باعتقاده  اإلخوان 

، مسألة  واملسألة يف حقيقتها مسألة كفر وإميان كفر اجملتمعات اإلسالمية املوجودة اليوم ، كقوله  "
ني  ، إن الناس ليسوا مسلم ، وهذا ما ينبغي أن يكون واضحا   ، مسألة جاهلية وإسالم شرك وتوحيد
  ، أو خيدع اآلخرين ، وإذا كان فيهم من يريد أن خيدع نفسه ، وهم حييون حياة اجلاهلية كما يدعون

ال يغري  خداعه، ولكن اخنداعه أو  ، فله ذلك فيعتقد أن اإلسالم ممكن أن يستقيم مع هذه اجلاهلية
 ـ.  (1)، ليس هذا إسالما  وليس هؤالء مسلمني" من حقيقة الواقع شيئا  

" لقد استدار الزمان   ى السيد بأن البشرية ارتدت عن اإلسالم ونقضت عرى اإليـمان ، فقال وادع
،  ، فقد ارتدت البشرية إىل عبادة العباد وإىل جور األديان كهيئته يوم جاء هذا الدين بال إله إال اهلل

مآذن يف ـون على الما فيها أولئك الذين يرددـجملتها بـونكصت عن: ال إله إال اهلل..... البشرية ب
ما  وأشد ـوهؤالء أثقل إث،  ها كلمات )ال إله إال اهلل( بال مدلول وال واقعـمشارق األرض ومغارب

، ومن بعد أن كانوا يف  هم ارتدوا إىل عبادة العباد من بعد ما تبني هلم اهلدىـألن ، عذابا  يوم القيامة
 . (2)" دين اهلل

إنه ليس ) قال مسلمة وال جمتمع مسلم على ظهر األرض و قد ذهب السيد إىل عدم وجود دولة و 
، قاعدة التعامل فيه هي شريعة اهلل، والفقه  وال جمتمع مسلممسلمة، على وجه األرض اليوم دولة 

 .  (3)( اإلسالمي

                                                           
 .192صم ، 1٦١٦ه/11٦٦، دار الشروق بريوت ، الطبعة الشرعية السادسة معامل يف الطريق  ، سيد قطب  (1)
   9١/8يف ظالل القرآن  سيد قطب ،   (2)
 . 4/88نفس املصدر   (3)
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إىل السيد املنتسبة إىل الدعوة اجلماعات بعض أي إسناد منشأ التكفري املنتشر بني  -وهذا الرأي 
  ولو بصورة أقل ،نيمنظري مجاعة اإلخوان املسلمعلماء ودعاة و  طرهم عدد منيشا  -قطب 

الذي يقول : " يف هذه املرحلة ظهرت كتب سيد قطب، اليت  (1)يوسف القرضاويالدكتور كالشيخ 
متثل املرحلة األخرية من تفكريه، واليت تنضح بتكفري اجملتمع، وتأجيل الدعوة إىل النظام اإلسالمي 

يد الفقه وتطويره، وإحياء االجتهاد، وتدعو إىل العزلة الشعورية عن اجملتمع، وقطع العالقة بفكرة جتد
، ورميهم  مع اآلخرين، وإعالن اجلهاد اهلجومي على الناس كافة، واإلزراء بدعاة التسامح واملرونة

ري )يف ظالل ، ويتجلى ذلك أوضح ما يكون يف تفس بالسذاجة واهلزمية النفسية أمام احلضارة الغربية
اإلسالم  ، ويف ) ( ومعظمه مقتبس من الظالل معامل يف الطريق ( يف طبعته الثانية، ويف ) القرآن

كما كان   ، جايب الكبريـها فضلها وتأثريها اإليـ، وهذه الكتب كان ل ( وغريها ومشكالت احلضارة
 . (2)" ها تأثريها السليبـل

رأيا خمالفا ملا ذهب إليه الشيخ القرضاوي حيث يعتقد بأن  (3)لكن يرى الدكتور علي جريشةو 
هم خرجوا منها وكفروهم أيضا ، فقال :  "ويف ـالتكفريين وإن انتسبوا إىل اجلماعة يف أصلهم إال أن

احلديث انشقت جمموعة على مجاعة إسالمية كبرية إبان وجودهم يف السجون...ومع ذلك جلأت 
ها ال تزال على رأيها يف تكفري احلاكم وأعوان احلاكم ـألن ، عة الكبريةتلك اجملموعة إىل تكفري اجلما

 . (4)، كل منها يكفر اآلخر" مذكورة إىل جمموعات كثريةـجموعة الـمـ، مث انشقت ال مجتمع كلهـم الـث

                                                           
م ، حصل درجة الدكتوراه من جامعة األزهر ، له مؤلفات  1٦8٩الشيخ الدكتور يوسف بن عبد اهلل القرضاوي ،ولد عام   (1)

 .4٩1كثرية ، ويرأس اهليئة العليا لعلماء املسلمني ، ويعيش حاليا يف قطر  . انظر كتاب علماء ومفكرون عرفتهم ص 
 11١ص  ، أولويات احلركة اإلسالميةد. يوسف عبد اهلل القرضاوي ،   (2)
، انضم مجاعة اإلخوان  القاهرة م ، خترج  من كلية احلقوق جامعة1٦19علي حممد جريشة ، ولد يف مصر عام هو الدكتور   (3)

املسلمني وصار من علمائها ومفكريها ، تعرض للسجن ، وعمل استاذا يف اجلامعات السعودية ، وله مؤلفات كثرية ، تويف  يف 
  www.ikhwanwiki.comعلي جريشة ،،و 199كتاب علماء ومفكرون عرفتهم ص  انظر، م 8١11يل أبر 

 .8١1د. علي حممد جريشة ، االجتاهات الفكرية املعاصرة ، ص   (4)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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الدنيا وشاغل الناس من حمب له يرى حسناته  مالئويبقى السيد قطب يف الفكر اإلسالمي املعاصر 
ب كل عليه كل املخالفات اليت ارتكبت وترتحم  ُـ طرف عن أخطائه ، ومن مبغض له يويغض ال

ألنـهم يعتربون أفكار وكتب السيد قطب العابرة  ،يف كل أحناء العامل اعات العمل اإلسالمي اليوم مج
 للقارات هي اليت تغدي فكر التكفري والتطرف .

االنصاف عزيز ، ي أن يتحرى بالعدل ألن الواجب على كل حمب للسيد أو مبغض له ينبغ ولكن  
ملة على كل من ـفيه أعداء الدين وال توالرجل كانت له جوالت وصوالت مع الباطل ، يف زمن تكالب

فقد أجاد وأحسن يف مواطن كثرية ، وأخطأ يف أخرى  كلمة اإلسالم يف حياة املسلمني ،  بإعالءنادى 
إال صاحب العصمة والرسالة حممد   ويرد من قولهخذ واالعتذار حممود ، وكل يؤ  ، والكمال غزير ،

  .صلى اهلل عليه وسلم 

ونورد هنا قولة العالمة الشيخ بكر أبو زيد يف نصيحته الذهبية حيث قال يف شأن سيد قطب رمحه 
ا لـ  حـمان ا مشرف ا وحق ا أبلج ، وتشريـاهلل تعاىل :  ) وجدت يف كتبه خري ا كثري ا وإي مخططات ـا فاضح 

، وكثري منها ينقضها قوله  هاـ، على عثرات يف سياقاته واسرتسال بعربات ليته مل يفه ب العداء لإلسالم
، مث اجته إىل خدمة اإلسالم من خالل  ، والرجل كان أديــب ا نقادة احلق يف مكان أخر والكمال عزيز

،  من مواقف يف قضايا عصره ، فكان ما كان ، والسرية النبوية العطرة القرآن العظيم والسنة املشرفة
، وطلب منه أن يسطر بقلمه كلمات  ، وكشف عن سالفته وأصر على موقفه يف سبيل اهلل تعاىل
، إن أصبع ا أرفعه للشهادة لن أكتب به كلمة تضارها... أو   اعتذار وقال كلمته اإلميانية املشهورة

، وبيان ما  واالستفادة من علمه …الدعاء له باملغفرة … ، فالواجب على اجلميع  كلمة حنو ذلك
، وأن خطأه ال يوجب حرماننا من علمه وال هجر كتبه.. اعترب رعاك اهلل حاله حبال  حتققنا خطأه فيه

واجليالين كيف دافع عنهما شيخ اإلسالم ابن تيمية مع ما  (1)أسالف مضوا أمثال أيب إمساعيل اهلروي

                                                           
 هـ مصنف كتاب "ذم1٦٩هو اإلمام القدوة ، احلافظ الكبري أبو إمساعيل ، عبد اهلل بن حممد األنصاري اهلروي ، ولد يف عام  (1)

  .919-82/9١1ه . انظر سري أعالم النبالء 421تويف عام  الكالم" ، وشيخ خراسان ،
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، وانظر منازل السائرين للهروي  صرة اإلسالم والسنةام ألن األصل يف مسلكهما نلديهما من الطوَّ 
، ترى عجائب ال ميكن قبوهلا ومع ذلك فابن القيم رمحه اهلل يعتذر عنه أشد االعتذار  رمحه اهلل تعاىل
 . (1)، وذلك يف شرحه مدارج السالكني ( وال جيرمه فيها

صادر واملقاالت اليت كتبت عن ونعود إىل احلديث عن بداية التكفري يف العصر احلديث : تشري امل
التكفري ، بأن التكفري  نشأ يف داخل السجون املصرية يف عهد مجال عبد الناصر ،  ملا اعتقل 
جمموعات كبرية من قادة وشباب اإلخوان الـمسلمني وتعرضوا إىل مجيع أنواع التعذيب  والظلم داخل 

مة ، ظهر من ـآفات مستديحيث مات بعضهم ، وأعدم بعضهم ، وأصابت بعضهم  السجون ،
أفزعته هذه املمارسات الرهيبة اليت جترى  (2)السجون شاب يدعى شكري مصطفى ماتداخل ظل

شيئ ، فقرر ومن معه يف السجن بعد أخد أراء بداخل املعتقالت ، واليت ال متت إىل الشرع والعقل 
اليت ترتكب  لسلطة القائمةكل من رضي حبكم اهذه احلكومة كافرة ، و  من هو فوقه علما وسنا ، بأن

، وكذا من مل يكفر أيضا ،  كافرو  خارج عن امللةهذا الفظائع ضدَّ املسلمني من غري جرم ارتكبوها 
وبعد خروجه من السجن أسس جـماعة أسـماها "مجاعة املسلمني" و اشتهرت إعالميا باسم "مجاعة 

سبعينات( بعدة أالف، أما اآلن التكفري و اهلجرة"، و قدر عددها يف أزهى عصورها )منتصف ال
 .  (3(فالعدد أقـلّ 

 و ترتكز املنظومة الفكرية جلماعة املسلمني على عدة أسس :  

                                                           
، حوار مع الشيخ بكر أيب زيد يف عقيدة سيد قطب وفكره –د. ربيع بن هادي مدخلي ، احلد الفاصل بني احلق والباطل   (1)
 .19ص 

 
خترج من كلية الزراعة ، انتسب إىل مجاعة .يف مصر ، أسيوط يف ، م 1٦48هو شكري أمحد مصطفي عبد العال ولد عام  (2) 

هو مؤسس مجاعة التكفري واهلجرة واليت مساها جبماعة املسلمني، اعتقل مرات  م ،  1٦٩9اإلخوان املسلمني ، واعتقل يف عام 
 . 119 – 1/114انظر موسوعة األديان ، م  1١/1/1٦١2ة ، وأخريا حكم عليه باإلعدام ، ونفذ عليه يف عديد

 . 14١ – 1/114 موسوعة األديانانظر  (3( 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
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التكفري  : تكفري مرتكب الكبرية ، وتكفري املخالفني هلم من املسلمني )علمائهم وعامتهم( وتكفري 
خيالف بعض أصوهلم  ، وتكفري املعني ، وتكفري من خيرج عن مجاعتهم ممن كان منهم ، أو من 

اجملتمعات املسلمة )سواهم ( ، و تكفري كل من حكم بغري ما أنزل اهلل مطلقا  دون تفصيل ، و 
تكفري من مل يهاجر إليهم ، ومن مل يهجر اجملتمع ومؤسساته ، وجوب اهلجرة والعزلة من املساجد 

رمي الدخول يف اجلامعات واملدارس ، و وترك الصالة هبا، وترك اجلمعة ،و هجر التعلم والتعليم، وحت
الوظائف احلكومية ، و العمل مبؤسسات اجملتمع ،والدعوة إىل األمية، وحماربة التعليم ، و القول 

أي التوقف يف أمر جمهول احلال من غري مجاعتهم ، فال حيكمون عليه بالكفر وال  -بالتوقف والتبني 
 جاب فهو مسلم ومن مل جيب فهو كافر .حيكمون له باإلسالم إال بالبينة ، فمن أ

جواز إسقاط بعض الواجبات والفرائض الشرعية حني ال يتم  اوالقول بتعارض الفرائض ويقصدون هب
فزعموا سقوط اجلمعة عنهم ألهنم يف حالة االستضعاف وشرطها  ، العمل مبا هو أهم منها إال بذلك

كما يستخدمون ، حركتهم وتعرضهم للخطر التمكني، وأباحوا ألفرادهم حلق اللحية ألهنا تعوق
العنف واحلدة يف التعامل مع اآلخرين ، واستحالل الدماء واالغتياالت للمخالفني هلم ، وغري ذلك 

 . (1)مجال لذكرها هناـ ال يسع اليتمن الطامات واملوبقات الـ

سلم باجلملة ، مل ت يف الساحة اإلسالمية من تكفري اجملتمع املأهذه األفكار اجلديدة اليت طر و  
 منها الصومال . ، و  يتوقف يف حدود مصر ، بل انتقل إىل أقطار إسالمية أخرى

                                                           
جامعة  -رسالة ماجستري -لعبد السالم بن عبد اهلل السليمان -نظر مزيدا من ذلك  كتاب : صلة الغلو يف التكفري باجلرميةا  (1)

    1/1 واملوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة.  ٩1-91، ص م8١١1 -الرياض -العربية للعلوم األمنيةنايف 
يف  ومجاعة التكفري واهلجرة ، www.alarabiya.netيف  وبرنامج صناعة املوت: نبذة عن مجاعات التكفري واهلجرة، 

www.ar.wikipedia.org    ،ومجاعة التكفري واهلجرة...مؤسسها...أفكارها- www.islamweb.net 
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 ، ولكنها في أوائل السبعينات القرن املاضي عرفت الصومال صحوة إسالمية ذات طابع تنظيميف
ل تضم عددا ال بأس به من الرعيل األول ممن اقتنع بالعم (1)ضعيفة نسبيا ، وكانت حركة األهل

الء الشباب مع حبهم للدين ؤ ، وه (8)التنظيمي ، وكان يرأسهم رجل يسمى عبد القادر شيخ حممود
إال أن التحصيل العلمي لديهم كان ضعيفا جدا ، ويف هذا الوقت سافر  رئيس اجلماعة إىل  ونشره ،

 ، يف السعوديةمكة املكرمة ألجل الدراسة فالتقى هناك بعض املدرسيني املصريني الذين كانوا يعملون 
يل لالصومال حيث اعتنقته ُجلَّ من كانوا يف حركته إال الق فأقنعوه بالفكر التكفريي ، ونقله بدوره إىل

 .   (1)منهم

مل تبق الفكرة يف داخل أسوار التنظيم بل انتقلت إىل اجملتمع الصومايل املسلم البسيط ، فاكتشف و  
بدون سابقة إندار بظهور شباب من اجلنسني تظهر فيهم مسات أهل الصالح  حيملون  أفكارا غريبة 

ا مع غري معهودة من قبل ، ال حيضرون اجلمع واجلماعات ، وإن حضروا يصلون فرادي ، وإن صلو 
الناس ال يسمحون لغريهم باإلمامة ، وترك بعضهم الصالة كليا باعتبارهم أهنم يعيشون يف زمن يشبه 
العهد املكي من بداية الرسالة ، حيث مل تفرض الصالة بعد ، وأن الواجب نشر التوحيد وبيانه للناس 

وإال ن مذبوحا بأيديهم كااملسلمني ، بل يقتصرون أكل الصيد البحري ، أو ما   ذبائحال يأكلون و ، 
اقتصروا بأكل الفواكه واخلضار ، وال يسلمون على من لقيهم ، وسالمهم من ليس منهم يكون بلفظ 
السالم على من اتبع اهلدي ، يهجرون السكن بني األحياء ، هلم مراسيم خاصة يف الزواج ، حبيث ال 

را ، وليس لكافر والية على مسلمة يشرتط حبضور وموافقة ويل أمر الزوجة ،ألنه يف حكمهم صار كاف
ائف احلكومية ظ، يتهمون من سلف من آبائهم وأمهاهتم بعدهم عن اإلسالم ، ال يرون العمل يف الو 

، وال يرسلون أوالدهم إىل املدارس ، يرون احلكومة وحماكمها وقضاهتا  ومن يتحاكم إليها خارجني 

                                                           
م ، وهي أول تنظيم حركي يتطلع إىل إقامة حكم إسالمي يف 1٦١1تأسست حركة األهلي اإلسالمي يف مقديشو عام    (1)

 . Kobocii Islamiyiinta Soomaaliya P 28- 29 الصومال ، أنظر كتاب
 .مل أجد له ترمجة   (8)
 Kobocii Islamiyiinta Soomaaliya  انظر   (1)
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رمز إىل تعظيم الطاغوت . ومن أغرب ما تناقلته أفواه عن اإلسالم ، ال يقفون عند إشارة املرور ألهنا ت
بيت الزوجية بعد أن  أجنب أوالدا أو مكثن مع من نساء وخروج  من تركما انتشر بني الناس الناس 

من أزواجهم السابقني ،  عنَّ بأخرين من غري طالق أو فسخ أو خلهجا، وزو  أزواجهن  سنوات طوال
وبقي زوجها مسلمة حسب زعمها  ادم من وراء البحار ، ألهنا أصبحتهذا الوباء القـب اعتناقهنفور 

 جيوز  بقاء مسلمة حتت عصمة كافر .   ذلك ال، ولعلى كفره 

وهذه األفكار املوبقة وغريها مما ال عالقة له باإلسالم  ، وخروجها إىل العلن حيث صارت حديث 
أسلحة خمزنة يف بعض بيوت التنظيم ، احلكومة من  اكتشفتهم ، وما ـالناس يف جمالسهم ومنتديات

 ون لقحىت ال يتفطن هلم ، بدؤوا حيأعلنت احلكومة احلرب عليهم ، ما جعلهم يغريون مالحمهم 
، ويكتفون  بأنفسهمظهورهم وممارسة طقوسهم أمام اجملتمع ، ما جعل ينزوون ويقللون  حلاهم ،

 .  (1)اء جدداحلفاظ على أعضائهم السابقني بدل البحث من استقطاب أعض

بتلي بـها الشعب الصومايل الـمسلم من غري اختيار له ، كانت كفيلة بإعاقة مسرية اهذه احملنة اليت و 
سهال ملناهضي املشروع اإلسالمي  هدفاالدعوة برهة من الزمن ، وجعلت الشباب املقبل على التدين 

الوليد ، كما استغلت احلكومة االشرتاكية لتصفية حساباهتا مع التوجه اإلسالمي الناشئ لتصيبه يف 
 مقتله . 

ظهرت يف األفق دعوة احلالكة واملظلمة يف تاريخ الدعوة اإلسالمية يف الصومال  ويف هذه املرحلة
الصوماليني الدارسني يف جامعات ومعاهد  ة العلم الشرعينيإثر رجوع عدد من طلب مباركة ،إصالحية 
دعوية تستهدف بيان وخطورة املبادئ واآلراء اليت ينطلق بعض البلدان العربية ، وقادوا محلة شرعية يف 

كما حذروا الناس من مغبة منها التكفرييون ، وكشف عوارهم وخمالفتهم لنصوص الكتاب والسنة ،  
 املغلوطناشز الذي ال يستند إىل نص شرعي ، بل مبناه اهلوي والفهم اإلصغاء هلذا الصوت ال

                                                           
 www.wadanka.com، وموقع  898-Kobicii Islaamiyiinta 84١ كتاب  انظر  (1)
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 أبدبدوره  ه ، ما جعل كثري من الشباب يرتكون ويتخلون عن فكر التكفري ، وتمقاصد الدين وثوابـل
 مسرح الصومايل ولو بصورة مؤقتة .  ـختفي عن الـالتكفري يرتاجع وي

منذ أن تعرض لضربات قاسية كليا ، بل دخل يف غيبوبة   متـقد أثبتت األيام بأن التكفري مل يلكن و 
 من قبل احلكومة الصومالية ، وكذلك انتشار الوعي الصحيح لإلسالم بني الصوماليني ، ولكن

جديد  من ليبدأاستطاع أن يفيق منها بعد سقوط احلكومة املركزية وانتشار الفوضى وغياب الرقابة ، 
ار الذي حجبه عن الناس ، ففتح مقرات سرية يف مدن كثرية ، منها إعادة وجوده وإزالة الغببـمحاولة 

و ، والدليل على ذلك احلملة صاصالعاصمة مقديشو، ومدينة مركا ، ودافيد ، وبلدوين ، وقرطه، وبو 
و يف الشمال الشرقي من صاصاألمنية اليت تعرضت للحركة من قبل السلطة احمللية يف مدينة بو 

تباع احلركة يف مدينيت مركة وبلدوين يف أالشباب باعتقال عدد من  الصومال ، كما قامت حركة
 .  (1)جنوب الصومال

اليوم من آهات املسجونني  هُ ؤ ليس منش التكفري ،وبعد عقدين من الزمن ظهرت جولة جديدة من 
 .أسيادهمإلرضاء  أدميتهموغياهب السجون وحتت سياط اجلالدين الذين ختلوا عن 

جديات السلفية اجلهادية ، وخرج ـمتأثر بأفكار وأبـاجلديد من رحم التيار السلفي الولد هذا التكفري 
بعد   - م ، وكان سببه8١١٦إىل العلن بعد اختيار السيد شريف شيخ أمحد رئيسا  للصومال عام 

ها إىل ـها من العاصمة مقديشو ، وجلوء عدد كبري من قادتـانـهيار قوات الـمحاكم اإلسالمية وانسحاب
مثلها سياسيا يف اخلارج ـوإنشاء معارضة مسلحة يف الداخل ، ت مرة عاصمة إرترييا ،ـمدينة أس

محاكم اإلسالمية ، ـحاد الـالذي يضم كال من االت، و التحالف من أجل إعادة حترير الصومال 
إلثيوبية مان الفيدرايل الصومايل بعد غزو القوات اـمانني الصوماليني الذين انسحبوا من الربلـوالربل

وبعد إعالن اجلبهة اعرتض عدد من ، ، وشخصيات صومالية مستقلة من اخلارج والداخل  الصومال
                                                           

   www.islamtimes.orgيف ،الصومال : اعتقال أنصار من مجاعة التكفري يف جالكعيو  انظر  (1)

 www.muslm.orgو اعتقاالت يف صفوف مجاعة التكفري واهلجرة الصومالية  يف 

http://www.muslm.org/
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هم مبدأ ـمانـمشاركة الربملانني يف هذا التحالف متهمني إياهم  بإي - ) املشار إليه سابقا ( هذا التيار
 مرفوضة لديهم . ـمقراطية الـالدي

الصومالية والتحالف من أجل إعادة حترير الصومال ، انقسم  وعندما بدأت احملادثات بني احلكومة
مرا بزعامة ـالتحالف على نفسه إىل قسمني ، جناح جيبويت بقيادة شريف شيخ أمحد ، وجناح أس

موجبها ـتوصل باتفاقية سلمية تنسحب ب محادثاته حىتـفواصل األول ب ، (1)حسن طاهر أويس
رفض  أسـمرَ القوات اإلثيوبية الغازية من الصومال ، ويتوىل الشريف رئاسة الصومال ، أما جناح 

احملادثات برمتها ، واعترب ما تولدَّ عنها مؤامرة دولية حيكت إلجهاض بشائر النصر اليت اقرتب منها 
هموهم بالعمالة ـلدرب ، واتالصومايل ضدَّ القوات الغازية ، كما نددوا بـخطوات زمالئهم يف االشعب 

 .   واملكاسب الشخصية . املناصبء والسعي ورا

وبعد وصول الرئيس الصومايل اجلديد العاصمة مقديشو ، استقبل بوابل من الصواريخ ومدافع 
 الرشاشات كأنه وجه جديد لالستعمار أطلَّ رأسه على الرتاب الصومايل . 

 من أعمال احلكومة  انتمي إىل حكومته وشارك يف أي عملوملن تعاونة معه واعتربت األطراف امل

ٻ  ٻ   ﴿ قول اهلل تعاىل مستدلةصغريا كان أو كبريا مرتدا خارجا عن اإلسالم  حالل الدم 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

 ،هلا  أو تقدمي يد العون واملساعدة معها التعاطف بأكملهكما حذرت الشعب ،   (8)﴾ٹ     ڤ  
أو حىت االقرتاب من مكاتب احلكومة أو مقرات سكناها، ما جيعلهم هدفا مشروعا هلا ، كما نبهت 

                                                           
م ، عمل ضابطا يف مسلحة السجون الصومالية ، وكان  عضوا يف جملس 1٦19الشيخ حسن طاهر أويس ، من مواليد عام   (1)

اإلسالمية ، فرئيسا حركة االعتصام ، وتوىل  رئاسة جملس الشورى يف جماميع احملاكم لرئيس  شورى حركة االحتاد اإلسالمي، ونائبا
للحزب اإلسالمي الذى خاض معارك ضارية مع احلكومة الصومالية ، مث انضم وحتالف مع حركة الشباب ، أخريا انسحب منها 

 /www.en.wikipedia.org/wiki  أويس -حسن    واعتقلته احلكومة ، وهو يف االقامة اجلربية . انظر موقع
 . 91 اآليةسورة املائدة ،   (8)
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العلماء واحلركات اإلسالمية العاملة يف الساحة االبتعاد من تأييد احلكومة أو االنتقاد للمعارضة 
 وإال سيعاملون كأعداء .  املسلحة ،

ها إنسان فضال عن ر ا الفهم القاصر واملغلوط استبيحت الدماء بصورة جنونية ال يتصو وألجل هذ
عات املعارضة أرتاال من السيارات املفخخة واالنتحارين الذين حيملون على و معاقل ، فأرسلت اجمل

أجسامهم األحـزمة الناسفة ، فوزعت املوت على الشعب الصومايل جمانا ، فقتلت طالب املدارس 
واألعيان والنساء والشيوخ واألطفال ،   اجليشواألطباء والعلماء والوزراء وضباط  واألساتذةمعات واجلا

كما اقتحمت املقرات احلكومية والــهيئات اإلغاثية ، فاستحلت حرمات الـمساجد فلم ترحم صغريا 
  . (1)قتيال ق الراكع الساجد املعفر وجـهـه للخالق اجلبار ، فاردتهحبومل توقر كبريا ومل تبال 

والقول فيها  ءفتاإلالتـي خاض غمارها وتـجرأ يف ا) التكفري ( وال شك أن هذه الـمسألة اخلطـيـرة 
عرفون يف ميدان العلم والتعليم ، من أخطر املهلكات اليت حيب الشيطان استدراج  األغـمار الذين ال يُـ 

لم االبتعاد عن هذه الـمزالق وأن ال يتكلم إليها، حيت يـخسر الدنيا والدين ، لذا جيب على املس عبدال
بل جيب عليه الوقوف وراء العلماء الراسخني الذين مجعوا وال يقول فيها رأيه اجملرد عن الدليل ، فيها 

، وفيها بيان  السعودية يفهيئة كبار العلماء  ابني العلم والتقوى ، وإليك هذه الفتوى التـي أصدرهت
ها : "  احلمد هلل ، والصالة والسالم على رسول اهلل ، وعلى آله شاف يف هذا األمر ، هذه نص

 –يف دورته التاسعة واألربعني  -هداه . فقد درس جملس )هيئة كبار العلماء(ـوصحبه ومن اهتدى ب

                                                           
شامو فندق تفجري و   www.arabic.alshahid.netيف انظر قضية الشهر من الشاهد: الصومال أجندة تتصارع   (1)

 .arabic.alshahid.net wwwن يف فاجعة تأيب النسيا

 

 

 

http://arabic.alshahid.net/
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وغريها  –( ما جيري يف كثري من البالد اإلسالمية 8/4/141٦عقدة بالطائف ، ابتداء من تاريخ )نامل
 تفجري ، وما ينشأ عنه من سفك الدماء ، وختريب املنشآت . من التكفري وال –

ونظرا  إىل خطورة هذا األمر ، وما يرتتب عليه من إزهاق أرواح بريئة ، وإتالف أموال معصومة ، 
وإخافة للناس ، وزعزعة ألمنهم واستقرارهم : فقد رأى اجمللس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك ؛ 

.  -لدى من اشتبه عليه األمر يف ذلك  –للذمة ، وإزالة للبس يف املفاهيم نصحا هلل وعباده ، وإبراء 
: أوال : التكفري حكم شرعي ، مرده إىل اهلل ورسوله ؛ فكما أن التحليل  -فنقول وباهلل التوفيق 

والتحرمي واإلجياب إىل اهلل ورسوله ، فكذلك التكفري . وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل ، 
را أكرب خمرجا عن امللة . وملا كان مرد حكم التكفري إىل اهلل ورسوله ، مل جيز أن نكفر إال يكون كف

، فال يكفي يف ذلك جمرد الشبهة والظن ؛ ملا  -داللة واضحة  –من دل الكتاب والسنة على كفره 
ب عليها مع أن مما يرتت –يرتتب على ذلك من األحكام اخلطرية . وإذا كانت احلدود تدرأ بالشبهات 

صلى اهلل  –ولذلك حذر النيب   ، فالتكفري أوىل أن يدرأ بالشبهات . -أقل مما يرتتب عل التكفري 
ما امرئ قال : ألخيه يا كافر ـمن احلكم بالتكفري على شخص ليس بكافر ، فقال ) أي –عليه وسلم 

 . (1)ما ، إن كان كما قال ، وإال رجعت عليه (ـها أحدهـد باء بقف

وال يكفر من  كفر ، أو االعتقاد   العمل ،أو  القول ،يف الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا وقد يرد 
 لوجود مانع مينع من كفره .  ،اتصف به 

كغريه من األحكام اليت ال تتم إال بوجود أسباهبا وشروطها، وانتقاء موانعها، كما يف   احلكم،وهذا 
لوجود مانع كاختالف الدين ، وهكذا الكفر ُيكره  ،وقد ال يرث هبا  –مثال  –اإلرث، فسببه القرابة 

 عليه املؤمن ، فال يكفر به . 

                                                           
،عن ابن عمر ، صحيح مسلم بشرح ٩١كتاب اإلميان ، باب بيان حال اإلميان من قال ألخيه املسلم يا كافر ،حمسلم ،  (1)

 . 1/189النووي 
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لعدم القصد ، كما  ،مها، فال يكفر هبا لغلبة فرح، أو غضب، أو حنو  ،وقد ينطق املسلم بكلمة الكفر
  (1)يف قصة الذي قال : ) اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح (

والتسرع يف التكفري يرتتب عليه أمور خطرية ، من استحالل الدم واملال ، ومنع التوارث ، وفسخ 
عليه ألدىن شبهة ؟! وإذا كان النكاح ، وغريها مما يرتتب على الردة ، فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم 

ملا يرتتب عليه من التمرد عليهم ، ومحل السالح عليهم ، وإشاعة  ،هذا يف والة األمور: كان أشد 
صلى اهلل عليه وعلى آله  -الفوضى ، وسفك الدماء ، وفساد العباد والبالد ؛ وهلذا منع النيب 

  . (8)كفرا بواحا عندكم فيه من اهلل برهان (  من منابذهتم ، فقال : ) ... إال أن تروا –وصحبه وسلم 

 أنه ال يكفي جمرد الظن واإلشاعة .  (إال أن تروا  )فأفاد قوله عليه الصالة والسالم :  -

، كالظلم ، وشرب  -ولو كرب  –أنه ال يكفي الفسوق  (كفرا ) وأفاد قوله عليه الصالة والسالم :  -
 رم . اخلمر ، ولعب القمار ، واالستئثار احمل

أنه ال يكفي الكفر الذي ليس ببواح ، أي : صريح  (بواحا  )وأفاد قوله عليه الصالة والسالم :  -
أنه ال بد من دليل صريح  (عندكم فيه من اهلل برهان  )وأفاد قوله عليه الصالة والسالم : -،   ظاهر 

لسند ، وال غامض ، حبيث يكون صحيح الثبوت ، صريح الداللة ، فال يكفي الدليل الضعيف ا
 الداللة . 

                                                           
) هلل أشد فرحا بتوبة عبده  من حديث أنس بن مالك 8١4١، كتاب التوبة ، باب يف احلض على التوبة والفرح هبا ،ح مسلم  (1)

 )٦/١8.. 
عبادة بن عن ومتام احلديث  ١١9٩، باب قول النيب )ص( سرتون بعدي أمورا تنكروهنا ، حكتاب الفنت   البخاري،صحيح   (8)

الصامت وهو مريض قلنا أصلحك اهلل حدث حبديث ينفعك اهلل به مسعته من النيب صلى اهلل عليه وسلم قال دعانا النيب صلى اهلل 
لى السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن ال ننازع عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا ع

، ومسلم كتاب اإلمارة ، باب وجوب طاعة  11/٩، فتح الباري األمر أهله إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهلل فيه برهان ( 
 .٩/4٩2، صحيح مسلم بشرح النووي 1١١٦األمراء يف غري معصية ، ح
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: أنه ال عربة بقول أحد من العلماء مهما بلغت  (من اهلل  )وأفاد قوله عليه الصالة والسالم :  -
 –منزلته يف العلم واألمانة ، إذا مل يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب اهلل ، أو سنة رسوله 

 األمر.  .  وهذه القيود تدل على خطورة -صلى اهلل عليه وسلم 

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ   لقول اهلل عزوجل : ﴿ ،ومجلة القول : أن التسرع يف التكفري له خطره العظيم 

ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  

 . (1)﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  

ثانيا : ما جنم عن هذا االعتقاد اخلاطئ من استباحة الدماء ، وانتهاك األعراض ، وسلب األموال 
حمرمة  –وأمثاهلا  –اخلاصة والعامة ، وتفجري املساكن واملركبات ، وختريب املنشآت ، فهذه األعمال 

حلرمات األموال ملا يف ذلك من هتك حلرمة األنفس املعصومة ، وهتك  ، -بإمجاع املسلمني  –شرعا 
، وهتك حلرمات األمن واالستقرار ، وحياة الناس اآلمنني املطمئنني يف مساكنهم ومعايشهم ، 

 وغدوهم ورواحهم ، وفيه هتك للمصاحل العامة اليت ال غىن للناس يف حياهتم عنها . 

 ذلك ، وقد حفظ اإلسالم للمسلمني أمواهلم ، وأعراضهم ، وأبداهنم ، وحرم انتهاكها ، وشدد يف
وكان من آخر ما بلغ به النيب صلى اهلل عليه وسلم أمته ، فقال يف خطبة حجة الوادع : ) إن دماءكم 
، وأموالكم ، وأعراضكم ؛ عليكم حرام : كحرمة يومكم هذا ، يف شهركم هذا ، يف بلدكم هذا ، مث 

 .  (8): أال هل بلغت ؟ اللهم فاشهد ( -صلى اهلل عليه وسلم  –قال 

 .  (1): ) كل املسلم على املسلم حرام دمه ، وماله ، وعرضه ( -صلى اهلل عليه وسلم  –وقال 

                                                           
 .11األعراف ، اآلية  ةسور   (1)
 .1/8١٦، من حديث أيب بكرة ، فتح الباري  ٩١البخاري، كتاب العلم ، باب قو النيب)ص( رب مبلغ أوعى من سامع ، ح  (8)
 أيب عنمام احلديث : ـوت ، 89٩4، باب حترمي ظلم املسلم وخدله ، ح صحيح مسلم ، كتاب الرب والصلة واآلداب  (1)

وال يبع بعضكم على بيع بعض  ال حتاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال هريرة

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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رواه مسلم من  (1): ) اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ( -عليه الصالة والسالم  –وقال 
 حديث جابر رضي اهلل عنه . 

يف حق املؤمن  –سبحانه  –، فقال من قتل نفسا معصومة بأشد الوعيد  –سبحانه  –وقد توعد اهلل 

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   : ﴿

 . (8)﴾  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  إذا قتل اخلطأ : ﴿  -الذي له ذمة  -وقال سبحانه يف حق الكافر  

 . (1)﴾ ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه دية والكفارة ، فكيف إذا قتل عمدا ؟! فإن اجلرمية 
  .أكربو اإلمث يكون  أعظم،تكون 

 . (4)مل يرح رائحة اجلنة ( معاهدا ،) من قتل  :قالوقد صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه 
بغري برهان من كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه  –س ثالثا : إن اجمللس إذ يبني حكم تكفري النا

، فإنه يعلن للعامل : أن اإلسالم  -وسلم ، وخطورة إطالق ذلك ؛ ملا يرتتب عليه من شرور وآثام 

                                                                                                                                                                                     

التقوى هاهنا ويشري إىل صدره ثالث مرات حبسب امرئ  حيقره وكونوا عباد اهلل إخوانا املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال
 .2/1٩1صحيح مسلم بشرح النووي ، من الشر أن حيقر أخاه املسلم كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه ( 

، ومتام احلديث : عن جابر بن عبد اهلل قال  رسول اهلل  ،89١2الرب والصلة واآلداب ، باب حترمي الظلم ، ح مسلم ، كتاب  (1)
أتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، محلهم على صلى اهلل عليه وسلم : )  

 .2/1١١صحيح مسلم بشرح النووي  أن سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم ( .
 . ٦1ية النساء ، اآل سورة  (8)
 . ٦8 اآليةسورة النساء ،   (1)
فعن عبداهلل بن عمرو عن ومتامه  ، 11٩٩اجلزية واملوادعة ، باب إمث من قتل معاهدا بغري حق ، حكتاب   البخاري،صحيح   (4)

(، فتح الباري  عاما  من قتل نفسا  معاهدا  مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها ليوجد من مسرية أربعني ) قال:  النيب صلى اهلل عليه وسلم
٩/111. 
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بريء من هذا املعتقد اخلاطئ ، وأن ما جيري يف بعض البلدان من سفك للدماء الربيئة ، وتفجري 
ق العامة واخلاصة وختريب للمنشآت : هو عمل إجرامي ، واإلسالم منه للمساكن واملركبات ، واملراف

بريء ، وهكذا كل مسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر بريء منه ، وإمنا هو تصرف من صاحب فكر 
منحرف ، وعقيدة ضالة ، فهو حيمل إمثه وجرمه ، فال حيتسب عمله علي اإلسالم ، وال علي 

، املعتصمني بالكتاب والسنة ، املستمسكني حببل اهلل املتني ، وإمنا  املسلمني املهتدين هبدي اإلسالم
حمذرة من  ،وهلذا جاءت نصوص الشريعة بتحرميه  ،هو حمض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة 

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ﴿  قال تعاىل : ، مصاحبة أهله

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڃ  چ  چ  چ                 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

  ڳڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ژڈ  ژ

 . (1)﴾ڱ  ں    ڱڱ  ڱ

التواصي باحلق ، والتناصح ، والتعاون على الرب  –يف كل مكان  –والواجب على مجيع املسلمني 
والتقوى ، واألمر باملعروف ، والنهي عن املنكر باحلكمة واملوعظة احلسنة ، واجلدال باليت هي أحسن 

  ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ؛ كما قال اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿ 

ک  گ  گ   گ  سبحانه : ﴿ل . وقا (2)﴾  ی  ی  ی ىئ      ىئېئ  ىئ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں    ڳگ

 .  (3)﴾  ہ  ہ  ھ  ھ  ہۀ  ۀ  ہ  ڻڻ  ڻ   ڻ

                                                           
 . 8١٩ – 8١4 اآليةسورة البقرة ،   (1)
 . 8 اآليةسورة املائدة ،   (2)
 . ١1التوبة ، اآلية  سورة  (3)
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وقال النيب  صلى اهلل عليه وسلم  : ) الدين النصيحة ] ثالثا [ ، قيل : ملن يا رسول اهلل ؟ قال : هلل 
: ) مثل  -عليه الصالة والسالم  –. وقال (1)وعامتهم (، ولكتابه ، ولرسوله ، وألئمة املسلمني 

املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد ؛ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد 
 كثرية .   –يف هذا املعىن  –واآليات واألحاديث ،  (8)بالسهر واحلمى (

نسأل اهلل سبحانه ـ بأمسائه احلسىن وصفاته العلى ـ أن يكف البأس عن مجيع املسلمني ، وأن يوفق 
مجيع والة أمور املسلمني إىل ما فيه صالح العباد والبالد ، وقمع الفساد واملفسدين ، وأن ينصر هبم 

وأن ينصر هبم احلق يف كل مكان ،  –مجيعا  –دينه ، ويعلى هبم كلمته ، وأن يصلح أحوال املسلمني 
 . (1)وصحبه "  وألهإنه ويل ذلك ، والقادر عليه . وصلى اهلل على نبينا حممد  

الدعوة تتأخر يف أرض الصومال ، بل جعلت كثري من الناس  أصبحتاالعتقاد الفاسد  بسبب هذاو 
لشريعة  يشكون يف أعمال هؤالء ، ويتهمون بأن هلم مآرب أخرى ، ليس مههم إقامة الدين واعالء ا

   . 

   :الشريعة  تطبيق في العنف استخدامالمبحث الخامس  :  

جاء اإلسالم إلسعاد البشرية وإقامة العدل وإزالة الظلم يف مجيع أنواعه وأشكاله ، وحفظ ومحاية 
ها ، وهي الدين والنفس والعقل والعرض واملال ، ألن ـالضرورات اخلمس اليت ال تستقيم احلياة إال ب

فكل مسألة خرجت عن  ،هي عدل كلها ، ورمحة كلها ، ومصاحل كلها ، وحكمة كلها  "الشريعة 
العدل إىل اجلور ، وعن الرمحة إىل ضدها ، وعن املصلحة إىل املفسدة ، وعن احلكمة إىل العبث ، 

                                                           
، صحيح مسلم بشرح النووي من حديث متيم الداري ، ٦9، كتاب اإلميان ، باب بيان أن الدين النصيحة ،ح  مسلم  (1)

1/118-111. 
صحيح ،  من حديث النعمان بن بشري 892٩الرب والصلة واآلداب ، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم ، ح مسلم ، كتاب  (8)

 2/124مسلم بشرح النووي 
 www.alifta.netيف  بيان من هيئة كبار العلماء حول التكفري والتفجري وما ينشأ عنه  (1)
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فليست من الشريعة ، وإن أدخلت فيها بالتأويل ، فالشريعة عدل اهلل بني عباده ، ورمحته بني خلقه ، 
وظله يف أرضه ، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى اهلل عليه وسلم أمت داللة وأصدقها ، 
وهي نوره الذي به أبصر املبصرون ، وهداه الذي به اهتدى املهتدون ، وشفاؤه التام الذي به دواء كل 

 .  (1)"عليل ، وطريقه املستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل 

وإمنا هي ما يتوصل هبا من حفظ األمن  ، ها، وال انتقاما ملرتكبيهاـوإقامة احلدود ليست غاية يف ذات
فالعقوبــــــــــــــــــــات  ):  (2)د السالمبواألمان وتطهري النفوس من الذنوب واآلثام ، يقول اإلمام العز بن ع

: ) رمبا كانت أسباب املصاحل مفاسد فيؤمر  ويقول أيضا ، (3)شرعت ملصلحة تعود إىل كافة الناس (
هبا أو تباح ، ال لكوهنا مفاسد ، بــــــــــــــــــــل لكوهنا مؤدية إىل املصاحل ، وذلك كقطع األيدي املتآكلة 
حفظ ا لألرواح ، وكاملخاطرة باألرواح يف اجلهاد ، وكذلك العقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة 

كون املصلحة هي املقصودة من شرعها كقطع يد السارق وقاطع الطريق ، وقد لكوهنا مفاسد ، بل ل
 . (4)مسُ َيْت مصاحل من قبيل اجملاز بتسمية السبب باسم املسبب (

ويقول يف موضع آخر منها: " األطباء يدفعون أعظم املرضني بالتزام بقاء أدنامها ، وجيلبون أعلى 
أدنامها ، وأن الطب كالشرع وضع جللب مصلحة السالمة السالمتني والصحتني وال يبالون بفوات 

 .(1)والعافية ولدرء مفاسد املعاطب واألسقام ، ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك وجللب ما أمكن "

                                                           
 .   1/1 ابن القيم اجلوزية ، إعالم املوقعني عن رب العاملني   (1)
هو أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم املغريب األصل الدمشقي مث املصري الشافعي ، امللقب بسلطان العلماء ،   (2)

ه ، كان معروفا بنشر السنة وحماربة البدع ، وله مؤلفات كثرية ، تويف بالقاهرة عام 9١١وقد اشتهر بسلطان العلماء ، ولد عام 
 .1/8٦٦، والعرب يف خرب من غرب  11/819لبداية والنهاية ه . انظر ا٩٩١

 ، مجعة ود. عثمان كمال نزيه. د حتقيق ، األنام اصالح يف األحكام قواعد بـ املوسوم الكربى القواعد ، السالم عبد بن العز  (3)
 . 1/4،  دمشق القلم دار
 .18/ 1نفس املصدر   (4)
 . 1/2نفس املصدر   (1)
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ويقول ابن القيم رمحه اهلل تعاىل: ) إن اهلل أوجب احلدود على مرتكيب اجلرائم اليت تتقاضاها الطباع ،  
واحلدود عقوبات ألرباب اجلرائم يف الدنيا كما جعلت عقوبتهم يف اآلخرة  وليس عليها وازع طبيعي ،

بالنار إذا مل يتوبوا ، مث إن اهلل تعاىل جعل التائب من الذنب كمن ال ذنب له ، فمن لقيه تائب ا توبة 
 .(2)نصوح ا مل يعذبه مما تاب منه (

، وعقوبة ونكاال  وتطهريا ، فشرعها من وكذلك احلدود، جعلها اهلل تعاىل زواجر للنفوس) وقال أيضا : 
أعظم مصاحل العباد يف املعاش واملعاد، بل ال تتم سياسة ملك من ملوك األرض، إال بزواجر وعقوبات 
ألرباب اجلرائم، ومعلوم ما يف التحيل إلسقاطها من منافاة هذا الغرض وإبطاله وتسليط النفوس 

 . (3) ( هاـطريقا  إىل إبطال عقوبات الشريرة على تلك اجلنايات، إذا علمت أن هلا

رمحه اهلل تعاىل: " اعلم أن من املعاصي ما شرع اهلل فيه احلد  (4)ويقول اإلمام شاه ويل اهلل الدهلوي
وذلك كل معصية مجعت وجوه ا من املفسدة ، بأن كانت فساد ا يف األرض واقتضاب ا على طمأنينة 

ها ضراوة ال يستطيع اإلقالع ـهيج فيها ، ولـبين آدم ال تزال تها داعية يف نفوس ـاملسلمني ، وكانت ل
منها بعد أن أشربت قلوهبم هبا وكان فيه ضرر ال يستطيع املظلوم دفعه عن نفسه يف كثري من األحيان 
، وكان كثري الوقوع فيما بني الناس ، فمثل هذه املعاصي ال يكفي فيها الرتهيب بعذاب اآلخرة ، بل 

 .  (1)ة مالمة شديدة عليها وإيالم ليكون بني أعينهم ذلك فريدعهم عّما يريدونه " ال بد من إقام

كما أمر اإلسالم بالسرت على الناس مجيعا وعلى أصحاب املعاصي خاصة  ما مل يكن ذا سلطة 
ووالية  ، فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: ) كل أميت 

                                                           
 19٩/ 1، أعالم املوقعني  ابن القيم   (2)
 129ـ  1/124نفس املصدر   (3)
أمحد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين بن معظم بن منصور املعروف مبسند اهلند أيب حممد الشاه ويل اهلل الدهلوي ، هو اإلمام   (4)

 .1/14٦. انظر األعالم للزركلي  م 1١٩8، من علماء شبه القارة اهلندية ، وله مؤلفات كثريا ، وتويف  يف عام م1703ولد عام 

 
 89/1١١شاه ويل اهلل الدهلوي ، حجة اهلل البالغة    (1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/1703
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ىف إال اجملاهرين ، وإن من اجملاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمال  ، مث يصبح وقد سرته اهلل فيقول: يا ُمعا
 . (2)فالن عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يسرته ربه، ويصبح يكشف سرت اهلل عنه(

ن ُكربة عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ) من نـَفَّس عن مؤم
من كرب الدنيا، نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يّسر على معسر يّسر اهلل عليه  يف 
الدنيا واآلخرة ،  ومن سرت مْسلما  سرته اهلل يف الدنيا واآلخرة، واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف 

 .   (3)عون أخيه (

رضي اهلل عنها أن قريشا   لت إىل السلطان فعن عائشةكما حرَّم اإلسالم الشفاعة يف احلدود إذ وص
أمهتهم املرأة املخزومية اليت سرقت فقالوا: من يكلم رسول اهلل صلى اهلل عليه ، ومن جيرتئ عليه إال 
أسامة ِحُب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فكلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: ) أتشفع 

مث قام فخطب فقال: ) يا أيها الناس إمنا َضلَّ من كان قبلكم أهنم كانوا  يف حد من حدود اهلل؟ ( ،
إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه احلد ، وأمي اهلل لو أن فاطمة 

  .(4)بنـــــــــــــــت حممد سرقت لقطع حممد يدها  (

شائع يف مجيع العصور ، ولكن امتاز عصر النبوة مبا ووقوع اجلرمية وان اختلفت حجمها وخطورهتا أمر 
اجلاين إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم طالــــــــــــــــــــبا إقامة  ئقلَّ وجود نظريه فيما بعد من األزمنة ، وهو جمي

 احلد  عليه ألجل التطهري وطلب املغفرة . 

عنه: قال: ) أتى رجل رسول اهلل صلى  حديث أيب هريرة رضي اهلل، منها وقد ورد يف ذلك أحاديث 
اهلل عليه وسلم  وهو فــــــــــي املسجد ، فناداه فقال: يا رسول اهلل إين زنيت ، فأعرض عنه ، حىت رد 

                                                           
والرقائق  الزهدمسلم ، كتاب ، و  1١/9٦9، فتح الباري  ٩١٩٦ح األدب ، باب سرت املؤمن على نفسه ،البخاري ، كتاب   (2)

 .14٩-٦/149، صحيح مسلم بشرح النووي  8٦٦١، باب النهي عن هتك اإلنسان سرت نفسه ،ح
، صحيح 8٩٦٦الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر ، ح مسلم ، كتاب  (3)

 .٦/8٩مسلم بشرح النووي 
 .٩/٩1٩، فتح الباري 14١9،ح94األنبياء ، باب البخاري ، كتاب أحاديث   (4)
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عليه أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات ، دعاه النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: 
؟  قال: نعم، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: )أبك جنون( ، قال: ال، قال: )فهل أحصنت(

 . (2))اذهبوا به فارمجوه(

وحديث عمران بن حصني، رضي اهلل عنه: أن امرأة من جهينة أتت نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
وهي حبلى من الزىن، فقالت: يا نيب اهلل، أصبت حدا  فأقمه علي ، فدعا نيب اهلل صلى اهلل عليه 

فقال: ) أحسن إليها، فإذا وضعت فأتين هبا، ففعل، فأمر هبا نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم وليها ، 
 .(4)وسلم ، فشدت عليها ثياهبا مث أمر هبا فرمجت(

 ، فجاء رجل، و حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه: قال: كنت عند النيب صلى اهلل عليه وسلم 
، فصلى  ، قال: وحضرت الصالة ومل يسأله عنه، فأقمه عليَّ ،  ، إين أصبت حدا   فقال: يا رسول

، فقال:  ، فلما قضى النيب صلى اهلل عليه وسلم الصالة قام إليه الرجل مع النيب صلى اهلل عليه وسلم
،  ( قال: نعم ؟ أليس قد صليت معنا  ، قال: ) يا رسول اهلل ، إين أصبت حدا  فأقم يفَّ كتاب اهلل

 .(5)( حدك ( أو قال: )  ذنبكفإن اهلل قد غفر لك   قال: )

جانبا التـحاكم  ة حكامـهموتنحي هم القيادي ومكانتهم يف العامل ،وبعد احنطاط املسلمني عن دور 
والتقاضي إىل أحكام الشريعة عامة ، وتطبيق وإقامة احلدود خاصة ، برزت يف مناطق أو جوانب يف 

اء ، يف درجات متفاوتة ، فهل يا تُرى مارس هذا الدور علنا أو خفـالعامل اإلسالمي جمموعات ت
 ت وتطاول على أمر مل يكن من حقهم القيام به .آأصحيح ما يقومون به ، أم افـتـــ

 اإلمام أو من ينوب عنه أو أنه مشاع لكل أحد ؟.  احلدود ،وباختصار من حيق له إقامة  
                                                           

احلدود ، باب من اعرتف على نفسه  كتاب، ومسلم ،٦/42٩،فتح الباري  98١١، ح11الطالق ،باب كتاب  ،البخاري   (2)
 .٩/8١2، صحيح مسلم بشح النووي 1٩٦1بالزىن ، ح

 .٩/811ملصدر ، نفس ا1٩٦٩حاحلدود ، باب من اعرتف على نفسه بالزىن ، مسلم ، كتاب(4)
  .1٩1-18/1٩١، فتح الباري  ٩281، كتاب احلدود ، باب إذا أقرَّ باحلد ومل يبني ، ح البخاري   (5)



251 
 

مة احلدود تكاد جتتمع آراؤهم على إذا نظرنا إىل كتب الفقهاء وأقوال أهل العلم يف من يسند إليه إقا 
أن اإلمام فقط هو الذي يقيم احلدود ، وال جيوز لغري اإلمام إقامته ، قال اإلمام عالء الدين أبو بكر 

فمنها ما يعم احلدود كلها،  -يعىن احلدود  -وأما شرائط جواز إقامتها  ):  (1)بن مسعود الكاساين
، وهو أن يكون املقيم  ي يعم احلدود كلها فهو اإلمامةومنها ما خيص البعض دون البعض، أما الذ

: " اتفق أئمة الفتوى أنه ال جيوز ألحد أن  (3)وقال القرطيب  .(2)( للحد هو اإلمام أو من واله اإلمام
يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإمنا ذلك للسلطان 

 .(4)ذا جعل اهلل السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض" أو من نصبه السلطان لذلك، وهل
ال يقيم احلدود على األحرار إال اإلمام ومن فوض إليه اإلمام، ألنه مل يـَُقم ) قال اإلمام الشافعي : و 

حدٌّ على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، إال بإذنه، وال يف أيام اخللفاء إال بإذهنم، ألنه حق اهلل 
 . (5)( ر إىل االجتهاد، وال يؤمن يف استيفائه احليف، فلم جيز بغري إذن اإلماميفتق

 . (2)( إقامة احلدود على األحرار إىل اإلمام أو من فوض إليه اإلمام) :  (1)وقال النووي

ال جيوز ألحد إقامة احلد، إال لإلمام أو نائبه ألنه حق هلل تعاىل، ويفتقر إىل ) :  (3)قال ابن قدامة
االجتهاد، وال يؤمن يف استيفائه احليف، فوجب تفويضه إىل نائب اهلل تعاىل يف خلقه، وألن النيب 

  . (4)( صلى اهلل عليه وسلم كان يقيم احلد يف حياته، مث خلفاؤه بعده
                                                           

ومعجم  ،4/89ه ، انظر اجلواهر املضيئة 92١احلنفي ، فقيه أصويل ، مات عام هو اإلمام أبوبكر بن مسعود الكاساين   (1)
 .1/44٩املؤلفني 

 .( 819-9/1٦9(، وفتح القدير البن اهلمام )٦/1١8ترتيب الشرائع )بدائع الصنائع يف   (2)
ه  ٩١1ه ، ومات يف مصر عام٩١١ولد يف قرطبة عام ،  هو اإلمام الفقيه حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب  ، أبو عبد اهلل  (3)

 ،وله تصانيف مشهورة صارت هبا الركبان . انظر 
 .8/1١8م ،دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان 1٦٦٩ه/141١الطبعة اخلامسة ان ، القرطيب ، اجلامع ألحكام القرء  (4)
 (.8ـ1١/٦٦( )881ـ٦/881( والروضة )12/8١١( وراجع اجملموع )٩/194الشافعي ، حممد بن إدريس ، األم )  (5)
، يف نو من الشام ، له مؤلفات  ه ٩11الشافعي ، ولد يف عام   النوويهو اإلمام احلافظ حميي الدين أبو زكريا حيىي بن شرف   (1)

 . 2/14٦ه ، انظر األعالم للزركلي ٩١٩كثرية يف الفقه واحلديث ، تويف عام 
 (٦/881) وعمدة املفتني روضة الطالبنيالنووي ،   (2)
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إمجاع العلماء على تويل اإلمام فقط يف تنفيذ حد  احلرابة، فقال: " أمجع كل  (5)ابن املنذراإلمام وذكر 
، فإن قتل حمارب أخا امرئ أو أباه  ن أحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان ويل من حاربم

، وأن  القائم  يف حال احملاربة ، فليس إىل طالب الدم من أمر احملارب شيء، وال جيوز عفو ويل الدم
  .(6)بذلك اإلمام "

هو البيان والتوضيح بأن األمر جد   واهلدف من نقل أقوال أهل العلم يف مجيع املذاهب السنية األربعة
وخطري ، وأنه جيب على كل من تسول له نفسه إقامة احلدود بعيدا عن األطر الشرعية أال يقدم عليه 

سنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم أو إمجاع غري منقوض من دليل شرعي من كتاب اهلل تعاىل أو من إال ب
زهاق نفس معصومة ، وال جيوز االقدام عليه أو القيام األمة ، ألنه يؤدي إىل إتالف عضو مصون أو ا

به بسبب شبهة أو توهم أو شك ، أو غري ذلك من األعذار الواهية ، وهذا األمر يرتتب عليه حقوقا  
 كثرية يف الدنيا واآلخرة .  

 : " لقد حبثت جهدي فيما (1)غري اإلمام يقول د. عبداهلل قادري األهدلبأما جواز إقامة احلدود و 
قرأت من الكتب يف هذا الباب : كتب التفسري وكتب احلديث واألثر، وكتب الفقه ملعرفة من يرى 
                                                                                                                                                                                     

هو الشيخ اإلمام القدوة العالمة اجملتهد شيخ اإلسالم موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي   (3)
له مصنفات كثرية ، ومنها املغين واملقنع والعمدة ، ومات عام هـ ، 941مث الدمشقي الصاحلي احلنبلي ، ولد عام  اجلما عيلي

  .1١1-88/1٩9ء ه . انظر سري أعالم النبال٩8١

 818-1١/811للجويين  هناية املطلب يف دراية املذهب،  (98ـ٦/9) البن قدامة  ( وراجع املغين1/814الكايف )  (4)
ه ،له من املصنفات 848، نزيل مكة ، ولد عام  هو احلافظ أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر بن اجلارود النيسابوري  (5)

 .4٦8-14/4٦١ه. انظر سري أعالم النبالء 112االشراف يف اختالف العلماء ، وكتاب االمجاع ، واملبسوط ، وتويف عام 

 ،  (1/124، واألوسط )111اإلمجاع ص ابن املنذر  (6)
،خترج من اجلامعة اإلسالمية هـ 119٩وهو من مواليد اليمن سنة   عبد اهلل بن أمحد قادري األهدل من أسرة مشهورة بالعلم .  (1)

،  هـ14١8نة يف س من كلية الشريعة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض الدكتوراهشهادة باملدينة النبوية ، ونال 
تعريف ت كثرية تربوا على عشرين كتابا . انظر : وتقالد مناسب إدارية وتعليمية عليا يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة ، وله مؤلفا

 www.saaid.netيف  بفضيلة الشيخ الدكتور عبد اهلل قادري األهدل
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، فلم أجد إال ما ذكر اإلمام النووي، رمحه اهلل عن عاملني  جواز إقامة احلدود لغري السلطان بدون إذنه
 : قال رمحه اهلل ، قالال  من علماء الشافعية أهنما يريان جواز استيفاء ويل الدم القصاص من القاتل است

، ومنصور (2)، وعن أيب إسحاق ليس ملستحق القصاص استيفاؤه إال بإذن اإلمام أو نائبه )
، والصحيح املنصوص  ، كاألخذ بالشفعة وسائر احلقوق أن املستحق يستقل باالستيفاء (3)التميمي

 ، (4)( األول، وسواء فيه قصاص النفس والطرف، وإذا استقل به عزر

روايَة قوٍل يف جواز استيفاء اآلحاد احلد حسبة   (1)وإال ما ذكره النووي أيضا حيث ذكر عن القفال 
،   فإن كان احملدود حرا  فاملستويف اإلمام أو من فوض إليه)  ، قال، رمحه اهلل:  كما األمر باملعروف

اية قال: إنه ، وحكي عن القفال رو  ، وبه قطع األصحاب ، هذا هو املذهب واملنصوص كما سبق
 . (3)" (2)( ، وليس بشيء ، كاألمر باملعروف جيوز لآلحاد استيفاؤه حسبة

ال يسع اجملال و حاالت ال تصمُد البقاء أمام التمحيص والنقد ، أصحاب هذا القول بأمور و  واستدل
 قات .  يلذكرها يف هذه الور 

                                                           
هـ، تفقه يف  1٦1يف بالد فارس سنة  بفريوز آباداإلمام الفقيه أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي، شيخ الشافعية ،، ولد   (2)

البصرة، مث إىل بغداد ـ، وانتهت إليه رئاسة مذهب الشافعية يف زمانه، وبىن له نظام امللك املدرسة ، مث انتقل منها إىل رأسه مسقط 
 -12/498. انظر سري أعلم النبالء  هـ 4١٩النظامية ببغداد فدرس هبا، وكان مضرب املثل يف الزهد والقناعة. وتوىف ببغداد سنة 

 ١1١-١8٦ق خالد مصطفى طرطوسي ، دار الكتاب العريب ، بريوت  ص، وابن اجلوزي عبد الرمحن ، صفة الصفوة  حتقي4٩4

 
 م.1٦2٩ه/14١٩األهدل ، كتاب احلدود والسلطان ، دار اجملتمع للنشر والتوزيع ، جدة ،   (3)
 . 1٦٦1ه/1418وعمدة املفتني ، اشراف زهري الشاويش ، املكتب اإلسالمي ، الطبعة الثالثة  روضة الطالبنيالنووي ،   (4)

٦/881. 

ه ، ومات عام 8٦1هو الفقيه العالمة األصويل أبو بكر حممد بن علي الشافعي الشاشي القفال ، عامل خرسان ، ولد عام   (1)
 /1١ه ، وله تصانيف كثرية ، انظر سري أعالم النبالء 1٩9

 . 1١/1١8وعمدة املفتني  روضة الطالبني  (2)
 ٦١-2٦، ص م1٦2٩ه/14١٩دار اجملتمع للنشر والتوزيع ، جدة ، ،  طانكتاب احلدود والسلد. عبد اهلل األهدل ،    (3)
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مثل على قدام اإلاليت ترتتب على  يمةوالعواقب الوخ النتائجبيان والذي محلنا تقدمي هذه املقدمة هو 
ملا تتهيأ بعد قبول هذه املمارسات ال تفهم من دينها إال القليل و هذا العمل  يف جمتمعات مسلمة ، 

  يف املستقبل . ها من أثر سليب على الدعوة والدعاة معاـها ، وما لـمن غري استشارة ل

، وانتشار الفوضى واخلراب ، وتعرض م 1٦٦1بعد سقوط احلكومة املركزية يف الصومال عام و 
حاولت بعض احلركات واجملموعات العتداء والنهب ، واخلاصة ا املنشآت احلكومية واملصاحل العامة

الصومالية تأسيس حماكم شرعية تسعى لسد  الفراغ الذي خلفته احلكومة ، وتشرع استيفاء احلدود ، 
محاية  سند إليهاتقوة مسلحة  سيسول من قام بتأليأمن الناس على أمواهلم وأعراضهم وأنفسهم ، وأ

حسن ،  معلم بن عدد من علماء الصومال بقيادة الشيخ حممدتـمت على أيدي  الدولة آتمنش
بل تكالب عليها بعض أمراء  مل تعمر هذه الفكرة كثريا ،ها ، ولكن يف العاصمة مقديشو وكان مقرها

ومل تر النور  وئدت يف مهدهااحلرب واعتقدوا بأن هذه القوة ستمثل عقبة أمام طموحهم السياسي ،ف
 .  (4)وقتا طويال 

، حيث  م 1٦٦4يف الربع األخري من عام ومل تقف الفكرة يف مكاهنا األول بل ظهرت حماولة أخرى 
 (1)مشال العاصمة مقديشو  بقيادة الشيخ علي حممود طرييتأسست حمكمة جديدة يف حي كاران يف 

واألمان األمن  جعلما  القطع واجللد والقصاص ،منها  ن، وكا، ونفدت احملكمة احلدود بصرامة 
من بعض أجزاء العاصمة ، ولكنها سرعان  اليت كان ينحصر عملهانطقة امليف  يعم ويسود واالستقرار

بني أعضائها أوال ، مث بينها وبني القيادة السياسية  يف حمل  ما تالشت بعد اخلالف الذي دبَّ 
 . (2)ىنفودها من جهة أخر 

                                                           
 .٩١ – 9٦د. عمر إميان ، انظر كتاب جتربة احملاكم ص   (4)
الشيخ علي طريي ، فقيه من علماء الطرق الصوفية يف العاصمة الصومالية يف مقديشو بالشيخ علي بن الشيخ حممود املشهور   (1)

 وما زال على قيد احلياة .، ومؤسس أول حمكة تقيم احلدود يف مقديشو ، 
 . 1١٦الصومال واحلركات اإلسالمية  صو ،  881-888، وتاريخ احلركة اإلسالمية ص  ٦2 -٦1انظر جتربة احملاكم ص  (2)
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 هامث تتابعت إنشاء احملاكم  القبلية يف العاصمة مقديشو ، نظرا للمشاكل الكثرية اليت كان ميارس
خرين ى اآلداخل قبائلهم ، ألن القبائل استخدموهم يف أول األمر لإلغارة عل املتسيبون يفاملسلحون 

أو الدفاع عن القبيلة عند احلاجة ، يوم أن كان احلرب األهلية  يف عنفوانه وشدَّته ، وكانت املليشيات 
تتقوت على ما تدفعه القبيلة من إتاوات ، وما يسلبون وينهبون من القبائل األخرى ، ولكن ملا خفَّت 

عادوا إىل قبائلهم  ينهبـــــــــــــــــــــــون  حدة التناحر القبلي نسبيا ، واحنصرت مصادر التمويل لديهم ،
ويف هذا  .ويغتصبون ويرتكبون الفواجع ،كما قيل  : فالنار تأكل نفسها  إذا مل جتد ما تأكله  

إنشاء حماكم شرعية توقف على ضرورة  القبائل رأى زعماء ووجهاء وعلماء وضع املأساويال
 .لة على األقل من شر أبنائهم املليشيات عند حدهم ، ويأمن أفراد القبي

واملنطقة  ها وجندها ،ـها وقضاتـجلس إدارتـيف مِصرفا  محاكم كانت حتمل طابعا قبلياـال هوغالبية هذ 
 .  (3)اليت تعمل فيها ، وحىت املتحاكمني إليها إال النادر

أما احلركات ذات الطابع الفكري والتنظيمي اليت حاولت أو قامت بتطبيق وإقامة احلدود بصورة و 
كمبوين  سأمدينيت لوق وبولو حاوو، ومعسكر ر  يف حركة االحتاد اإلسالمي الصومايلفرع علنية هم : 

، واحتاد احملاكم  قليم جوبا السفلىإل الذي كان يتخذ القرية املذكورة مقر إقامته ، وهي القرى التابعة
هدين اليت امتد نفودها إىل أكثر من ثلث القطر امجـشباب الال، وحركة  اإلسالمية يف مقديشو

 .يف اجلنوب والوسط الصومايل 

 :  في لوق وبولو حاوو االتحاد اإلسالمي الصوماليفرع 

                                                           
 ،227-221 ص اإلسالمية احلركة وتاريخ ، 178اإلسالمية صوالصومال واحلركات  ،احملاكم، ص ...انظر كتاب جتربة   (3)

  www.almoslim.netنشأة احملاكم اإلسالمية مرتبطة باالستقرار واالستثمار  :الصومال :ومقال
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 ملوجودةا يةالتدريب ابعد ما قررت حركة االحتاد اإلسالمي تفكيك وحداهتا العسكرية وإغالق معسكراهت
مل يشمل هذا القرار املليشيات املوجودة يف إقليم غدو  الصومال،أقاليم بعض  يف أحناء متفرقة من

 دود األقاليم الصومالية الواقعة حتت سيطرة حكوميت إثيوبيا وكينيا .على حم خاملتا

أمور الناس وإعادة األمن ، تتوىل بتسيري  وإدارة حملية يف مدينيت لوق وبلد حاو وقد أنشأت احلركة 
واالستقرار ، وكانت املنطقة تعاين مشاكل كثرية قبل جميء االحتاد ، فعادت األمور إىل نصاهبا ، وأمن 

 ها ، ونشطت الدعوة من جديد . ـالناس على أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم ، كما فتحت املدارس أبواب

واستمرت إدارة االحتاد هلذه  ،ود الشرعية وا حمكمة شرعية ، وأقاموا بتنفيذ بعض احلدؤ كما أنش
تعاونـها مليشيات املنطقة قوات إثيوبية  م ، حيت غزت1٦٦٩م إىل عام 1٦٦8املنطقة من عام 

صومالية تابعة ألحد جنراالت اجليش الصومايل السابق ، والذي تـحول وصار من أمراء احلرب 
تلت خلقا كثريا وشردت اآلالف، وهدمت   ، فقجازر مروعة ـم القوات الغازية ، وارتكبتوالدمار 

عادت املنطقة إىل سابق مث ما أجرب قوات االحتاد اإلسالمي االنسحاب منها ، البيوت واملباين ، 
 .  (1)عهدها من الفوضى وعدم االستقرار

 إمارة راس كمبوني في أقصى جنوب غرب الصومال : 

قرر االحتاد اإلسالمي الصومايل يف اجتماعه الطارئ يف جيبويت  إغالق مجيع املعسكرات التابعة له 
وتسريح مجيع املقاتلني وإعادهتم إىل مدهنم وقراهم ، ولكن إدارة معسكر مدينة طوبلي رفضت 

من عة وهي قرية يسكنها جممو االنصياع هلذا القرار ، مث نقلت معسكرها إيل قرية راس كمبوين ، 
متهنون بالزراعة ـاليت مل تشارك يف احلرب األهلية ، وكانوا يو القبائل الصومالية الصغرية املساملة ، 

جراء ما ، ولكنهم نزحوا عنها وخلفوا وراءهم بغية البحث عن مكان آمن ، والصيد واحلرف اليدوية 
 تعرضوا له من انتهاكات فظيعة من قبل مليشيات النهب والسلب واهلدم . 

                                                           
يف إذاعة صوت أمريكا  اجملاهدين الشبابحركة  تأسسوكيف ت  : مىت، وبرنامج 24- 21انظر كتاب جتربة احملاكم ص   (1)

 www.voasomali.comيف  June 8١11باللغة الصومالية 
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إدارة حملية تستمد نظام حكمها عن الشريعة اإلسالمية ، وملا وصل املعسكر إىل القرية أسس فيها 
نفت مهنة صيد أ، ونشطت الزراعة ، واست رانالعم ، وعاد إليها جديدمن  يف القرية ياةفعادت احل

األمام رويدا وبدأت الدعوة تتقدم إىل  السمك ، وفتحت املدارس ، وأنشئت مالجئ لرعاية األيتام  ،
ضعف بسبب قلة ذات اليد ، بعد توقف املساعدات اليت كان يتلقاها ولكن بدأ املعسكر يَ رويدا ، 

جهات خريية ، و ما حلق به من سوء اإلدارة والتنظيم ، مث اخلالف واالنشقاق الذي كاد أن قبل من 
 المية اليت أعلنت احلرب ، لوال أن وجد متنفسا وحبل جناة من قبل جماميع احملاكم اإلسيعصف  به 

، فشارك أعضاء املعسكر هذا احلرب العاصمة مقديشو على كانوا يسيطرون على أمراء احلرب الدين  
، عاد املعسكر إىل مدينة كسمايو ، ليشارك من جديد يف القتال  ئه وهزمية أمراء احلربوبعد انتها، 

أسيس إدارة مكونة من املعسكر واحتاد سيطر عليها ، وتاليت كانت ت الذي أدى إىل طرد املليشيات
 احملاكم اإلسالمية يف  مقديشو .

وعند ما مت اختيار السيد شريف شيخ أمحد رئيسا  للصومال ، كان املعسكر أحد األطراف األربعة 
هم السابق وإعالن احلرب عليه حىت ـاليت أسست احلزب اإلسالمي الذي أعلن معارضته لرفيق درب

ولينتهي هبا املطاف إىل طردها من كسمايو بعد شهور ، بعد  إىل أهله  ، -موا كما زع  –يعود احلق 
خالف دبَّ بينها وبني حركة الشباب حول أحقية إدارة املدينة وميناء كسمايو الذى كان يدر مبالغ 

همت رفيقتها باألمس اخلروج عن املنهج الصحيح ، وتبنيها الفكر ـكما ات،طائلة ملن يفوز بإدارته 
  .فريي املدمر ، واستحواذ موارد ميناء كسمايو التك

هذه السرعة انتهي احللم الذي حاول قطع  الثمرة قبل زرعها ، وحول الدين إىل سلَّم لتحقيق ـوب
 .  (1)أغراض ومكاسب شخصية وفئوية وجهوية

                                                           
 aljazeera.net تقرير وانظر م ،1/1١/8١١٦ يف  AFP، وتقرير وكالة  ٦١-29جتربة احملاكم صكتاب  انتظر  (1)
 م   11/9/8١1١
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وبعد خروج احلركة من مدينة كسمايو ، اجتهت إىل حرب العصابات من الكرَّ والفر  مع حركة 
الشباب ،حىت متكنت من السيطرة على مدينة كسمايو ، بعد تلقيها دعما ماديا ومعنويا من دول 
جوار الصومال عامة ، واحلكومة الكينية خاصة حيث أرسلت وحدات من جيشها املدجج بأحدث 

 .  (2)األسلحة إىل عمق األراضي الصومالية

، واألقرب إىل حركة  -اإلسالمي  - أكرب جمموعات احلزب )والغريب أن هذه  احلركة كانت من 
ومع ذلك تغري والؤها من غري مقدمات ، ،  (3)(شباب اجملاهدين من حيث اجلدور الفكرية والتارخيية 

احملك ، ويــؤثر على  علىهم ـن دثار التدين له مآرب ومصاحل أخرى ، وجيعل ثقة  الناس بأما يؤكد ب
 الدعوة سلبا . 

من اجلماعات اليت نفذت حدودا شرعية يف الساحة الصومالية ، و   كم اإلسالمية :ا اتحاد المح
 . سالميةاحتاد احملاكم اإلجمموعة  العاصمة مقديشو ،يف وخاصة 

بعد النجاحات النسبية اليت حققتها احملاكم القبلية اليت أنشئت يف مناطق متفرقة من العاصمة و 
مفاصل العاصمة اخلوف من وصول يف مني شعر أمراء احلرب املتحك ، واملرشحة لتمددها ، مقديشو

عدوى احملاكم إىل مناطقهم ، فتنادوا باجتماع تشاوري عاجل للوقوف أمام هذا الطوفان اآليت ، 
فخرجوا بإعالن ما مسي  ) التحالف من  -وهم األعداء فيما بينهم   -واالحتاد ألجل العدو القادم 

أنـهم هم بُـ حيث ات ، ما رسم هلم من أعمال قدرة تنفيد ، وبدؤوا (1)أجل السلم وحماربة اإلرهاب(
 .  يةالصومال الساحة من الغرب حملاربة تنامي التيار اإلسالمي يف أمواال واتلق

ويف املقابل عقد احملاكم القبلية املنتشرة فــــــــــي أحياء مقديشو اجتماعا جملاهبة حتالف زعماء احلرب  
وإفشال خمططاهتم اإلجرامية وأن يتغذوا بــهم قبل أن يتعشوا بـهم ، وتولد هذا االجتماع النسخة 

                                                           
 www.arabic.alshahid.net انظر موقع حبث قضية الشهر يف موقع الشاهد  (2)
 . 49إسالميو الصومال ص   (3)
 م يف مقديشو ، وشارك فيها  أمراء احلرب يف العاصمة مقديشو . 8١١٩تأسس هذا التحالف يف عام   (1)
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: احتاد احملاكم اإلسالمية ،  األخرية جمللس احملاكم اإلسالمية ، وضمَّ اجمللس اجملموعات التالية
والشباب، وإقليم شبيلي الوسطي، والعلماء، وإدارة راس كمبوين، وإدارة داينيلي ، وحزب اإلنقاذ 
والوحدة ، وجمموعة اجلبتني، وجمموعة شركة بنادر، وهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وجمموعة 

 .(2)بلعــد ، وإدارة عيل غرس

املختلفة املشارب واملتنوعة املآرب ،مل جيمعهم هدف واحد وغاية واحدة ، ولكن  وهذه اجملموعات 
لكل مصاحله اخلاصة اليت يريد حتقيقها من خالل هذا اجمللس الذي حيمل امسا ميكن التسرت وراءه من 
 غري جلبة ، وإال من املستحيل مجع هذا العدد املتضاد يف سلة واحدة ، وخري شاهد ملا نقول ما قاله

وسطره الدكتور عمر إميان نائب رئيس جملس الشورى يف جملس احملاكم : ) واحلق يقال إن بعض تلك 
األطراف كانت امسا  بال مسمى ، ومل يكن هلا تأثري يذكر يف الساحة ، وإمنا ُعدت من تلك األطراف 

عن اجلميع  وحينما زال اخلطر ،العتبارات معروفة ، بعضها إلضفاء الشرعية على العمل اجلهادي 
بتغلب احملاكم على زعماء احلرب يف العاصمة ، وشعر الكل باألمن واالستقرار  أخذ احلنني ببعض 

يقف األمر عند هذا احلد ، بل  تلك األطراف إىل ما كانت عليه احلال من التحيز إىل مجاعته ، ومل
أو بأخرى متخطية بذلك  ها على اجلميع بطريقة ـحاولت بعض تلك األطراف بتنفيذ براجمها اخلاصة ب

هذا التحيز لدى هذا ـم االتفاق عليها ، ويف املقابل أحست األطراف األخرى بـكل البنود اليت ت
وتفاقم األمر مع  الطرف أو ذاك، فأحدث عندها ردة فعل ، فأبدت امتعاضها من هذا الصنيع ،

اف قوة وضعف ا يف بعض مرور الزمن حىت وصل األمر إىل التنازع على توزيع السلطات حسب األطر 

                                                           
، وتقرير جمموعة االزمات الدولية  ، وجتربة  1٦2صاإلسالمية والصومال واحلركات ،  888انظر تاريخ احلركة اإلسالمية ص   (2)

 .  119صاحملاكم 
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املرات حبيث حاولت بعض األطراف أن يفيد جلماعته من إجنازات احملاكم اإلسالمية لريجع بأكرب 
 .  (1)"به أطراف عديدة ذاملكاسب من هذا التجمع ، فصارت احملاكم جسم ا تتجا

وفا من مث إن هذا اجمللس الذي يتباهى بتطبيق الشريعة وإقامة احلدود ترتكب ميلشياته صن 
إن معظم قوات احملاكم كانت من  )االنتهاكات على الضعفاء من أبناء القبائل املغلوبني على أمرهم 

العذاب ومل تكن تتصف باألخالق اإلسالمية مما يشوه  ءاملليشيات اليت أذاقت الشعب الصومايل سو 
تنفذة يف جملس احملاكم كما أن بعض القيادات امل . (2)صورة اإلسالم أمام الرأي العام الصومايل ( 

بعض القيادات الفاعلة ) متهمون بارتكاب جرائم حرب واستيالء على  أراضي الغري  بقوة السالح 
يف احملاكم كانوا يسيطرون على مناطق واسعة من بعض األقاليم ، وكانوا ميارسون النهب والسلب 

م ويدخل املناطق كفاتح خالل األعوام املاضية ، فعندما يلبس هذا الشخص اليوم ثوب اإلسال
  . (3)(أمام شرحية كبرية من اجملتمع تعرضت للظلم واالضطهاد على يديه مستساغاإسالمي لن يكون 

أشهر على حكمها وسيطرهتا على العاصمة مقديشو، فأعادت األمن  ةبقيت احملاكم اإلسالمية ستو  
مث ذهبت أدراج الرياح بعد  القصاص،وقامت بتنفيذ بعض احلدود وإجراء بعض  إليها ،واالستقرار 

  .الصومال على الغاشم الغزو اإلثيويب

: ومن احلركات اليت نفذت وأقامت احلدود يف الصومال حركة الشباب  المجاهدين الشبابحركة 
األمن واالستقرار إليها ،  اعادهتوإها على معظم مناطق اجلنوب الصومايل ، ـبعد سيطرتاجملاهدين ، و 
 التعزير .  بكل أنواعها كما نفذت عقوبة وإقامة احلدود  قامت بتنفيذ

 حكم  وميكن تلخيص ما قامت به احلركات املذكورة من تطبيق الشريعة وإقامة احلدود التايل: تنقيذ
مشاهدة  عمنو القتلة بعد طلب أولياء املقتول ، وتنفيد حد القطع واجللد والرجم ،  ىالقصاص عل

                                                           
 .112 -11١د. عمر إميان ، مرجع سابق ص  (1)
 .819حسن حممود ، تاريخ احلركة اإلسالمية الصومالية ص   (2)
   . 81٩-819بق ااملرجع الس  (3)
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ومنع التدخني ومضغ شجرة القات  دور السينما احمللية ، قوأغال م ،األفالم ومباريات كرة القد
، ومنع االختالط يف سيارات النقل العام ، النقاب على النساء يف بعض املناطق و  سرت الوجه فرضو ،

واحلفاظ على اآلداب العامة يف األسواق ويف األماكن العامة ، وغري ذلك مما له عالقة يف شعرية األمر 
 باملعروف والنهي عن املنكر ، وهذه احلركات قامت باألعمال املذكورة على نسب متفاوتة ، ولكن 

بسبب اجلاسوسية هي حركة الشباب اجملاهدين ، وقد  قتلذ  الاحلركة الوحيدة اليت تقوم بتنفيذ ح
الصومالية أو  كومةعمل حلساب احليأو  عليها  تجسسي قامت بقتل كل من ثبت يف حقه بأنه

 للنصوص الدالة على ذلك .حسب فهمها وتفسريها  حكومات أجنبية

 -الشريعة ووجوب تطبيقها  مع إمياهنم بسمو -وجيادل كثري من املعارضني ملمارسات هذه احلركات 
بأن ما قامت به من تنفيد وإقامة احلدود ، قد جلب نوعا من االستقرار النسيب يف مرحلة من املراحل 
، مث عادت املناطق اليت خلفت وراءها إىل سابق عهدها من الفوضى ،ألن هذه احلركات مل تستطع 

من واألمان الذي حتقق يف وقتها ، متهمة كل إشراك أهل املنطقة يف إدارة أنفسهم ملواصلة استمرار األ
 من مل ينتِم إىل فكرها عدوا للمشروع اإلسالمي حسب فهمها وتفسريها .

مث إن التطبيق اجلزئي واختصار الشريعة يف باب احلدود فقط ، وإمهال أو عدم القدرة  على أبواب 
قدمي هذه احلركات ت، ومل تستطع إىل املشروع اإلسالمي يف الصومال برمته  الشريعة الواسعة  أساءَ 

اإلسالم كمنهج شامل للحياة يصلح الدين والدنيا ، ويهذب النفوس ويزكيها ، ويسمح للناس حق 
االختيار يف من يتوىل أمرهم ،  وإبداء رأيهم يف ما ال يتعارض مع قطعيات الدين ونصوصه ، من غري 

 السماح لآلخرين بنقدها أو من غري وفق رؤيتها اخلاصةكما فسرت النصوص   ،خوف ووجل 
 تصويبها .  

ومن األمور الغريبة اليت حتتاج الوقوف عندها كثريا هو تصنيف هذه اجلماعات كل من عمل لدي 
 .هذه احلكومة بأنه جاسوس جيب معاملته كالعدو ، أمر حيتاج إىل حتقق دون استعجال أو توهم 
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ومن التهم املوجهة إليها بأهنا صنفت كل من خالفها يف الرأي واملشرب بأنه عدو هلل تعاىل ولرسوله 
 صلى اهلل عليه وسلم  . 

وجيادل املعارضون هلده احلركات بأن ممارساهتم هذه جلبت للشعب الصومايل مشاكل كثرية الذي 
إليهم بعني الريب والشك ،كما  يرنح حتت ويالت احلرب وعدم االستقرار ، وصرفت أنظار العامل

 وغري ذلك من املالحظات املذكورة يف مظاهنا . أعطت أعداءهم التدخل يف شؤوهنم ،

األمر أو النهي مبسائل مما سكت عنه الشرع ، أو اختلف فيها العلماء ، من  قيام هذه احلركات أماو 
تعليمهم من غري إلزام هلم ، وهذا أو مل يرتجح فيها الصواب منها اخلطأ ، األصل فيها تبيني الناس و 

على أرض  إقامتهاليت تريد هذه احلركات كم والدولة احلعن املمارسات أعطت صورة غري صحيحة 
 الواقع . 

نكار يف مسائل اخلالف ، وقال إوال يدخل هذا األمر فيما مسي فقهيا عدم صحة قول من يقول ال 
فإن  ، ليس بصحيح،  مسائل اخلالف ال إنكار فيهاابن القيم رمحه اهلل مبينا فيها : "وقوهلم إن 

، أما األول فإذا كان القول خيالف سنة أو إمجاعا   اإلنكار إما أن يتوجه إىل القول والفتوى أو العمل
، وأما  ، وإن مل يكن كذلك فإن بيان ضعفه وخمالفته للدليل إنكار مثله شائعا  وجب إنكاره اتفاقا  

، وكيف يقول فقيه  سنة أو إمجاع وجب إنكاره حبسب درجات اإلنكار العمل فإذا كان على خالف
ال إنكار يف املسائل املختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم احلاكم إذا 

وأما إذا مل يكن يف املسألة سنة وال  ، ؟ خالف كتابا  أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء
 ها َمَساغ مل تنكر على َمْن عمل هبا جمتهدا  أو مقلدا . إمجاع ولالجتهاد في

، كما  وإمنا دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل اخلالف هي مسائل االجتهاد
 اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس هلم حتقيق يف العلم. 
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العمل به وجوبا  ظاهرا  مثل  والصواب ما عليه األئمة أن مسائل االجتهاد ما مل يكن فيها دليل جيب
ذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي جيب  إ–حديث صحيح ال معارض له من جنسه فيسوغ فيها 

االجتهاد لتعارض األدلة أو خلفاء األدلة فيها، وليس يف قول العامل إن هذه املسألة قطعية  - العمل به
 ، وال نسبة له إىل تعمد خالف الصواب فهاطَْعٌن على من خال ، أو يقينية، وال يسوغ فيها االجتهاد

، مثل كون  ، واملسائل اليت اختلف فيها السلف واخللف وقد تيقنا صحة أحد القولني فيها كثري
، وأن الغسل جيب مبجرد  ، وأن إصابة الزوج الثاين شرط يف حلها لألول احلامل تعتد بوضع احلمل

، وأن املسلم  ، وأن النبيذ املسكر حرام وأن املتعة حرام ، ، وأن ربا الفضل حرام اإليالج وإن مل ينـزل
، وأن السنة يف الركوع وضع اليدين على  ، وأن املسح على اخلفني جائز حضرا  وسفرا ال يُقتل بكافر

، وأن الشفعة ثابتة يف األرض  ، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة الركبتني دون التطبيق
،  ، وأن يد السارق تقطع يف ثالثة دراهم ، وأن دية األصابع سواء قف صحيح الزم، وأن الو  والعقار

، وأن التيمم إىل الكوعني بضربة واحدة جائز، وأن صيام  وأن اخلامت من حديد جيوز أن يكون َصَداقا  
يب دون ، وأن احملرم له استدامة الط ، وأن احلاج يليب حىت يرمي مجرة العقبة الويل عن امليت جيزئ عنه

، وأن السنة أن يسلم يف الصالة عن ميينه وعن يساره: السالم عليكم ورمحة اهلل، السالم  ابتدائه
 ، وأن املَصْراة يرد معها عوض اللب صاعا  من متر ، وأن خيار اجمللس ثابت يف البيع عليكم ورمحة اهلل

، إىل أضعاف ذلك  مبني، وأن القضاء جائز بشاهد و  ، وأن صالة الكسوف بركوعني يف كل ركعة
، من غري طعن  ، وهلذا صرح األئمة بنقض حكم َمْن حكم خبالف كثري من هذه املسائل من املسائل

ها. وعلى كل حال فال عذر عند اهلل يوم القيامة ملن بلغه ما يف املسألة من هذا ـمنهم على من قال ب
 . (1)( نـََبَذها وراء ظهرهالباب وغريه من األحاديث واآلثار اليت ال معارض هلا إذا 

                                                           
 . 1١1-1١١/ 1 عن رب العلمني  اعالم املوقعنيابن القيم اجلوزية ،   (1)



264 
 

قد صارت أعظم ذريعة  -أي ال إنكار يف مسائل اخلالف–: "هذه املقالة  (8)وقال اإلمام الشوكاين
إىل سّد باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ومها باملثابة اليت عرفناك، واملنـزلة اليت بّيناها لك، وقد 

لى اهلل عليه وسلم على هذه األمة، األمر مبا هو وجب بإجياب اهلل عز وجل، وبإجياب رسوله ص
معروف من معروفات الشرع، والنهي عما هو منكر من منكراته: ومعيار ذلك الكتاب والسنة، فعلى  
 كل مسلم أن يأمر مبا وجده فيهما أو يف أحدمها معروفا ، وينهى عما هو فيهما أو يف أحدمها منكرا . 

، مث على العامل به  ، فقوله منكر جيب إنكاره عليه أوال   خيالف ذلكن قال قائل من أهل العلم مبا إو 
، هي هذه املوجودة يف  ، والنهي عن منكرها وهذه الشريعة الشريفة اليت أُِمْرنا باألمر مبعروفها . ثانيا  

 .  (1)" الكتاب والسنة

وقضاة  ، ققني املتمرسنيكامل من احمل معرفتها والتحقق منها إىل جهاز إداريو حتاج إقامة احلدود ـتو 
وهذا القضاء الشرعي جيب أن يستويف مجيع شروط إجراءات  التقاضي ،  خبــروا مهنتهم سنوات طوال

، وإتاحة الفرصة للمتهم الدفاع عن نفسه أصالة أو نيابة عنه ، ألن األمر  من إقامة البينة والشهود ،
طأ أو التسرع يف شأنــها ، مث وجود هيئة يتعلق جبلد أو برت عضو أو إزهاق نفس ال ميكن قبول اخل

عليا تتحقق من اتباع القاضي الطرق املعمولة الصحيحة يف اصدار حيثيات احلكم ومالءمته قضائية 
مث إن  للحدث ، ما مينع احليف والظلم الذي قد يتوقع صدوره ممن ال تتوفر له هذه االمكانيات ،

ل ، فلصاحبه احلق يف مطالبة الدية أو األرش ، وهذا تبني الحقا حصول خطأ يف حدٍّ قد نفذ من قب
 ها الرقابية .ـها ودواوينها وهيئاتـما ال تستطيع القيام به إال دولة هلا سجالت

                                                           
ه ، وله مؤلفات كثرية من شىت أنواع العلم ، 11١1ولد عام ،  أبو علي بدر الدين حممد بن علي بن حممد الشوكايناإلمام   (8)

، واألعالم للزركلي  812-8/814ه ، ودفن بصنعاء اليمن ، انظر البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع 189١وتويف عام 
٩/8٦2. 

، حتقيق حممود ابراهيم زايد ، دار الكتب العلمية ، السيل اجلرّار املتدفق على حدائق األزهار حممد علي ،كتاب شوكاين ،ال   (1)
 . 92٦-4/922 بريوت لبنان 
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بقي ا ال يتوفر لذى هذه اجلماعات اليت تعمل بظروف غري عادية  ، وقد تسيطر مدينة يوما وتَ وهذا مم
 أياما  مث تزول وال يرى هلا أثر بعد ذلك . فيه 

الشعب الصومايل شعب مسلم يتميز عن جريانه بفضائل عديدة ، أوهلا حبه لإلسالم تعلما وتعليما و 
، ولكن هذه التصرفات اليت يتبناها بعض أبنائه من منتسيب احلركات اإلسالمية  احتكاما إليهونشرا و 

م الواقع احمليط به دوليا وإقليميا ، وقراءة املشهد يف حال القوة من غري إعداد مسبق هلا ، مع عدم  فه
والضعف ، مث استخدام دبلوماسية الشعوب وإعدادهم ، صارت هذه التصرفات من العقبات اليت 
جعلت حركة الدعوة ال ختطو  خطوات سريعة ، تبلغ هدفها بأسرع وقت، بل جلبت هلا كثريا من 

 ي إىل صراط مستقيم .  املشاكل والشكوك  واهلل اهلاد

 الصومالية الدولة انهيار : السادس المبحث
 أفرادا الناس حياة تستقيم ال اليت اخلمسة والضروريات الكليات على والرعاية باحلفظ االسالم جاء

 ، الدين وهنَّ  ، إليها يسيءُ  قد شىيء كل  من هلا واحلماية عنها والذوذ عليها باحلفاظ إال ومجاعات
  . واملال  ، والعرض ، والنفس ، والعقل
 كما  ، لرعيته واألمان األمن يوفر عادل حكم نظام بإقامة اإلسالم أمر الضروريات هذه حفظ وألجل

 إذا فأما ، وسلم عليه اهلل صلى ورسوله تعاىل اهلل يطيعون داموا ما والوالة األمراء بطاعة الرعية رأُم
  . هلم طاعة فال املعصية أمروا
 أعظم مفسدة ذلك على يرتتب كان  إذا عليه اخلروج وعدم طاعته فُأوجب اجلائر الظامل احلاكم وأما

 وأعراضهم أمواهلم على الناس ويأمن ، احلياة فيه ظمتنت وجوده ألن ، ميارسه الذي اجلرم من وأكرب
 غشوم سلطان ) العلماء قالت الدمهاء من كثري  يلحظه ال الذي الدقيق الفهم هذا وألجل ، وأنفسهم

 . ( تدوم فتنة من خري ظلوم
 إىل ، م1٦٩١ عام االستقالل منذ املتعاقبة احلكومات إبان الصومال يف اإلسالمية الدعوة وكانت
 تؤثر وعراقيل عقبات وجود مع يوم بعد يوما وتتقدم تنمو ، م1٦٦1 عام يف املركزية احلكومة سقوط

 تامة حبرية يتحركون والوعاظ والفقهاء والعلماء الدعاة وكان مسريتـها، على األحيان من كثري  يف سلبا
 املدن أغلب يف دتنعق العلمية احللقات وكانت ،  وعرضا طوال الصومالية والبلدات والقرى املدن بني
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 يف ناحية كل  من يأتون الذين الطلبة من كثرية  أعداد  صفوفها يف ينتظم العلمية واملراكز واملساجد
 دعم من يستطيع ما كل  هلم ويوفر حيرتمهم اجملتمع وكان ، وجل وال خوف غري من الصومال أراضي
  . ومعنوي مادي

 يف العلمية والكليات واملعاهد املدارس كانت  نواألما األمن من وفرت وما القائمة احلكومات وألجل
 بني وملموس واضح تأثري هلا كان  واليت الدعوية املنابر وأفضل أخصب من الصومالية الوطنية اجلامعة
  . الطلبة
 ، السطور هذه كتابة  وقت إىل ، م1٦٦1 عام أوائل يف الصومالية املركزية احلكومة اهنيار بعد ولكن

 حيث ، والدعاة العلماء دور وكبَّلت أعاقت كثرية  صعوبات اإلسالمية الدعوة مسرية واجهت
 دويالت إىل حكومتهم سقوط بعد الصوماليني بن نشب الذي األهلي احلرب بسبب البالد انقسمت

 يستطيع ال حيث ، والسلب النهب ومليشيات احلرب أمراء فيها تتحكم قبلية ومناطق طائفية
 بنفسها ممتنعة فئة أو قبيلة أي إىل ينتمي ال دام ما املناطق هذه بني التنقل أو العيش العادي الشخص

 االنتساب بسبب والقتل الفوضى وحلت ، العلم وأهل الدعاة عن فضال ، األخرين مع املتحالفة أو
 املعصومة الدماء حقن إىل الداعني العلم وأهل العلماء ُصو ر كما  ، واالستقرار األمن مكان عرق إىل

 . ألعدائها عمالء أو القبيلة ملصاحل أعداء احلرمات انتهاك نم وحيذرون
 إىل وتقهقرت الدعوة احنسرت األمن وانعدام اجلاهلية النعرات بغيوم وامللبذ املوبوء اجلو هذا وبسب

  . الصومال ربوع مجيع يف الوراء
 وما اجلامعي التعليم لجما الصومالية احلكومة باهنيار سلبا تأثرت اليت الدعوية واملواقع األماكن ومن
 وهتدمت أبواهبا والكليات واملعاهد املدارس أغلقت حيث ، والثانويات العلمية املعاهد من دونه

 اجلزء ميثلون واملدرسون الطلبة وكانت ، عني بعد أثرا وصارت ، ومدرسوها طالهبا وتشتت ، أكثرها
 . الصومال يف املزدهر الدعوي النشاط من األكرب

 أصيبت والقانون النظام وجود األوىل ركيزته كان  الذي األمن وفقدان الصومالية احلكومة وبسقوط
 املدن من كثري  يف تالفيها أو الدعوة احنسار وسببت ، شديد بعرج الصومال يف اإلسالمية الدعوة

 يف رهمواستقرا أمنهم إليهم ويعيد الصومايل بالشعب يلطف أن تعاىل اهلل ونسأل ، الصومالية واملناطق
 . الغراء اإلسالمية الشريعة حتت عادل حكم ظل
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 : (0)الخارجي الغزو : السابع المبحث
 شلَّ  الذي التام االنـهيار بعد وخاصة الصومال يف اإلسالمية الدعوة مسرية أعاقت اليت العقبات ومن

 له تعرض الذي اخلارجي والغزو التدخل هلا أمد وال هناية ال فوضى من أعقبها وما الصومالية احلكومة
 . سنة عشرين عن يزيد ما منذ الصومال

 القوات طالئع وصلت حيث ، م1٦٦8 عام ديسمرب شهر يف خارجي تدخل أول حصل وقد
 وقد ، األمل إعادة عملية مسيَّت مهمة يف مقديشو يةالصومال العاصمة واملطار الشاطئ األمريكية

 اجلنود من األالف عشرات تنفيذه يف واشرتك ، م1٦٦9 عام مارس شهر إىل العمل هذا استمر
 املتحدة األمم أعلنتها اليت األهداف حيقق ومل بالفشل باء ولكنه ، دولة وثالثني ست من واملدنيني
 التدخل بعد وأصعب أعقد الصومايل الوضع وأصبح بلة الطني دزا بل ، الصومايل  الشأن يف لتدخلها
  .   اخلارجي

 التقليدي العدو مارسه الذي الغاشم اآلمث الغزو الصومايل الشعب له تعرض الذي اخلارجي الغزو ومن
 ، م1٦٩٩ عام ففي ، مرات عدة تكررت االنتهاكات وهذه ، اإلثيوبية احلكومة وهو  الصومايل
 . واملنطقة األهايل ضدَّ  مروعة جمازر وارتكبت ، وبلدحاو ودولو لوق مدينيت إثيوبية قوات هامجت

 حىت اإلنسانية للمعاين واملصادمة واحمللية الدولية القوانني لكل املنافية االنتهاكات هذه تتوقف ومل
 األراضي اإلثيوبية احلكومة غزت حيث ، م 8١١٩ عام يوليو شهر يف الكبرية الفاجعة وقعت

 الواقعة ومدن بلدات معظم على سيطرت اليت اإلسالمية احملاكم قوات مبقاتلة متدرعة الصومالية
 العاصمة إىل وصلت حىت الصومالية املدن اإلثيوبية القوات فاجتاحتها ، الصومايل والوسط للجنوب
 ، لبيوتا وهدمت ، واألطفال والنساء الشيوخ فقتلت ، اجلبني هلا يندى فظائع وارتكبت ، مقديشو
 . ركام إىل الصومالية العاصمة من كثرية  أجزاء وأحالت

                                                           
، واحملاكم اإلسالمية يف  21- ٩2، والعامل وجها لوجه يف الصومال ص 1٩1 – 199ص ة احملاكم بانظر كتاب جتر   (1)

 .1١١. واجلبهات الصومالية ص ١9الصومال ص 
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 تشريد األحيان من كثري  يف تسبب حيث الدعوة نشر يف الدعاة جهود على سلبا أثر الغزو وهذا
 القرءان حتفيظ ومدارس عامة املدارس هدم يف تسبب كما  ، سكناهم وأماكن مناطقهم من الناس
 والتشريد بالقتل والدعاة العلماء واستهدف ، مرتاديها رؤوس على املساجد وهدم ، خاصة الكرمي

  الصومايل. اجملتمع داخل يف دورهم ينحسر حيت واحلبس
 حماربة يف املتمثلة أجنداته لتنفيذ الصومالية احلرب زعماء من أفرادا الصومايل العدو استخدم كما

 وتسليمهم واختطافهم العلم وطلبة عاةالد ومطارة ، الصوماليني بني اإلسالمي الوعي وانتشار التدين
 . اخلارجية للدول
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 الخاتـمة
 

 اله وعلى ، األنام خري ، اهلل عبد بن حممد ورسوله عبده على السالم والصالة ، العاملني رب هلل احلمد
  بعد أما ، الدين يوم إىل بإحسان تبعهم ومن ، األخيار وصحبه األطهار

 عام إىل االستقالل من الصومايل الرتاب يف اإلسالمية الدعوة جمريات مع السريعة اجلولة هذه فبعد
  : اآليت التوصل ميكن ، الصومال  اإلسالم ودخول  وصول تاريخ يف املوجزة اإلطاللة مع ، م 8١1١

 بني انتشر وأنه ، العربية اجلزيرة أرض يف ظهوره من مبكر وقت يف الصومال إىل اإلسالم وصل -
  . وعقبات صعوبات غري من الصوماليني

 تكوين من مينعهم مل االنتماء هذا وأن ، واإلفريقي العريب اجلنس إىل الصوماليني أصول يعود -
  واحدا . ومصريا ودينا أرضا جيمعهم واحد عنصر

 ورسوله تعاىل هلل التام ووالئهم كلهم  الصوماليني حب على يدل وحده  اإلسالم إىل  نتماءاال إن -
  . وسلم عليه اهلل صلى

 . البلد يف الرمسي الدين هو اإلسالم ،وأن الصوماليني بني آخر لدين وجود ال بأنه البحث يظهر -
 دينية أو اقتصادية أو سياسية ألسباب الصومالية األراضي والفرس العرب املهاجرين بعض وصول -

 . الدعوة وتنشيط اإلسالم نشر يف وسامهوا الصومالية اجملتمع يف واضحة بصمات تركوا وقد ،
 الصومال يف يوجد وال ، واجلماعة السنة أهل مذهب هو الصومال يف السائد العقدي املذهب إن -

 . النحل من وغريمها واخلوارج كالشيعة  أخرى عقدية مذاهب
 اإلمام زمانه يف السنة أهل إمام مذهب هو واإلفتاء والقضاء التعليم يف واملرجع الفقهي املذهب -

 . املطليب الشافعي إدريس ابن حممد
 االجتماعية النواحي يف كثرية  مشاكل من اليوم إىل االستقالل منذ الصومايل الشعب عاىن قد -

 الصومالية املركزية حلكومةا وسقوط اهنيار بعد املشاكل هذه زادت وقد ، والسياسية واالقتصادية
  . م1٦٦1 عام يف
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 ، قرون منذ الصومال يف اإلسالمية للدعوة األكرب الشريان الصومال يف الصوفية الطرق تـمـثل -
 تنظيما األكثر القوة مثلت كما  ، واإلرشاد والدعوة التعليم مسؤولية عاتقها على محلت اليت وهي
 . الصومال غزا الذي واحلبشي األورويب املستعمر أمام ووقفت تصدَّت اليت

 . األمة هذه سلف عليه ملا خمالفة وأفكار عقائد الصوفية الطرق بعض إىل تسرب قد -
 من كثري  يف كفيال  كان  الطرق ومشايخ زعماء أو الصوفية الطرق أتباع بني  الدائر واخلالف النزاع -

 . املنشود هدفها عن تأخريها أو الدعوة مسرية بعرقلة األحيان
 ، الدعوة وتنشيط الديين احلماس انبعاث يف املعاصرة الصومالية اإلسالمية احلركات أسهمت -

 . الصوماليني بني اإلسالمية الثقافة ونشر
  الصومالية. احلياة واقع يف ملموسة أثار وهلا ، كبريا  شوطا الصومال يف السلفية الدعوة قطعت -
 وجود أماكن إىل نشاطها امتد بل فقط الداخل يف الصومالية الدعوية اجلماعات جهود يقتصر مل -

 فيها أسسوا حيث ، الشمالية وأمريكا األوروبية القارة ويف اجلوار دول يف الصومالية اجلاليات
 . والتعليم للدعوة ومساجد مراكز

  الواحدة احلركة بني الداخلية واالنشقاقات اخلالفات وبني ، جهة من الدعوية احلركات بني الصراع -
 . املهجر ويف الصومال يف الدعوة مسرية عرقلة يف الرئيسي سببال كان

 الفضل هلم كما  ، واإلرشاد والدعوة التعليم جمال يف مهم بدورا الصوماليون والدعاة العلماء قام -
  . الباطلة الدعوات أمام الشريعة محاية يف األول

ََ  جليلة بأعمال والقيام ، والفقهاء العلماء ختريج يف العلمية واملراكز املساجد أسهمت -  يف تصُب
 . العامة املصلحة

  ملكونات األكرب احملرك مثلت وأهنا ، الدعوية املسرية تعرقل اليت الرئيسة املشاكل من القبلية تبقى -
  . املعاصرة اإلسالمية واحلركات الدولة إدارة يف سواء الصومايل الشعب

 من ، مظلتها إىل ينضوي من إال التعامل وعدم ، اإلسالمية اجلماعات إىل املذموم التحزب -
   . معا والعلم الدعوة على سلبا وأثرت عاقت اليت األسباب

  كفيل  واالستقرار األمن وعدم البؤس من األمرَّين يعاين وشعب أرضية على الشرعية احلدود تنفيذ -
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 . ـموليتهوش اإلسالم وسـماحة مسعة بتشويه
 وتكفري ، مظانه غري يف فيه الواردة الصحيحة النصوص وتنزيل التكفري مبسائل األغمار انشغال -

 .  يسرية غري برهة الدعوة مسرية عرقلة اليت املصائب من ، باجلملة اجملتمعات
 الشعب منه عاين الذي اخلارجي الغزو الصومال يف الدعوة حركة على أثرت اليت العقبات من -

 . اليوم إىل املركزية حكومته سقوط منذ الصومايل
 الكتابة ألن ، والدراسات البحوث من مزيدا الصومال يف اإلسالمية الدعوة تاريخ تدوين حتتاج -

    . جدا   قليلة الصوماليني والعلماء الدعاة بني والتأليف
 ختفي أو تتكتم زالت ما وأنواعها أصنافها جبميع الصومالية اإلسالمية احلركة أن املالحظ من -

 من خوفا ، االجنازات إال به البوح تسمح وال ، واالدارية واملالية الدعوية أعماهلا إدارة كيفية
 . واحملاسبة املسائلة
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 فهرس اآليات القرآنية 

 اآلية                                                رقمها                            الصفحة  

 سورة البقرة 

       18٩                                         141                                                                                             ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

 124                                                                                         19٦                                                                            ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

 891                                       402ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    

 891                4٨٢                                   ەئې  ې  ى    ى  ائ  ائ  

 سورة آل عمران 

 8١١                            ١                               ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ

   812            81                                    ٱ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

 814                   1١1                                         ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

 811                   1١9                                      ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  

 ٦8                  198           ڍچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
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 1                                       1١8            ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 سورة النساء 

 1                                      1      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

 89١                                ٦8    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

  ٣٩420                    گ  گ  گ   ڳ  

 811                               119            ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   

 سورة الـمائدة 

891                                  8                                 ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ  

       8١١  114   ٩8                2                 ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   

 849                                   2٥    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

    811                                                      99           ې  ې  ې  ى  ى  ائ  

 81١                                 9٩                      ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ

 سورة األنعام 

 21                                           12                     ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
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 814                                                191       ڇچ  چ  چ  چ  ڇ

 814                                                19٦      ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

 سورة األعراف 

 84٦                                    ٩٩ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  

 سورة التوبة

   811                                       11    ۇ  ۆ   ۆ  ۈ

 42٥                                1٥            ڳک  گ  گ   گ  گ

  14                                    1١2                       ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 سورة هود

 81١                                                           1١ ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ   ڱ

 سورة احلج

                      811                                                 ١2           ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

 سورة املؤمنون 

 812و811                                               98           ے  ۓ  ۓ   ڭ

 سورة القصص
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 81٩                                                        4      ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ

 سورة األحزاب 

       1                                        10                      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

 سورة الروم

                   814                                       11                                                                                         ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ 

 سورة فاطر 

 8١٩                                               2         ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ

 81١                                                 ٩                                  ڄڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ

 818                                      ٩4     ڤٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ

 سورة الزمر 

 121                                           ٦       ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ

 سورة غافر

 81١                                 9        گڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ

 سورة احلجرات 

 888                                                11  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ
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 سورة اجملادلة 

 121                                               11          مب  ىب  يب  جت   حت   

 81١                                          1٦         یېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ی      ی

 81١                                                               88         ڍڇ  ڇ  ڇ

 سورة احلشر 

   4١                                 1١ پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  

 سورة اجلمعة 

   ٩١                                                 4               ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ

 سورة الطالق  

٩8                                            8                                                                  ڑ  ڑ  ک  

 سورة املطففني  

  8١4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8٩                           ۉ  ۉ  ې  ې    
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 فهرس األحاديث النبوية :

 89١............................................. اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة

 891.......................................................................الدين النصيحة 

 49...............ة ............................فرقَ  وسبعني إحَدى على اليهود افرتقت

 842..................................... اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح

 881ذهب عنكم .............................................................إن اهلل تعاىل أ

 842....................................... إال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من اهلل برهان

 84٦..................................إن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم ؛ عليكم حرام 

 121ليستغفر له .................................................................. إن العامل

 ٦8إنك امرؤ فيك جاهلية ......................................................

  819أبغض الناس إىل اهلل .............................. عوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم أبد

 899............................................... حد من حدود اهللأتشفع يف 

 89٩أحسن إليها ..................................................................

 89٩...........ا ......................................................أليس قد صليت معن

 818................حىت يشهدوا أن ال إله إالَّ اهللمرُت أن أقاتل الناس أ

 84٩.............................. أن رجال  من أسلم أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 84١................................ ما امرئ قال : ألخيه يا كافر فد باء هبا أحدمهاـأي
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 12٦................................................ثالث من أصل اإلميان ................

 ٦8دعوها فإهنا منتنة ......................................................................

 814................................... سيخرج قوٌم يف آخِر الزماِن، أحداُث األسنانِ 

  89٩....................................................................... فهل أحصنت

 899........................................................... كل أميت ُمعاىف إال اجملاهرين

 84٦..................................كل املسلم على املسلم حرام دمه ، وماله ، وعرضه 

 121منا من مل يرحم صغرينا ...................................................... ليس

  21.................ليأتنيَّ على أمَّيت ما أتى على بين إسرائيل َحذَو النَّعِل بالنَّعِل 

 ٦1ما بال أقوام قالوا ...............................................................

  ا ذئبان جائعان أُرِسال يف غَنمٍ م

 898................................ مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد

 881و 819من قاتل حتت راية عمية ...............................

 881....................................................................من قتل حتت راية 

  مل يرح رائحة اجلنة معاهدا ،من قتل 

  4٩................................أنا عليه اليوم وأصحايب  من كان على مثل ما

 899...................................... من نـَفَّس عن مؤمن ُكربة من كرب الدنيا

  ............مؤمن .... إال الوضوء على حيافظ ال
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 ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس ..........................................................ل

 881يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية.........................................................

 881ربكم واحد ....................................................يا أيها الناس إن 
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 فهرس الرتاجم

 819...............، حممد بن احلسني ............................................ اآلجري

 1٦1 ...............................الشيخ حممودبن أمحد ،  أغاري

 88..............شيخ  ....................................................أمحد ، شريف 

 1٦.............أمحد ، عبد اهلل يوسف ...................................................

 ٩2.......... .........دفوي ، جعفر بن ثعلب .........................................اإل

 48، علي بن إسـماعيل ......................................................... األشعري

 89٦.............................................................عبداهلل قادري ،  ألهدلا

 849................أويس ، حسن طاهر ................................................

 2٩ .........عبد اهلل .............................................. عبد العزيز بن ، بازابن 

 1٦١............بن الشيخ إبراهيم ..............عبد الرمحن ، بارطريي 

 ١9..............برسنه ، الشيخ حسن ...................................................

 1٩............د .........................................................بري ، حممد سيا

 ٩٦...................................................احلاج أويس بن حاج حممد ، الرباوي 

 44البغدادي ، عبد القاهر بن طاهر ....................................................... 

 9١بطوطة ، حممد بن عبد اهلل ........................................................ابن 
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 1١٩........البنا، حسن بن أمحد ........................................................

 814.......................البيهقي ، أمحد بن احلسني ................................... 

 9٦.................................. أمحـــد ابن عبد احلليـــم  بن تيمية احلراينا

 118..............اجلامي ، حممد أمان بن علي ...........................................

 ٩4........................جرير بن عطية   .............................................

 812..................................................................علي حممد ، جريشة 

 ٩٩اجليلي ، عبد القادر بن أيب صاحل ......................................................

 1٦4.........................................................عثمان بن عمر داوود  ، حدك

 1٦..............حسن ، عبد القاسم صالد ...............................................

 21...............حسن ، علي ورمسة ....................................................

 149.............................................................حسن، حممد عبد اجمليد ..

 ١4.................................................................حممد عبداهلل ،  حسن

 ١8.........................................احلسين ، أمحد بن إدريس .....................

 1١9..............................................................حممد بن معلم ، حسن 

 49اخلثعمي ، سليمان بن سحمان .........................................................

 ٩1........................................ بن حممد  ، عبد الرمحن ابن خلدون

 8١4....................................نظام الدين مسعود بن علي ، اخلوارزمي 
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 894..............................................................شاه ويل اهلل ، الدهلوي 

 1١١...................................عبد الرمحن بن الشيخ حممد ، الدينسوري 

 ٩١ ..........................................................الذهيب ، حممد بن أمحد .....

 ١1................الراشدي ، حممد بن صاحل  ...................................
 ١1..........الرشيد ، إبراهيم بن صاحل  ..................................................

 11٩  .......يمي ............................................راهويه ، إسحاق احلنظلي التم

 884................................................أبو القاسم حممود بن عمر  ، الزخمشري 

 81٩.................أبو زيد ، بكر بن عبد اهلل ...........................................

 22................حممد سرور بن نائف ....................................زين العابدين ، 

 99.............................الزيلعي ، عبد اهلل بن يوسف ..............................

 ٩٦...........بن أمحد ..............................................عبد الرمحن  ،  الزيلعي

   99.........الزيلعي ،عثمان بن علي .....................................................

  814.......................................... أمحد بن زاهر ، السرخسي

   49...........السفاريين ، حممد بن أمحد ..................................................

 128.....................................عمر الفاروق بن احلاج عبدي ، ن السلطا

 8١4 ......................................................... حممد بن منصور ، السمعاين

 1١4.................................................. علي حممد إبراهيم ، سولـي
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 11١.......................................نور ........................مسرت ، حممد أمحد 

 ١1...............................................................معلم نور حممد ، سياد 

 814.........................................إبراهيم بن موسى الغرناطي ، الشاطيب 

 19......يد علي .....................................................شرمأركي ، عبد الرش

 122..............................مقبول ...عبد النور بن الشريف حسن  ، الشريف

 8١١............، حممد بن علي ................................................ الشوكاين

 ٩2...........................................................الشطنويف ، علي بن يوسف 

 89٦...............................................إبراهيم بن علي  أيب إسحاق الشريازي ، 

 1١2.............صالد ، بشري أمحد .....................................................

 811..................................................أمحد بن حممد  أبو جعفر، الطحاوي 

 148.....طحر، حممد علي .............................................................

 8٩1...........................................................الشيخ علي حممود ، طريي 

 1٩2.......................................................... ود حسني حممد حمم، عده 

 14......عثمان ، آدم عبداهلل ............................................................

 ١٦....................................................أبو بكر حممد بن عّمار  ،  ابن عّمار

 48................................................  علي بن احلسن بن هبة اهلل ابن عساكر ،

 1٩4........................................................ نور الدين علي السلفي، علو 
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 81٩............................. عـلـي  بن عـالِء الـحـنـفـي ،بن أيب العز  ا

  891................................................................ لسالمد ابالعز بن ع

 141.........أبو منصور .............................................. علي ، خمتار روبو 

 148....عريو، آدم حاشي ............................................................ 

 11٩......الرزاق حسني ..................................................  عيسى ، عبد

 12٩...................................................... عبد القادر نور فارح ، غعمي 

 144.....غودين، أمحد عبدي ...........................................................

 199.........................................................  عمر معلم بن أدم ، َغْيِلدَله

 ٩4.......، مهام بن غالب  ..................................................... الفرزدق

 892........................................................ عبد اهلل بن أمحدابن قدامة ، 

 89١..................................................حممد بن أمحد بن أيب بكر ، القرطيب 

 812......القرضاوي ، يوسف بن عبد اهلل ................................................

 8١9.................................................بن عبد الكرمي  ، عبد الرحيمالقشريي 

 8١٩.....................................................عبداهلل بن معلم يوسف ، القطيب 

 1١٩...............قطب ،سيد  ........................................................

 8٩١.................، حممد بن علي.............................................. القفال

 1١8....................................................................حممد نور ، قوي 
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 ٩١......القيم ، حممد بن أيب بكر .................................................. ابن

 89١........................................................ أبوبكر بن مسعودالكاساين ، 

   44.......ابن كالب ، عبد اهلل بن سعيد .................................................

 141...........................................................بن حممد ابن الدن ، أسامة

 49........................................املاتريدي ، حممد بن حممد ....................

 819...............................................صفي الرمحن بن عبد اهلل ،  املبار كفوري

 812................................................................... اهرالظحممد عبد 

 81..................................................................حممود ، حسن شيخ 

 119........................ابن املسيب ، سعيد ........................................

 84١.......أمحد ..................................................... شكري، مصطفى 

 892........................................................مد بن إبراهيم ، حم بن املنذر ا

 892......................................النووي ، حيي بن شرف .......................

 19١......................................على جوهر بقرى، الشيخ مه ـورس

 1٩1.......................................... درر بن عمر الشيخ ، ورسـمه

 81٦.................................................عبد اهلل بن حممد إمساعيل  وأب، اهلروي 

 9٩...........................أبو يوسف ، يعقوب بن إبراهيم ...................

 19٦............................................. ومعلم عبدي، الشيخ يرو 
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 فهرس البلدان والطوائف الحركات :

 1١..............................أثيوبيا..................................................

 182................................أنصار السنة .........................................

 8١...............................بيدوه..................................................

 98...............................تريـم...................................................

 8١....... جوهر.........................................................................

 1١................................جيبويت.................................................

   11١.احلزب اإلسالمي ....................................................................

 98........................احلضارمة ......................................................

 81...............................اخلرطوم ...............................................

 ١٦................................اخلالفة العثمانية ........................................

   819............................................................................الرافضة 
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 : المصادر والمراجع

o  م ، مجعية 8١١2ه/148٦اآلجري ، حممد بن احلسني ، كتاب الشريعة  ، الطبعة الرابعة
 إحياء الرتاث اإلسالمي الكويت.

o  حتقيق أيب الفداء عبد اهلل القاضي ، دار  يف التاريخ  الكامل ، علي بن حممد ، األثريابن ،
 م .1٦2١ه/14١١الطبعة األوىل الكتب العلمية ، بريوت لبنان ، 

o  أحداث الصومال منذ إسقاط احلكومة إىل ظهور احملاكم ،  ، عبد الرازق بن عبد اهلل ، أمحد
 . م8١11هـ/1418،الطبعة  األوىل ،

o والرتهيب ، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،  األلباين ، حممد ناصر الدين ، صحيح الرتغيب
 م.8١١١ه/1481الطبعة األوىل 

o اجلامع الصغري وزيادته ، املكتب اإلسالمي ،الطبعة  األلباين ، حممد ناصر الدين ، صحيح
 م .1٦22ه/14١2الثالثة 

o  األلباين ، حممد ناصر الدين ، صحيح سنن ابن ماجه ، مكتبة املعارف الرياض ، الطبعة
 م .1٦٦١ه/141١وىل للطبعة اجلديدة األ
o  ، دار اجملتمع   ، كتاب احلدود والسلطان بن أمحد قادري  د. عبد اهلل األهدلاألهدل ،

 م.1٦2٩ه/14١٩للنشر والتوزيع ، جدة ، 
o  البسام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن ، علماء جند خالل قرون مثانية قرون ، مكتبة العاصمة

 ه .141٦الرياض ، الطبعة الثانية 
o األمصار غرائب يف النظار حتفة املسماة بطوطة ابن ، حممد بن عبد اهلل ، رحلة بطوطة ابن 

األسفار ، بتحقيق الشيخ حممد عبد املنعم العريب ، دار إحياء العلوم ، بريوت ،  وعجائب
 لبنان .
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o دراسة وحتقيق حممد عثمان اخلشن ،  الفرق بني الفرق ر بن طاهر ، عبد القاه،  البغدادي ،
 مكتبة ابن سيناء القاهرة .

o الرشاد ،حققه وعلقه عليه ، أبو عبد  سبيل إىل واهلداية االعتقاد ،أمحد بن احلسني ، البيهقي
 م .1٦٦٦ه/148١اهلل أمحد إبراهيم ، دار الفضيلة الرياض ، الطبعة األوىل 

o ، الصراط املستقيم  ، حتقيق د. ناصر العقل ، الطبعة  أمحد بن عبد احلليم ، اقتضاء ابن تيمية
 .م ، دار ابن حزم ، بريوت 8١١1ه /1484األوىل 

o حتقيق د. حممد رشاد سامل  ل و النقلدرأ تعارض العق، أمحد بن عبد احلليم ،  ابن تيمية ،
 م .1٦٦1ه/1411،الطبعة الثانية 

o ة ، حتقيق علي بن حممد العمران ، دار ابن تيمية ، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعي
 . عامل األثار

o  ابن تيمية ، أمحد بن عبد احلليم ، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، مجع وترتيب عبد
 م .1٦٦9ه/141٩الرمحن بن حممد بن قاسم ، جممع امللك فهد ، عام 

o قيق د.حممد رشاد سامل ، ابن تيمية ، منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية ، حت
 . م1٦2٩ه /14١٩الطبعة األوىل

o   ، االجتاهات الفكرية املعاصرةجريشة ، علي بن حممد  . 
o  د. جالل حيي  ود. حممد نصر مهنا ، مشكلة القرن اإلفريقي وقضية شعب الصومال ، دار

 م .1٦21املعارف ، 
o  إبراهيم رمضان وسعيد اللحام ، ابن اجلوزي ، عبد الرمحن أبو الفرج ، صفة الصفوة ، ضبطها

 م.8١١8ه/1481دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان ، الطبعة الثالثة 
o  اجلويين ، عبد امللك بن عبداهلل بن يوسف ،نـهاية املطلب يف دراية املذهب ، حتقيق أ.د. عبد

 . م ، دار املنهاج للنشر والتوزيع 8١١١ه/1482العظيم حممود الديب ، الطبعة األوىل ، 
o  ، املوسوعة امليسرة ىف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة د. مانع بن محاد ،اجلهين . 
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o . حجاج ، حممد فريد السيد ، صفحات من تاريخ الصومال ، دار املعارف ، القاهرة 
o  ابن حجر العسقالين ، أمحد بن علي ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، دار الكتب

 م .1٦٦١ه/1412، الطبعة القانية  العلمية بريوت ، لبنان
o  ابن حجر العسقالين  ، أمحد بن علي ، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ، دار اجلبل

 .بريوت، لبنان
o  ه ، 148٦حدك ، عثمان بن عمر ، إقناع املؤمنني بتربك الصاحلني ، الطبعة اخلامسة سنة

 مقديشو الصومال . 
o أنيس اجلليس يف ترمجة السيد أمحد بن إدريس ، الشيخ عثمان ،  حدك. 
o اإلبانة عن أصول الديانة ، الطبعة الرابعة علي بن إمساعيل ، احلسن األشعري ،  وأب

 م ، مكتبة دار البيان ، دمشق .1٦٦٦هـ/141١
o  حققه بشري حممد عيون  علي بن إمساعيل ، اإلبانة يف أصول الديانة ،، األشعري أبو احلسن

 م .1٦٦٦ه/148١البيان ، دمشق ، الطبعة الرابعة ،مكتبة دار 
o  ، احلليب ، علي بن حسن بن علي ، الدعوة إىل اهلل بني التجمع احلزيب والتعاون الشرعي

 م .1٦٦1ه/1411مكتبة الصحابة ، جدة  ، الطبعة الثانية 
o . أبو محزة ، عبد الرمحن حسني ، العامل وجها لوجه يف الصومال ، بدون تاريخ 
o ياقوت بن عبد اهلل ، معجم البلدان ، دار صادر ، بريوت ، لبنان . احلموي ، 
o  حنبل ، أمحد بن حممد ، املسند ، شرحه ووضع فهارسه محزة أمحد الزين ، دار احلديث

 م .1٦٦9ه/141٩القاهرة ، الطبعة األوىل 
o رة .، مكتبة العلم ، القاه منهج األشاعرة يف العقيدة الرمحن ، عبد بن احلوايل ، سفر 
o الدار - القلم اخلالدي ، صالح عبد الفتاح ، سيد قطب من امليالد إىل االستشهاد ، دار 

 الشام ،
o م. 1٦٦4 - هـ 1414 الثانية الطبعة 
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o . ابن خلدون ، عبد الرمحن ، املقدمة ، مكتبة النهضة املصرية 
o .إحسان عباس ،  ابن خلكان ، أمحد بن حممد ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، حتقيق د

 دار صادر بريوت.
o األوىل الطبعة ، بريوت ، العلمية الكتب دار ، فاعور علي وضبطه ديوان الفرزدق ، شرحه 

 .  م1٦2١/هـ14١١
o  ، حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون ، مؤسسة سري أعالم النبالء الذهيب ، حممد بن أمحد ،

 م .1٦٦2ه /141٦، عام 11الرسالة ، الطبعة 
o مد بن أمحد ، العرب يف خرب من غرب ، حتقيق أبو هاجر حممد السعيد زغلول ، الذهيب ، حم

 دار الكتب العلمية بريوت لبنان .
o ، دراسة حتقيق حممد بن خليفة التميمي ، الطبعة كتاب العرش الذهيب  ، حممد بن أمحد ،

 م ، مكتبة أضواء السلف ، الرياض .1٦٦٦ه/148١األوىل 
o الغفار ، حممد ناصر الدين األلباين ، املكتب  للعلي العلو خمتصر أمحد ، بن حممد ، الذهيب

 م .1٦21ه /14١1اإلسالمي ، الطبعة األوىل 
o  حتقيق وتعليق د. عبد  الذيل على طبقات احلنابلة: عبد الرمحن بن أمحد  ،ابن رجب ،

 م .8١١9ه/1489الرمحن بن سليمان العثيمني ، مكتبة العبيكان ، الطبعة األوىل 
o  ه .1411م/8١1١الرحيلي ، إبراهيم بن عامر ،التكفري وضوابطه ، الطبعة اخلامسة 
o بكر بن عبد اهلل ،حكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب واجلماعات اإلسالمية ، ،  أبو زيد

 م ، دار احلرمني للطباعة .8١١٩ه/148٩الطبعة األوىل 
o لم للماليني ، بريوت لبنان ،الطبعة الزركلي خري الدين ، األعالم ، قاموس تراجم ، دار الع

 م . 8١١8اخلامسة عشر ، مايو 
o  ، دار الكتاب العريب ،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزخمشري ، حممود بن عمر ،

 . هـ14١١بريوت ، الطبعة الثالثة 



292 
 

o  مكتبة الرشد  ، لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية ، حممد بن أمحد ،السفاريين- 
 .   هـ 1415األوىل الطبعة - الرياض

o رسالة ماجستري - -صلة الغلو يف التكفري باجلرمية، عبد السالم بن عبد اهلل ،  السليمان- 
 . الرياض -جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

o الشاطيب ، إبراهيم بن موسى ، االعتصام ، حتقيق سليم بن عيد اهلاليل ، دار ابن عفان  ،
 م .1٦٦9ه/141٩الطبعة الرابعة 

o  ديوان الشافعي، حققه د. إميل بديع يعقوب ، دار الكتاب  ، حممد بن إدريس ، الشافعي
 م.1٦٦٩هـ/141٩العريب ، الطبعة الثالثة 

o  الشوكاين ، حممد علي ، البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ، دار الكتاب اإلسالمي
 ، القاهرة.

o ، حتقيق حممود السيل اجلرّار املتدفق على حدائق األزهار حممد علي ،كتاب الشوكاين ،
 ابراهيم زايد ، دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان .

o  كتب ورسائل الشيخ عبد احملسن العباد، دار التوحيد للنشر ،  بن محد عبد احملسن  ،العباد
 ه .1482الرياض ، الطبعة الثانية 

o  ، بدون تاريخ  اجلبهات الصومالية)النشأة والتطور( ،حسن حممود ، عبد اهلل. 
o  ، عبد اهلل ، حسن حممود ، تاريخ احلركة اإلسالمية الصومالية : ظروف النشأة وعوامل التطور

 م ، دار التوزيع والنشر ، القاهرة .8١18ه/1411الطبعة األوىل
o  م ، دار 8١1١ه/1411حممد إبراهيم ، مشكلة الصومال الغريب ، الطبعة األوىل ، عبدي

 .الفكري العريب 
o  ، حققه وعلق عليه د/ عبد احملسن الرتكي الطحاوية العقيدة شرح ابن أيب العز احلنفي ،

 م.1٦٦١هـ /141١وشعيب األرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة العاشرة 
o قيق د العز بن عبد السالم ، القواعد الكربى املوسوم بـ قواعد األحكام يف اصالح األنام ، حت

 م .8١١١ه/1481.نزيه كمال د. عثمان مجعة ، دار القلم دمشق ، الطبعة األوىل 
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o  العظيم آبادي ، أبو عبد الرمحن شرف احلق حممد أشرف الصديقي ، حتقيق وتعليق عبد
 م .8١١١ه/1481الرمحن حممد عثمان ، دار احياء الرتاث العريب ، الطبعة األوىل 

o الصراع الدويل واالقليمي يف القرن اإلفريقي ، الطبعة األوىل  اجلنرال أ.م/علي إمساعيل حممد ،
  م دار الكتب اليمنية ، صنعاء .8١1١ه/1411

o ( واإلجنازات التحديات)  الصومال يف اإلسالمية احملاكم جتربة ، إميان عمر. ، د بكر أبو، 
 القاهرة . ، العريب الفكر دار ، م8١١2/ هـ148٦ األوىل الطبعة

o ، م ، 8١١٦هـ/141١د.أكرم ضياء ، السرية النبوية الصحيحة ، الطبعة الثامنة،  العمري
 مكتبة العبيكان .

o س يف خواص الشيخ أويسيجلوهر النفالعلي ، الشيخ عبدالرمحن بن الشيخ عمر القاري، ا  ،
 ، ممباسا كينيا .

o ومال ، العيدروس ، عيدروس بن الشريف علي النضريي العلوي ،بغية اآلمال يف تاريخ الص
 م  ، طبع مبطبعة اإلدارة الوصة علي صوماليا1٦94ه/11١1الطبعة األوىل 

o  م8١١١ه /148١عبدي يوسف ، الصراع الدويل يف الصومال، دار األمني مصر ، فارح . 
o  ابن فرخون املالكي ، إبراهيم بن نور الدين ، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب

 . اجلنان ، دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان، دراسة وحتقيق مأمون 

o  القادري ، حاج إمساعيل بن السيد حممد سعيد ، الفيوضات الربانية يف املآثر واألوراد القادرية
 ، ، بدون تاريخ .

o معامل يف الطريق ، دار الشروق بريوت ، الطبعة الشرعية السادسة ،  سيد ، قطب
 م1٦١٦ه/11٦٦

o  ه 1489آن ، دار الشروق ، الطبعة الشرعية اخلامسة والثالثني ، قطب، سيد ، يف ظالل القر
/8١١9. 
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o عن رب العاملني ، رتبه وضبطه حممد عبد السالم إبراهيم ،  ابن القيم اجلوزية ، إعالم املوقعني
 م.1٦٦1ه/1414دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان ،الطبعة الثانية 

o مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ، ضبط وحتقيق رضوان  بن قيم اجلوزيةا ،
 .م 8١١1ه/1488جامع رضوان ، مؤسسة املختار القاهرة ، الطبعة األوىل 

o  ، ابن قدامة املقدسي ، عبد اهلل بن أمحد ، املغين  مع الشرح الكبري ، دار الكتب العلمية
 بريوت لبنان .

o  القادر بن حممد احلنفي ، اجلواهر اـلمضيئة يف طبقات احلنفية ، القرشي ، أبو حممد عبد
 تـحقيق د.عبد الفتاح حممد احللو ، هـجر للطباعة والنشر .

o أولويات احلركة اإلسالمية ،  القرضاوي ، يوسف عبد اهلل . 
o  القطيب ، عبد اهلل بن معلم يوسف ، السكني الذاحبة على الكالب الناحبة ، ضمن جمموعة

 ويل ، املكتبة اإلسالمية ، مقديشو ، صوماليا .القلنق
o  القطيب ، عبد اهلل بن معلم يوسف ،نصر املؤمنني على املردة امللحدين ، ضمن جمموعة

 القلنقويل ، املكتبة اإلسالمية ، مقديشو ، صوماليا .
o الشيخ علي  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،  أبو بكر مسعود بن أمحد  ، الكاساين ،

، بريوت لبنان ، الطبعة الثانية دار الكتب العلميةمعوض والشيخ عادل أمحد ، 
 ه .1484م/8١١8

o  ، قادر األرناؤوظ ، مكتبة تفسري القرآن العظيم ،قدم له عبد الإمساعيل بن كثري ، ابن كثري
 . م1٦٦4هـ /1414دار الفيحاء ، دمشق ، الطبعة األوىل ، 

o  ، إمساعيل بن كثري ، البداية والنهاية ،قدم له د.حممد املرعشليب ، دار إحياء الرتاث ابن كثري
 ه .1488م/8١١1العريب ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل 

o سة الرسالة .كحالة ، عمر رضا ، معجم املؤلفني ، مؤس 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3171&idto=3174&bk_no=12&ID=805
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o  اللوحيق ، عبد الرمحن بن معال ، قواعد يف التعامل مع العلماء ، دار الوراق ، الطبعة األوىل
 م .1٦٦4ه /1419

o  مؤمن ،الشيخ علي ، تذكرة أهل اليقني يف مناقب الشيخ حمي الدين علي ، الطبعة الثانية
 م ، مصر . 1٦2١

o  م 1٦٦١هـ/1412صفي الرمحن ، الرحيق املختوم ، دار الذخائر ، ي ، املباركفور.  

o صفي الرمحن ، األحزاب السياسية يف اإلسالم،  املباركفوري ، 
o  املباركفوري ، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم ، حتفة األحوذي بشرح اجلامع الرتمذي ، دار

 م .8١١1ه/1488الكتب العلمية ، الطبعة األوىل 
o  ، حممد ، علماء ومفكرون عرفتهم ، الطبعة الرابعة ، دار الشواف . اجملذوب 
o  ، احملاكم اإلسالمية يف الصومال ، مىت وكيف ظهرت ، مؤسسة اجلزيرة العربية للتنمية والثقافة

 ه .1482صنعاء ، الطبعة األوىل 
o  حوار مع الشيخ بكر أيب –د. ربيع بن هادي ، احلد الفاصل بني احلق والباطل ، مدخلي 

 ، زيد يف عقيدة سيد قطب وفكره
o  املرزوقي ، أمحد بن حممد ، شرح ديوان احلماسة أليب متام علق عليه غريد الشيخ ، دار

 ه1484م/8١١8الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل 
o ، م .8١18، الطبعة الثانية  السلفية اجلامية مركز املسبار 
o مكتبة الرشد ، الرياض ، تيمية من األشاعرة   وقف ابناحملمود ، عبد الرمحن بن صاحل ، م ،

 م 1٦٦9ه/1419الطبعة األوىل 
o  د.حممد حسني ، الثقافة العربية ودورها يف الصومال، الطبعة األوىل ، معلم

 م دار الفكر العريب القاهرة . 8١18ه/1418
o  م8١18الطبعة األوىل  ، الصومال أعالم تراجم يف اآلمال نيلأنور أمحد ، ، ميو 
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o  ، وعمدة املفتني ، اشراف زهري الشاويش ،  روضة الطالبنيالنووي ، حمي الدين بن شرف
 .1٦٦1ه/1418املكتب اإلسالمي ، الطبعة الثالثة 

o  النووي ، حمي الدين بن شرف ، صحيح مسلم بشرح النووي ،حتقيق عصام الصباطي وأخرون
 م .1٦٦4ه/1419، دار احلديث القاهرة ،الطبعة األوىل 

o  النووي ، حمي الدين بن شرف ، اجملموع شر ح املهذب ، حتقيق د. حممود مطرجي ، دار
 الفكر .

o  تعليق الشيخ عبد الرزاق غالب ،الطبعة األوىل  فتح القديراحلنفي ، شرح ابن اهلمام ،
 م ، دار الكتب العلمية بريوت لبنان .8١١8ه/1484

o  1/19١الصومال قدميا وحديثا 
o حتقيق د. عبد الرمحن بن سليمان العثيمني  طبقات احلنابلة د احلنبلي ،، حمم ابن أيب يعلى ،

 م .1٦٦٦ه/141٦، 
o  يونس ، حممد بن عبد املنعم ، الصومال وطنا وشعبا ن دار النهضة العربية ، الطبعة األوىل

 م1٦٩8
o ديوان املتنيب 
o   موقف ابن تيمية من التصوف 

 

o  : الرسائل اجلامعية 
o مد ، اإلنكار يف مسائل اخلالف ، جامعة نايف العربية للعلوم السبيعي ، سلطان بن حم

 م .8١١٩ه/148١األمنية ، 
o  ، رسالة  ية يف اجملتمع الصومايلداالحنرافات العقسـمنتـر ، عبد القادر حممد عبد اهلل ،

 م .1٦٦2ه /141٦الدكتوراه ، جامعة أم القرى ، عام 
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o ( م 1٦41 – 122٦حممد ، أمحد مجعاله ، دور علماء جنوب الصومال يف الدعة اإلسالمية
 م.8١١2ه/148٦( ، حبث مقدم لرجة الدكتوراه يف جامعة أم درمان اإلسالمية عام

o  : الرسائل والكتب االلكرتونية 
o خمالفات حزب االحتاد اإلسالمي  ، كتاب ف كشيفالقول السامي  كرمية السلفي ، يــأب 

 .الكرتوين 
o ، العاملة يف الصومال  ، كتاب الكرتوين .  حقائق عن اجلماعات الدعويةحممد وعكاشة 
o . مجاعة التكفري واهلجرة يف الصومال ، بدون تاريخ 
o . عالل ، د. خالد كبري ، التعصب املذهيب يف التاريخ اإلسالمي 
o رة باطريي اإلسالمية .رة اهلادية يف تاريخ إمااله ، أدم بن الشيخ سعيد ، املناالربد 
o . عثمان بن معلم وأمحد بن حاج ، التحذير من التفرق واحلزبية يف ضوء الكتاب والسنة 
o  : الدوريات والتقارير 
o  اإلسالميون الصوماليني ، من اهلامش إىل مركز األحداث ، مركز الشاهد للبحوث والدراسات

 م.8١1١اإلعالمية ، تقرير نصف سنوي ، يناير 
o ، أجندات تتصارع ، األسباب واحلول ، مركز الشاهد للبحوث والدراسات  الصومال

 م .8١1١اإلعالمية ،  قضية الشهر ، ديسمرب 
o  مستقبل حركة اإلصالح ... اإلخوان املسلمون بالصومال إىل أين ؟ ، مركز اجلزيرة للدراسات

 م .8١18،شهر أغسطس 
o مركز الشاهد للبحوث والدراسات  تداعيات ونتائج احلرب الكينية على كسمايو الصومالية ،

 م .8١18اإلعالمية ،  قضية الشهر ، أكتوبر 
o  إسالميو الصومال .. تداعيات الواقع وسيناريوهات املستقبل ، أمحد عمرو ، املركز العريب

 م .8١1١، نوفمرب 14للدراسات اإلنسانية ، عدد 
o   تقرير جمموعة االزمات الدولية 
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o  سية الصحافة الفرنتقرير وكالةAFP  
 املصادر غري العربية :

Taariikhda iyo Luqadda Bulshada Soomaaliyeed , Cabdalla Cumar  
Mansuur  ,  Daabacaadii koowaad  .  
 

Kobicii Islaamiyiinta Soomaaliya 1952-2002, Cabdishakuur Mire 

Aadam , daabacaada 2 , 2013, Nairobi – Kenya . 
 

Taxanaha Taariikhda Soomaaliya , Abdulaziz Ali Xildhibaan , London 2006 

 

Halgan iyo Hagardaamo :Taariikh Nololeed Abdullahi  Yusuf  Ahmed . 

 

The Ogaden region in the 21
st
  Century , Institute for Horn Africa studies and 

Affairs ( IHASA) . 

 Hirarkii Taariikhda iyo Halgankii Soomaalida , khaalid Cali Guul warsame  

 

The Islamic Movement of  Somalia : The Islamic movement in Somalia: a 

historical evolution with a case study of the Islah Movement (1950- 2000) , by 

Abdullahi  Abdurahman Badiyow . Montreal , Canada  May 2011. 

 

Taariikhda Daraawiishta iyo Sayid Maxamed Cabdulle Xasan . Aw Jaamac 

Cumar  Ciise  . 

 

The Mad Mullah of Somaliland  by  Douglas Jardine   .london . 
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