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اإلهـ ـداء

اهدي مثرة جهدي:
إىل روح والدي رمحه هللا الذي كان سندي وقويت يف االستمرار.
إىل نبع احلنان ومنبت األمان اىل من تعجز الكلمات عن وصف عطائها
واالشادة بفضلها أمي الغالية.
إىل زوجي وكل أفراد عائلته وإىل حفصة الغالية وأبنائها.
إىل إخويت وأخوايت وأبنائهم .
إىل اليت صربت معي وتقامست معي أعباء هذا العمل بن فراجي نزيهة.
إىل صديقايت وهيبة مسعودة ليلى ومجيلة.
إىل الذين حيبهم قليب ومل يذكرهم قلمي
إىل هؤالء مجيعا اهدي هذا العمل.

صفية

اإله ـ ـداء
إىل سيد األانم وخامت الرسل الكرام حممد صلى هللا عليه وسلم.
إىل من تعبت ألراتح وسهرت ألانم إىل نبع العطف واحلنان إىل روح أمي الطاهرة
تغمدها هللا برمحته.
إىل من كان سببا يف وجودي ومن تكبد متاعب احلياة ألجلي إىل أيب الغايل
أرجعهاهلل إلينا ساملاً.
إىل من كانت أما يل بعد أمي إىل زوجة أيب العايش مجعة ابرك هللا يف عمرها.
إىل أخويت :حممد ،خدجية ،زينب ،حسان ،رمضان ،عبد اجمليد ،عبد الباسط،
أسامة ،مشس اهلدى ،حفظهم هللا.
إىل جداتي ابرك هللا يف عمريهما وإىل عمي وعميت وأخوايل وخااليت وأبنائهم.
اىل كل من حيمل لقب بن فراجي ،العايش ،إيروا ،هااب.
إىل كافة أصدقائي خاصة الغالية فاطمة العايش ورفيقة دريب عائشة عنرت.
إىل من تقامست معي مشاق هذا العمل الداودي صفية.
إىل كل من مل يسعهم مكان الكتابة وهلم يف القلب مكان
أهدي حصيلة جهد ومثابرة
نزيهة

شكر وتقدير
احلمد هلل والشكر هلل رب العاملني يف املقام األول وبعد:
نتقدم بوافر الشكر والعرفان ألستاذان املشرف الدكتور أمحد جاليلي ملا قدمه من توجيهات حول
منهج البحث وأسلوبه ومضمونه وما كان لنا أن نتمكن من إخراجه لوال جهده الذي جيد كل
تقديران.
كما نشكر أيضا أساتذة وعمال قسم العلوم االنسانية جبامعة أمحد دراية والشكر موصول جلميع
أساتذتنا الذين درسوان يف مجيع االطوار طوال مشواران الدراسي.
كما نتقدم ابلشكر اجلزيل والعرفان ابجلميل لألساتذة احملرتمني الذين تكرموا مبناقشة البحث
ومراجعته.
كما ال يفوتنا أن نتوجه ابلشكر إىل عمال املكتبة املركزية جبامعة أمحد دراية وشكر خاص لعمال
مكتبة املركز الثقايف أبدرار الذين ساعدوان يف توفري بعض املراجع وأفضل أجواء االطالع.
والشكر موصول ألفراد العائلة الكرمية على كل ما قدموه ويقدموه من دعاء ونصح وتوجيه
ونشكر أيضا كل من قدم لنا يد املساعدة والتوجيه سواء من قريب أو بعيد.

املختصرات
قائمة املختصرات
ت :اتريخ الوفاة
تح :حتقيق
ج :جزء
د د :دون دار النشر
د س :دون سنة النشر
د ك :دون كاتب
د م :دون مكان النشر
ص :صفحة
ط :طبعة
ع :العدد
م :ميالدي
مج :جملد
ه :هجري

مقدمـة

مقدمــــة

احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه كما حيبه ربنا ويرضى والصالة والسالم على أشرف خلق هللا
أمجعني حممد األمني املبعوث هدى ورمحة للعاملني.
دخل اإلسالم إىل شرق افريقيا هبجرة املسلمني االوائل إىل احلبشة مث ازداد توافد املسلمني بعدها
بغرض التجارة واصبحوا متحكمني يف طرق القوافل هبا السيما بني عدن وصنعاء ،وقد كان اإلسالم
يسري خبطى واسعة من الساحل إىل الداخل فاعتنقه الكثري من القبائل اإلفريقية ونتيجة هلذا تكونت
يف هذه املناطق العديد من اإلمارات اإلسالمية ،عرفت مبمالك الطراز اإلسالمي ،كما قامت أيضا
مدن ومراكز اسالمية هبا واليت محلت على عاتقها نشر االسالم داخل البالد ،وكذلك التصدي
ألعدائه ومن بني الرجال الذين محلوا مشعل الكفاح وسخروا طاقاهتم خلذمة األمة ،اإلمام أمحد بن
إبراهيم الغازي والذي سوف نتعرف عليه وعلى احلركة اليت قادها السرتجاع االمارات االسالمية من
نصارى احلبشة وتوحيدها حتت راية االسالم.
أمهية املوضوع:
تكمن أمهية املوضوع يف التعريف ابإلمارات االسالمية اليت ظهرت يف شرق افريقيا وكذلك
التعريف ابإلمام امحد بن إبراهيم الغازي وحبركة اجلهاد اليت خاضها السرتجاع هذه اإلمارات من
االحباش النصارى بعد استالئهم عليها.
دوافع اختيار املضوع :
هناك عدة أسباب دفعت بنا الختيار هذا املوضوع ،منها ما هو ذايت  :ويتمثل يف رغبتنا ملعرفة
اإلمام عن كثب و بفتوحاته يف بالد احلبشة.
ومنها ما هو موضوعي  :جهل الدارسني لإلمام أمحد الغازي وابلتايل إبراز شخصيته هلم ومسامهته
يف نشر االسالم يف ربوع احلبشة يف الوقت الذي كان فيه نصارى احلبشة يسعون لتضييق مساحته.
االشكالية  :تتمثل االشكالية الرئيسية للموضوع يف إبراز حركة اجلهاد االسالمي يف الشرق اإلفريقي
بقيادة االمام أمحد الغازي ضد املسيحية احلبشيةوصدهاوجماهبتها السرتجاع اإلمارات اإلسالمية.
وتتفرع عن هذه اإلشكالية تساؤالت:
-1ماهي املمالك والدويالت اليت قامت شرق إفريقيا ؟
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-2كيف كانت األوضاع االقتصاديةواالجتماعية هلذه املمالك ؟
-3كيف كانت عالقة املسلمني مع األحباش النصارى؟
-4من هو أمحد الغازي ؟ وماهي العوامل اليت سامهت يف تكوين شخصيته ودفعت به للثورة ضد
نصارى احلبشة ؟
-5ما األسباب اليت أدت إىل ضعف حركة جهاد اإلمام و انتهائها ؟
منهج الدراسة:
اعتمدان يف دراستنا هلذا املوضوع على املنهج التارخيي الذي يتماشى مع طبيعة املوضوع من خالل
عرض االحداث وتتبعها ومعرفة كيف تطورت يف الزمان واملكان . .
خطة البحث:
من خالل دراسة املوضوع واالجابة على اإلشكالية التالية وضعنا خطة قوامها مقدمة وفصلني وخامتة
ومالحق وقائمة املصادر واملراجع .
مقدمة :تشمل أمهية املوضوع وأسباب اختياره وإشكاليته وخطة البحث واملنهج املتبع وعرض ألهم
املصادر و املراجع والدراسات السابقة.
ادرجنا يف الفصل االول والذي عنون ب ":أوضاع ممالك املسلمني يف شرق افريقيا قُبيل ظهور االمام
أمحد بن إبراهيم الغازي" ثالثة مباحث؛ تطرقنا يف املبحث األول إىل تعريف ابملمالك والدويالت اليت
ظهرت يف شرق افريقيا ّأما الثاين فتحدثنا عن االوضاع واالقتصادية واالجتماعية هلذه املمالك
والثالث عن صراعات املمالك مع نصارى احلبشة ومع الربتغاليني.
ّأما فيما يتعلق ابلفصل الثاين واملوسوم ب" :جهود االمام أمحد الغازي يف توحيد االمارات االسالمية
وجماهبة نصارى احلبشة " فينضوي حتته ثالث مباحث أيضا؛ خصص املبحث األول لتعريف
بشخصية االمام أمحد ونشأته واصالحاته داخليا ّأما الثاين فتم التطرق فيه اىل اجلهاد الذي خاضه
اإلمام ضد نصارى احلبشة والثالث حتدثنا فيه عن ضعف اإلمام وأسباب ذلك وأهم النتائج اليت
أسفرت عنها حركته اجلهادية.
وختمنا حبثنا خبامتة تضمنت أهم النتائج املتوصل إليها من خالل الدراسة
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الدراسات السابقة :
من الدراسات السابقة اليت تناولت املوضوع من قبل:
-1رسالة دكتوراه ألمحد بن خرية ،الصراع االسالمي الزيلعي واملسيحي احلبشي من قيام االسرة
السليمانية اىل التدخل الربتغايل خلفياته جتلياته أبعاده (966-669ه1559-1207/م) حتدثت
املذكرة عن أوضاع املسلمني يف ممالك الطراز االسالمي وكذا مظاهر الصراع بني مسلمي الزيلع
واألحباش النصارى وأشارت بشكل يسري إىل احلركة اجلهادية اليت قادها اإلمام أمحد الغازي.
-2رسالة دكتوراه لنوال محزة يوسف الصرييف ،اجلهاد االسالمي يف شرق افريقية يف القرن 10ه16/م
حتدثت املذكرة عن ممالك املسلمني شرق افريقيا وصراعاهتا مع نصارى احلبشة ،كما تناولت فتوحات
اإلمام أمحد الغازي يف أرض احلبشة وتوحيد ثالثة أرابعها حتت راية واحدة وهي راية اإلسالم.
نقد املصادر واملراجع:
-1كتاب شهاب الدين أمحد بن عبد القادر بن سامل الشهري بعرب فقيه ،حتفة الزمان أو فتوح
احلبشة يعترب أول وأهم مصدر اعتمد عليه البحث كيف ال وكاتبه كان شاهد عيان ورافق االمام يف
فتوحاته وأرخ حلركة اجلهاد اليت قادها أمحد الغازي ضد األحباش النصارى واورد تفاصيلها بدقة
شديدة ،وابلرغم من أمهية هذا املصدر إال أنه مل خيلو من بعض العيوب فنجد الكاتب مثال يظهر
عليه بعض احلماس يف حديثه عن املسلمني ،كما استخدم الكاتب أحياان هلجته يف الكتابة مثل:
"آيش نفعل"
-2كتاب شهاب الدين امحد بن حيي ابن فضل هللا العمري(749-700ه1349-1301/م)
ممالك االبصار يف ممالك االنصار يف جزئه الرابع حيث يعد العمري أول من حتدث عن مملكة إيفات
فوصفها حمددا موقعها كما حتدث عن االحوال هبا وبسائر أخواهتا ،ونالحظ أن الكاتب هنا حتدث
عن مملكة أوفات بشكل مستفيض مقارنة بباقي املمالك األخرى.
-3كتاب أبو العباس أمحد القلقشندي (ت 821ه 1418/م) صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء
يف جزئه اخلامس اورد فيه اخبار االمارات االسالمية و أتيت امهية املصدر من خالل تنظيم املعلومات
حيث بدأ ابحلديث عن اململكة احلبشية موضحا اقتصادها ونظامها السياسي مث انتقل للحديث عن
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ممالك الطراز االسالمي مربزا موقعها وحياة سكاهنا واقتصادها ،إال أنه استقى معلوماته من العمري
واعتمد عليه اعتمادا يكاد يكون حرفيا.
 -4كتاب تقي الدين بن علي بن عبد القادر الشهري ابملقريزي (ت 844ه) اإلملام مبن يف أرض
احلبشة من ملوك اإلسالم من أهم الكتاابت التارخيية اليت حتدثت عن مملكة احلبشة ،ومع ذلك مل
خيلوا هذا املصدر من بعض النقائص حيث مل يورد العالقة بني املسلمني والنصارى يف احلبشة.
-5كتاب انتشار االسالم يف شرق افريقيا ومناهضة الغرب له حملمد عبد هللا النقرية و هو من الكتب
املهمة اليت وفرت للدراسة كثريا من املعلومات فيما خيتص بسكان شرق افريقيا وأهم املمالك
االسالمية يف بالد احلبشة.
-6إبراهيم طرخان ،االسالم واملمالك اإلسالمية ابحلبشة حتدث عن ممالك الطراز احواهلا العامة
ونظام احلكم فيها وأيضا حركة اجلهاد اليت قادها أمحد الغازي.
 -7هارون مجبا ،اإلمام أمحد بن إبراهيم الغازي (1543-1506ه) ،حتدث عن شخصية اإلمام
أمحد ونشأته واصالحاته وتزعمه حركة اجلهاد شرق افريقيا
الصعوابت:
واجهتنا عدة صعوابت خالل اجنازان هلذا البحث ،نكتفي بذكر أبرزها:
قلة الكتب اليت تتحدث عن حياة االمام أمحد قبل جهاده.تداول نفس املعلومات تقريبا بني املراجع.وابلرغم من هذه الصعوابت حاولنا بذل كل ما يف وسعنا وكتبنا يف املوضوع ما يوفر بعض اجلهد
للباحث مستقبال.
ويف األخري نشكر املوىل جال وعال أن وفقنا إلمتام هذه املذكرة ،كما نتقدم ابلشكر اجلزيل لألستاذ
الدكتور أمحد جاليلي الذي اتبع مجيع مراحل البحث بكل عناية على الرغم من مشاغله ،كما ال
ننسى أن نشكر كل االساتذة الذين درسوان فلوالهم ملا وصلنا إىل هذه املرحلة ،كما نتقدم ابلشكر
جلميع االصدقاء وألفراد عائلة الداودي وبن فراجي الذين أدلوا بدلوهم إلجناز هذا العمل ،كما نتوجه
ابلشكر إىل كل من ساهم معنا من قريب أو بعيد.
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املبحث األول :املمالك والدويالت اإلسالمية شرق افريقيا
املبحث الثاين :أوضاع اإلمارات اإلسالمية
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الفصل األول

أوضاع ممالك املسلمني شرق افريقيا قبيل ظهور اإلمام أمحد الغازي

إن دخول االسالم إىل شرق افريقيا مل يكن حبد السيف كما هو معلوم بل انتشر عن طريق الدعاة
الذين هاجروا إىل منطقة شرق افريقيا وعن طريق التجار واملهاجرين املسلمني ،حيث اندمج هؤالء
الوافدين اجلدد يف جمتمعات شرق افريقيا و تعايشوا معهم ،دون أن حياولوا اكراههم على اعتناق
الدين االسالمي أو اجبارهم على ترك دايانهتم ،فالحظ سكان شرق افريقيا املعاملة احلسنة والصدق
والنية يف املسلمني ،فقد وجدوا يف االسالم ثقافة مالئمة حلاجاهتم وجديرة بتطبيق مطالبهم
ومطاحمهم.1
لقد سامهت عدة عوامل يف انتشار االسالم يف منطقة شرق افريقيا منها الصراع بني املسيحني
واليهود على سلطة احلبشة ،أيضا مل يكن للحبشة تنظيم سياسي وال حكومة قوية ،فكانت عبارة عن
ممالك وسلطنات متفرقة حيكم كل منها حاكم خاص هبا ،األمر الذي جعلها تقف عاجزة أمام هذا
الوافد اجلديد وهو الدين اإلسالمي ،الذي جاء لنشر العدالة واملساواة بني الناس عكس الظلم
والفساد الذي ساد احلبشة.2
إن الدوافع التجارية كانت من أهم اسباب هذه العالقات اليت أدت إىل تـأثر شعوب هذه املنطقة
ابلثقافة العربية مث انتشر اإلسالم فيها 3نتيجة هذا التأثر ظهر جيل جديد من األفارقة من أصول
عربية نتيجة للتزاوج بني العرب و األفارقة ،ومما سهل من قبول اإلسالم عند سكان سواحل شرق
افريقيا هو ما متتعوا به من التفتح والتفهم السريع لألفكار وذلك بسبب عيشهم يف املناطق الساحلية
اليت كانت مصدر للحضارة منذ القدمي.4
لقد كان للعلماء املسلمني عالقات وطيدة مع سكان شرق افريقيا ،وقد سلك هؤالء العلماء
مناهج واساليب بسيطة لنشر الدين االسالم بني السكان كبناء املساجد واملدارس ،بل إن أهم ما قام
1حممد عبد هللا النقرية ،انتشار االسالم يف شرقي افريقيا ومناهضة الغرب له ،دار املريخ ،اململكة العربية
السعودية1982،م،ص.108-107
2عميداح حممد فريد السيد حجاج ،صفحات من اتريخ الصومال ،دار املعارف ،القاهرة( ،دس)،ص.8
 3علي منصور نصر ،العرب وانتشار اللغة العربية يف افريقيا الشرقية يف العصر االسالمي، ،مج ،8ع ، ،2قسم الدراسات العليا،
كلية اآلداب ،جملة البلقاء العلوم االنسانية واالجتماعية،2001 ،ص.116
 4السراج زين العابدين عبد احلميد ،احلياة الثقافية ابلصومال يف العصور الوسطى ،م ،13ع ،14جملة البحوث والدراسات العربية،
مصر،1987 ،ص.311
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به هؤالء هو شراء العبيد وعتقهم ،فلقد حقق الدعاة املسلمني جناحا مستمرا واستطاع الداعية املسلم
أن حيول مجوع كثرية اىل االسالم ،أيضا مما ساعد الدعاة على نشر االسالم وهي انتشار اللغة العربية
على نطاق واسع ،فلقد مثل املسلمون صورة حية لإلسالم يف مسو مبادئه مما جعل هلم أتثريا على
السكان فدخلوا إليه.1
إن قدوم العرب اىل ساحل شرق افريقيا واقامتهم اقامة دائمة كان إيذاان ببداية عهد جديد يف
اتريخ إفريقيا الشرقية ،وهو عهد متيز بظهور تغيري واسع يف األوضاع السياسية واالقتصادية وحىت
االجتماعية ،فمن املعروف أن املهاجرين املسلمني استطاعوا تكوين امارات وسلطنات ساحلية،
سادها النظام االسالمي يف تسيري امورها ،2فعرفت املنطقة حكما جديدا أساسه احلرية والعدل
وازدهرت التجارة نتيجة استقرار وأتمني طرق املواصالت اليت تربط االمارات مبيناء زيلع 3ومع تصاعد
اهلجرات إىل شرق افريقيا بىن التجار مدينة هرر فأنفصل جزء عن احلبشة عقداي واجتماعيا وكان
الصراع عنيفا بني املسلمني والنصرانيني األحباش.4
عرفت االمارات االسالمية يف الساحل احلبشي يف املصادر التارخيية مبمالك الطراز االسالمي
ألهنا على جانب البحر األمحر كالطراز له ،5وهي البالد اليت يقال هلا بالد زيلع ،6اضافة اىل
ّ
1مجيلة بنت عبده بن موسى معيشي ،جهود املزارعة يف نشر االسالم يف شرق افريقيا(1310-1100ه1895-1568/م)،
رسالة مقدمة لنيل درجة ماجستري يف التاريخ االسالمي احلديث ،اشراف :عمر بن سامل اببكور ،كلية الشريعة والدارسات
االسالمية ،قسم التاريخ ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية1435 ،ه2014/م ،ص.202
2مجيلة بنت عبده ،املرجع السابق ،ص ، 237عبد هللا هاين رجب عطا هلل ،الصومال ،حبث مقدم جمللس شؤون عربية افريقية،
 ،2011ص ص.5-4
3عميداح حممد فريد ،املرجع السابق،ص.9
4حممود شاكر ،التاريخ االسالمي التاريخ املعاصر شرقي افريقيا ،ج ،16ط ،2املكتب االسالمي1418 ،ه1997/م ،ص ص
.10-9
5عطية خمزوم الفيتوري ،دراسات يف اتريخ شرق افريقيا وجنوب الصحراء (مرحلة انتشار االسالم ) ،منشورات قان يونس ،بنغازي،
 ،1998ص 163؛ عبد هللا قدير ،اهلجرة وأثرها يف انتشار االسالم إبفريقيا (احلبشة منوذجا)،جملة قراءات افريقية ،ع ،19
تصدر عن املنتدى االسالمي ،حمرم-ربيع األول1435ه/يناير-مارس2014م ،ص 155؛ الفاتح شيخ يوسف ،مظاهر=
=احلضارة االسالمية يف املمالك االفريقية ،جملة قراءات اترخيية  ،ع ، 14شوال-ذي احلجة 1433ه اكتوبر –ديسمرب 2012
م ،ص .11
6عطية خمزوم الفيتوري،املرجع السابق،ص .163
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هذهاملمالك قامت أيضا بعض املراكز والدويالت االسالمية يف شرق افريقيا  1أسستها جمموعات
متفرقة من القبائل العربية املسلمة املهاجرة ،حيث كان املسلمون يهاجرون إىل احلبشة أثناء صراعات
2
الدول واحلكام وكانت احلبشة األوفر حظا من بالد اهلجرة

املبحث األول :املمالك والدويالت االسالمية شرق افريقيا
أوال :ممالك الطراز االسالمي
أطلق املؤرخون املسلمون على املمالك اليت نشأت يف القرن االفريقي اسم ممالك الطراز
االسالمي أل ّهنا على جانب البحر كالطراز له ،وهذه املمالك هي :
-01مملكة أوفات :يقال هلا جربت 3قامت هذه اململكة على أنقاض مملكة شوا اإلسالمية

4

أسستها أسرة عربية قيل من بين عبد الدار ،وقيل من بين هاشم من ولد عقيل بن أيب طالب انتقلوا
اىل مدينة أوفات ،ومنهم احندرت أسرة "ولسمع "اشتهر منهم عمر امللقب ب ولسمع ،5تعد أكرب
هذه املمالك وأوسعها ،طوهلا  15يوما وعرضها  20يوما ابلسري املعتاد .1

1نوال محزة يوسف الصرييف ،اجلهاد االسالمي يف شرق افريقية يف القرن 10ه 16/م ،رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف التاريخ
االسالمي احلديث ،اشراف حممد سيد حممد ،جامعة أم القرى مكة املكرمة  ،كلية الشريعة والدراسات االسالمية1407 ،ه
1987/م ،ص .27
2بدرية يونس عبد الرمحان،مملكة ايفات كربى ممالك الطراز االسالمي،املؤمتر الدويل االسالم يف افريقيا  ،الكتاب الثالث ،جامعة
افريقيا العاملية 7-6 ،ذي القعدة 1427ه27-26 /نوفمرب 2006م ،ص .374
 3أبو العبا س أمحد القلقشندي ،صبح االعشى يف صناعة االنشاء ،ج ،5املطبعة االمريية ،القاهرة1333 ،ه  ،1915/ص
325؛ امحد بن علي بن عبد القادر ابن حممد املقريزي ،اإلملام أبخبار من يف أرض احلبشة من ملوك االسالم ،مطبعة التأليف،
مصر، 1989 ،ص.26
4سالم حسن طه ،أمهية النشاط التجاري بني جنوب شرق آسيا وساحل شرق افريقيا ،جملة كلية العلوم االسالمية ،م ، 1ع ،1
1428ه2007/م ،ص43؛ علي السماين ،نشأة املمالك والدويالت االسالمية يف شرق افريقيا ممالك وسلطنات الطراز
االسالمي يف شرق افريقيا ،نشر يف . www.dgelfa.info 9-5-2011
 5أمحد بن خرية  ،الصراع االسالمي الزيلعي واملسيحي احلبشي من قيام األسرة السليمانية إىل التدخل الربتغايل خلفياته جتلياته
أبعاده (966-669ه 1559-1270/م) ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف التاريخ الوسيط ،اشراف أمحد شريفي،
جامعة اجلزائر 2أبو القاسم سعد هللا ،كلية العلوم االنسانية  ،قسم التاريخ1439-1438 ،ه 2018-2017م ،ص 155؛
غيثان بن علي جريس ،دراسات يف اتريخ افريقيا واجلزيرة العربية خالل العصور االسالمية ،اندي جازان االديب ،جازان،
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تشرف مملكة أوفات على خليج عدن وأقاليم هرر وأمريت مورا وعدل أي أ ّهنا تشمل ما
يعرف اليوم جبيبويت واجلزء اجلنويب من اقليم اريترياي وسهول الدانكل ،ومتتد جنواب لتضم اجلزء الشرقي
من حوض هنر عواش واهلضبة الصومالية مبا فيها هرر و األوجادين  ،ومتتد شرقا لتشمل جزءا واسعا
مما يعرف اليوم الصومال الشمايل مبا فيه موانئ زيلع وبربرة حىت أطراف هضبة شوا احلالية وبعض
مناطقها الشرقية ،كما امتدت يف بعض فرتات سيادهتا إىل معظم أجزاء اثيوبيا(.2ينظر امللحق رقم)01
أما فيما خيص لباس امللك وحاشيته فامللك يعصب رأسه بعصابة من حرير تدور حوله ويبقى
وسطه مكشوفا ،وأما االمراء واجلند فيعصبون رؤوسهم مثل امللك غري أن عصائبهم من قطن ،و
الفقهاء يلبسون العمائم وعامة الناس كوايف 3بيضاء ،وأرابب النعم تلبس القمصان و الغالب إزارات
4
كل واحد إبزارين واحدة على كتفه متوشحا هبا واالخرى يف وسطه
يتحدثون ابحلبشية والعربية ومما يعده أهل هذه اململكة من احلشمة أن امللك أو األمري إذا
مشى يتوكأ على رجلني من خاصته ،وجيلس امللك على كرسي حديدي علوه  4أذرع بينما جيلس
أكابر العلماء حوله على كراسي اخفض مما لدى امللك واالمراء وقوف.5
و يوجد ابململكة مدن أمهات وهي  :بقلزرة ،كلجور ،مسجق ،سوا ،عدل ،جبا ،الو،
أقواهتم القمح وعندهم السمن والعسل و قصب السكر واملوز و اجلميز و األترج و الليمون و الرمان
و املشمش و التوت األسود اضافة إىل العنب األسود و يزرعون اللوبيا واخلردل والباذجنان والبطيخ

1428ه2007/م ،ص119؛ابراهيم خممد أمحد بلولة ،العالقات الدولية يف كنف املمالك االفريقية ،املؤمتر الدويل االسالم
فيافريقيا ،الكتاب 27-26 ،3نوفمرب ،2006ص.92
1ابن فضل هللا العمري ،مسالك االبصار يف ممالك االمصار  ،ج،4تح :عبد القادر حممد فريسات وآخرون ،مركز زايد للرتاث
والتاريخ  ،2001،ص 39؛ القلقشندي ،املصدر السابق ،ص 325؛ بدرية يونس ،املرجع السابق ،ص .376
2أمحد بن خرية  ،املرجع السابق  ،ص . 156
3الكوايف  :منديل مربع يلبس فوق الرأس وله من الطول زراع ومثله من العرض وهو ذو ألوان خمتلفة( .ينظر :بشار أكرم ،ممالك
املسلمني ابحلبشة من خالل كتاب مسالك االبصار وممالك االمصار ،جملة ادب الرافدين ،ع ،2010 ،56التهميش ،42ص
ص .)9-8
4العمري ،املصدر السابق ،ج ،4ص.39
5نفس املصدر السابق ،ص.40
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األخضر واخليار والقرع والكرنب ويطلع عندهم امللوخيا الربية و كذلك الشمار والصعرت ،لديهم
1
األبقار واألغنام ،أما املعز فقليلة عندهم ،أسعارهم رخيصة وكيلهم يسمى الرابعيّة
ليس أبوفات وال بالدها دار ضرب و ال سكة ومعاملتهم بداننري مصر ودرامههما مما يدخل مع
2
التجار اىل بالدهم
-02مملكة دوارو:تسمى أيضا ادال3تلي مملكة أوفات 4وتقع شرقي هرر وهلا قاعدة تسمى دكر
طوهلا مخسة أايم وعرضها يومان(5ينظر امللحق رقم  ،)01وعلى ضيقها فإ ّن عسكرها يضاهي عسكر
أوفات يف الفارس والراجل و زيهم مثلهم يف اللبس والركوب واهليئة سوى أن ملكها ال يضع على
رأسه عصابة و ال يتوكأ اكابرها على األيدي.6
وأقواهتم واملوجودات اليت عندهم من احلبوب والفواكه واخليول والدواب مثل أوفات إال ّأهنم
حنفية املذهب ومعاملتهم ابحلديد وتسمى الواحدة من تلك احلديد ح ُكنُه وهي يف طول االبرة.7
-03مملكة أرابيين :تقع مملكة أرابيين يف الشمال الشرقي ململكة أوفات ،8وهي مربعة الشكل طوهلا
كما عرضها أربعة أايم( ينظر امللحق رقم  ،)01عسكرها يقارب  10أالف فارس وأما الرجالة فكثري
جدا9وهي على دوارو وزي أهلها مثلهم ويف كل شيء واملوجودات اليت عندهم من احلبوب والفواكه
والبقول والدواب وغري ذلك.10
1نفسه ،نفس الصفحة؛ عمر سامل اببكور ،االسالم والتحدي التنصريي يف شرق افريقيا( 1396-1261ه1950-1844/م)،
رسالة دكتوراه يف التحدي التنصريي يف شرق افريقيا ،اشراف :حممد سامل ،قسم الدراسات العليا التارخيية واحلضارية ،كلية الشريعة
والدراسات االسالمية ،جامعة أم القري ،مكة املكرمة1417،ه،ص.105
2العمري ،نفسه ،ج ،4ص.42
3يوسف أمحد ،االسالم يف احلبشة ،مطبعة حجازي ،القاهرة( ،د س) ،ص .26
4العمري ،املصدر السابق ،ج ،4ص 43؛ القلقشندي ،املصدر السابق ،ج ،5ص .326
5عمر سامل اببكور ،املرجع السابق ،ص109
6العمري ،نفسه ،ج ،4ص ، 43حممد حسن حاج خمتار ،انتشار االسالم يف الصومال ،كلية اللغة العربية ،الدراسات العليا ،شعبة
التاريخ واحلضارة ،مصر،1973،ص ،21علي السماين ،املرجع السابق ،ص7
7العمري ،نفسه ،ج ،4ص.43
8عطية خمزوم الفيتوري ،املرجع السابق ،ص.163
9القلقشندي  ،نفسه ،ج،5ص 327؛ العمري ،نفسه ،ص  ،43حممد حسن حاج خمتار ،املرجع السابق،ص22
10العمري ،نفسه ،ج ،4ص .43
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-04مملكة هدية:تلي مملكة أرابيين 1وتقع جنوب أوفات 2طوهلا  8أايم وعرضها (9ينظر امللحق رقم
 ،)01عسكرها 40ألف فارس والرجالة مثلهم مرتني أو أكثر ،يعد صاحب هدية أقوى إخوانه وأكثر
خيال ورجاال وأشد أبسا على ضيق بالده مقارنة مبملكة أوفات.3
وقعت هدية حتت نفوذ االحباش منذ وقت مبكر ابلرغم من قوة عسكرها وخاصة بعد ضعف
سلطنة عدل ،كان أغلب رعااي مملكة هدية وثنيني رغم أن الطبقة احلاكمة كانت من املسلمني يف
بداية عهدها و يعود هذا الضعف إىل موقعها املتطرف وبعدها عن ممالك الزيلع االسالمية واحاطتها
ابألقاليم احلبشية النصرانية من معظم جهاهتا.4وانتاجهم من احلبوب والفواكه والبقول ال خيتلف عما
كان موجودا يف ممالك الزيلع االخرى.5
-05مملكة شرخا :تلي مملكة هدية 6طوهلا 3أايم وعرضها  (4ينظر امللحق رقم  ،)01عسكرها 3
أالف فارس والرجالة مثلهم مرتني أو اكثر ،7وهي كبقية أخواهتا دوارو وأرابيين يف الزي واملعاملة
واحلبوب والفواكه والبقول وسائر ماهلم وما عليهم ،وأهلها حنفية املذهب.8
-06مملكة ابيل :تلي مملكة شرخا  (9ينظر امللحق رقم  )01وجند اسم اقليم (ابيل) يف احلبشة نسبة
لتوطن قبيلة بلي بن عمرو بن احلاف بن قضاعة هنالك ،تقع مملكة ابيل جنوب مملكة أرابيين
ويفصلها عن مملكة دوارو هنر ويب شبيلي ،وتقع فيها منابع و روافد هنر جواب الذي ينحدر جنواب حىت
يصب يف احمليط اهلندي جنويب بالد الصومال.10

1القلقشندي ،نفسه ،ج ،5ص 327؛ غيثان بن علي جريس ،املرجع السابق ،ص .121

2عطية خمزوم الفيتوري ،املرجع السابق ،ص.163
3العمري ،نفسه،ج،4ص 44؛ زاهر رايض ،اتريخ اثيوبيا ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة ،1966،ص .62
4أمحد بن خرية ،املرجع السابق ،ص162؛ املقريزي ،املصدر السابق ،ص27
5أمحد بن خرية ،املرجع السابق ،ص . 162
6القلقشندي ،املصدر السابق ،ج،5ص 328
7حممد سامل اببكور ،املرجع السابق ،ص 109
 8القلقشندي ،نفسه،ج،5ص  328؛العمري ،املصدر السابق ،ج،4ص .44
9القلقشندي ،نفسه ،ج 5ص .329
10أمحد بن خرية ،نفسه ،ص .160غسان علي حممد الرمال ،صراع املسلمني مع الربتغاليني يف البحر األمحر خال القرن
10ه 16/م ،رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف التاريخ اإلسالمي احلديث ،إشراف :حممد عبد اللطيف البحراوي ،جامعة
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كانت اململكة تشمل أرضا واسعة طوهلا 20يوم وعرضها  6أايم ،عسكرها  8أالف فارس
والرجالة هبا عدد كثري ،كباقي اخواهتا يف مجيع زيهم وأحواهلم واملوجودات عندهم ،غري أهنا أكثر
خصبا وأطيب سكنا وأبرد هواءًا وماءًا.1
-07مملكة دارة:تلي مملكة ابيل ،طوهلا  3أايم وعرضها كذاك ( ينظر امللحق رقم  ،)01تعد أضعف
اخواهتا حاال وأقلها خيال ورجاال وعسكرها ال يزيد على ألفي فارس.2
وهذه املمالك السبعة أبيدي سبعة من امللوك ،وهي البالد اليت يقال هلا مبصر والشام بالد
الزيلع ،وإّمنا الزيلع قرية من قراها غلب امسها عليها ،بيوهتم من طني واحجار واخشاب ،بسيطة البناء
ليست بفخمة وال هلا أسوار ،يبلغ طوهلا حنو مسرية شهرين وعرضها أكثر من ذلك لكن أغلبه مقفر،
وارضها صعبة املسلك بسبب جباهلا الشاخمة.3
كان نظام احلكم وراثيا يف مملكة أوفات واختذ احلكام ألقاب السالطني وامللوك ،وابلرغم من سيادة
هذا النظام يف احلكم إال أ ّن اختيار السلطان كان من األمور اليت يتم التشاور عليها ،وكان أيخذ برأي
االمراء وقواد اجليش والعلماء ،أما بقية ممالك الطراز فكانت خاضعة مللك احلبشة فجميعهم يعينهم
ملك احلبشة صاحب أحمرا وإذا مات أحدهم قصد اجلميع صاحب أحمرا و بذلوا ما بوسعهم للتقرب
إليه فيختار أحدهم ويوليه ويرضى اجلميع بذلك 4ومع هذا فان هؤالء امللوك يعظمون صاحب أوفات
وينقادون له ابملعاضدة أحياان.5

التارخيية-1400 ،

امللك عبد العزيز ،مكة املكرمة ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،قسم الدراسات العليا
1401ه1981-1980/م ،ص.167
1العمري ،نفسه ،ج4ص  ،44علي السماين  ،املرجع السابق ،ص.5
2العمري  ،نفسه ،ج ،4ص 44؛املقريزي ،املصدر السابق ،ص 84؛ القلقشندي ،نفسه ،ج ،5ص  ،329علي السماين ،املرجع
السابق.5،
3العمري ،املصدر السابق ،ج ،4ص ص .38-37
4جبريل-ت-نياين ،اتريخ افريقيا العام من القرن  12اىل القرن 16م ،مج ،4اليونيسكو ،1898 ،ص334
5يوسف أمحد ،املرجع السابق ،ص ص .28-27
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وعالوة على هذا كانت تدفع ضرائب مللك احلبشة ،ومتيزت هدية جبزية من نوع خاص متثلت يف
تقدميها كل سنة فتاة من أمجل بناهتا جيعلها لنفسه مقابل أن مينحهم األمان ،1و كان نظام احلكم
متشاهبا هبذه املمالك األمر بيد امللك ويساعده القضاة والعلماء وقواد اجليش.2
رغم انتماء ممالك الطراز لدين واحد وهو اإلسالم إال أ ّن عالقتها ببعضها مل تكن جيدة ،بل كانوا
مفككي االوصال ويعيشون يف صراع دائم ونتيجة هلذا سقطوا يف أيدي االحباش فلو توحدت ذات
بينهم واتفقت كلمتهم الستطاعوا التصدي مللك احلبشة لكن مع ما هم عليه من الضعف يوجد بينهم
تنافس لكسب ود ملك احلبشة.3
اهتم ممالك الزيلع إبعداد اجليوش وتنظيمها فقد كان لكل مملكة جيش خاص هبا ،وكانوا ال يلبسون
شيئا عند القتال وال خليوهلم كذلك ،وسالح املقاتلني القس والنبال الشبيهة ابلنشاب والسيوف
واملزاريق واحلراب4ومنهم من يقاتل ابلسيوف وأتراس 5طوال وقصار.
كما اهتم سالطني الزيلع ابلنشاط الزراعي لتوفر العوامل املساعدة على ذلك مما ساهم يف
ازدهار االقتصاد من خالل زايدة االنتاج وتنوعه ،وأما الصناعة قليلة مشلت بعض احلرف والصناعات
التقليدية ،6أما معامالهتم فكانت على ثالثة أنواع هي :املقايضة ابألغنام واالبقار واحلبوب وغري
ذلك ،ومنها ما هو بداننري ودراهم أهل مصر قال العمري يف مسالك االبصار ":وليس أبوفات سكة
تضرب بل معامالهتم بداننري مصر ودرامههما الواصلة إليهم صحبة التجار" ،ومنها ما هو ابحلُكنات
7
وهي قطع من حديد يف طول االبرة ولكنها أعرض حنو جمموع عرض ثالث ابر

1توماس ارلوند ،الدعوة إىل اإلسالم ،تر :حسن ابراهيم حسن وآخرون ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة1947 ،م ،ص105؛
حممد عبد هللا النقرية ،املرجع السابق ،ص .208
2حممد عبد هللا النقرية ،املرجع السابق ،نفس الصفحة.
3املقريزي ،املصدر السابق ،ص .29
4احلراب :مفردها حربة ،آلة حمددة الرأس تستعمل يف القتال (ينظر :د ك ،قاموس الوافر عريب-عريب ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع ،لبنان1422،ه2001/م ،ص.)205
5الرتس :مجع أتراس وتروس وترسة صحيفة فوالذية حتمل للوقاية من السيف وحنوه (ينظر :قاموس الوافر عريب-عريب ،ص.)135
6القلقشندي ،املصدر السابق ،ج ،5ص .331
7نفسه ،ص 331؛ العمري ،املصدر السابق ،ج ،4ص ص .48-47
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توجد هبذه املمالك السبع املساجد واملآذن وتقام هبا اخلطب واجلماعات ،وعندهم حمافظة على
الدين  ،ومع أ ّهنم جنس واحد ينطقون أبلسنة شىت ،ما يزيد عن  50لساان ،عدد حروفهم  16لكل
منها  7فروع جمموعها امجاال  182حرفا تكتب من اليمني إىل اليسار ،1كما اهتم ملوكهم ابلتعليم
اإلسالمي فشيدوا املدارس لتحفيظ القرءان وتعليم اللغة العربية وتدريس بعض العلوم كالفقه واحلديث
والتفسري. 2
أما لباسهم يف الصيف كما الشتاء ،اخلواص واجلنود قماش حرير وأبراد هندية وما يشابه ذلك
والعوام ثياب قطن منسوجة ،أيكلون االبقار واملاعز والضأن ،مشروهبم لنب االبقار ويتداوون ابللنب
املذاب ابملاء ومسن البقر.3
اثنيا :املراكز االسالمية:
ابإلضافة إىل املمالك اليت ذكرانها سابقا قامت أيضا بعض املراكز االسالمية ،ومنها:
-01مدينة هرر :تقع أبقصى جبال أحمرا ( ينظر امللحق رقم  )02أسسها يف عهد مبكر مهاجرون
عرب اختلف يف أصلهم وكان عددهم  405وهذا العدد يساوي هرر ابحلساب االجبدي ومنه جاءت
تسميتها هبذا االسم ،4استغرق انتشار االسالم هبا عدة قرون ،وابلتدريج اصبحت مركزا جتاراي هاما
لنشر الدعوة االسالمية ويف الغالب كانت تتبع أوفات أو عدل من الناحية السياسية حىت أصبحت
قاعدة إسالمية يف القرن العاشر 10ه16/م وأضحت منطلق حلركة اجلهاد اإلسالمي لعهد أمحد بن
إبراهيم .5
-02مدينة سواكن  :تقع قرب جزيرة عيذاب ( ينظر امللحق رقم)02وهي مدينة عامرة يف ساحل
البالد البجاه ابلقرب من احلبشة أهلها مسلمون يشتغلون يف صيد اللؤلؤ.6
1العمري ،نفسه ،ج ،4ص ص .46-38
2جعفر عبد السالم وعبد الرمحان املاحي ،التعليم العريب االسالمي يف افريقيا ،دار الكلمة( ،د م)( ،د س) ،ص.137
3العمري ،نفسه ،ج ،4ص .47
4عبد هللا خضر أمحد  ،هرر ،املؤمتر الدويل االسالم يف افريقيا ،الكتاب  7-6، 13ذو القعدة  1427ه 27-26/نوفمرب
2006م ،ص.130
5نوال محزة يوسف الصرييف ،املرجع السابق ،ص .27
 6حممد عبد املنعم احلمريي ،الروض املعطار يف خرب االقطار ،تح :إحسان عباس ،مكتبة لبنان( ،د م)( ،د س) ،ص .332
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-03جزر دهلك :جزيرة بينها وبني بالد احلبشة نصف يوم حبرا( ينظر امللحق رقم  ،)02طوهلا
مسرية يومني جياورها  300جزيرة معمورة مسلمة ،ويف هذه اجلزيرة اللؤلؤ اجليد ومنها حيمل العبيد
واإلمياء من احلبشة إىل سائر األفاق.1
اثلثا :املدن االسالمية:
كما قامت أيضا بعض املدن االسالمية ،وأمهها :
-01مقديشو :أصل كلمة مقديشو (مقعد الشاه) أي املكان الذي يسكنه احلاكم ،فلما كثر
االستعمال حذفت العني من االسم مث ركبت الكلمتان من كلمة عربية وأخرى أعجمية فصارت
(مقدشاه) مث قلبت االلف من (شاه) واواً فأصبحت (مقديشو).2
أسسها  7إخوة من اإلحساء من قبيلة احلارث بعد انتصارهم على من سبقهم ،ومن مثة اصبحت
مركزا جتاراي هاما يف الساحل الصومايل (ينظر امللحق رقم ،)03اشتهرت بصناعة املنسوجات القطنية
الرقيقة وثروهتا احليوانية الضخمة من اجلمال واألغنام

3

أبهنا " مدينة متناهية يف الكرب أهلها هلم مجال كثرية ينحرون منها
وقد وصفها ابن بطوطة ّ
املئتني يف كل يوم وهلم أغنام كثرية وأهلها جتار أقوايء وهبا تصنع الثياب املنسوبة إليها اليت ال نظري هلا
ومنها حتمل إىل داير مصر وغريها" .4
-02ابت :احدى جزر المو(ينظر امللحق رقم  ،)03اشتهرت بصناعة األقمشة احلريرية ،ويف جمال
الزراعة كانت هناك مزارع كبرية تنتشر على اجلزيرة وعلى سواحل القارة يزرع النارجيل والدخن
 1نفسه ،ص ص .245-244
 2عيدروس بن الشريف علي العيدروسي ،بغية اآلمال يف اتريخ الصومال ،مطبعة السالم ،مدينة الصفا( ،د س) ،ص 43؛
املقريزي ،املصدر السابق ،ص.25
3نوال محزة يوسف الصرييف ،املرجع السابق ،ص31؛ عبد الرمحن حسن حممود ،االسالم واملسيحية يف شرق افريقيا من القرن
18اىل  ، 20أطروحة قدمت لنيل درجة الدكتوراه ،العلوم االسالمية ،إشراف :جنم الدين اهلنتايت ،املعهد االعلى ألصول الدين،
جامعة الزيتونة ،2009 ،ص. 58
4أبوعبدهللا حممد ابن بطوطة ،حتفة النظار يف غرائب االمصار وعجائب االسفار ،ج ،1تح :حممد عبد املنعم العراين ،دار احياء
العلوم ،بريوت( ،د س) ،ص261؛ جبريل-ت -نياين ،املرجع السابق ،ص.428
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واحلبوب توسعت جنواب حىت استولت على جزيرة ماندا وكانت تقوم بفرض اجلزية على املناطق اليت
تستويل عليها.1
 -03المو :تقع اىل الشمال من ماليندي(ينظر امللحق رقم  ، )03تعد من أقدم اإلمارات
اإلسالمية اليت ظهرت يف ساحل شرق افريقيا . 2وعندما وصل إليها الربتغاليون يف القرن 10ه16/م
وجدوها مدينة مزدهرة هلا أسوار حصينة منازهلا بيضاء مبنية من احلجر وميناءها يزدحم ابلقوارب
التجارية من مجيع اجلهات ،وقد اشتهرت بعالقاهتا التجارية مع بالد فارس وجزيرة العرب.3
-04ماليندي :تقع إىل الشمال من ممبسة ( ينظر امللحق رقم )03أسسها مهاجرون من شرياز وهم
من اتباع السلطان حسن بن علي الذي أسس مدينة كلوة ،وقد وصل إىل بر الزنج يف  7مراكب
توزعت على عدة أماكن يف الساحل.4

-05ممبسة :وصفها ابن بطوطة ابهنا "جزيرة كبرية بينها وبني ارض السواحل مسرية يومني يف البحر
وال بر هلا ،وال زرع عندهم وامنّا جيلب إليهم من السواحل وهم شافعية املذهب أهل دين وعفاف
5
وصالح ،مساجدهم من اخلشب حمكمة االتقان"
يذكر احلمريي يف الروض املعطار أب ّهنا مدينة صغرية على الساحل(ينظر امللحق رقم  )03حرفة
أهلها استخراج احلديد وصيد النمور والتجارة به ،وهبا منازل امللك ،وأجناده ميشون رجالة أل ّن
الدواب ال توجد عندهم وال تعيش أبرضهم .6ويف جمال الزراعة فهم يزرعون الربتقال والرمان والليمون
وقصب السكر وخمتلف أنواع اخلضروات واحلبوب وماءها عذب وفريّ .أما جتاراي فميناؤها جيد ترسو
7
فيه مجيع أنواع السفن والزوارق القادمة من سفالة واهلند و ماليندي.
1نوال الصرييف ،املرجع السابق،ص33؛ مجال زكراي قاسم ،االصول التارخيية للعالقات العربية االفريقية ،مدينة نصر ،دار الفكر
العريب1416 ،ه1996/م ،ص71.
2إبراهيم حممد بلولة ،املرجع السابق ،ص.88
3نوال الصرييف ،املرجع السابق ،ص ص  ،35-34مجيلة بنت عبده بن موسى معيشي ،املرجع السابق ،ص205
4نوال الصرييف ،نفسه ،ص 33؛ مجيلة بنت عبده بن موسى معيشي ،املرجع السابق ،ص243
5ابن بطوطة ،املصدر السابق ،ص 265؛ تقي الدين الدوري وخولة شاكر الدجيلي ،اتريخ املسلمني يف افريقية ،هيئة أبو ظيب
للسياحة والثقافة ،دار الكتب الوطنية ، ،االمارات،2014 ،ص.98
 6احلمريي ،املرجع السابق،ص.552
7نوال الصرييف ،املرجع السابق  ،ص ص .37-36
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-06مببا( اجلزيرة اخلضراء) :تقع اىل الشمال من زجنبار( ينظر امللحق رقم  )03وهي أصغر منها
غري أ ّن االراضي الصاحلة للزراعة هبا أكثر ،فأرضها طيبة وصاحلة لزراعة املأكوالت والقرنفل وجوز
1
اهلند
حني وصل إليها الربتغاليون يف القرن 10ه16/م وجدوا هبا مخس رائسات مأهولة ابملسلمني
وتكثر هبا غدران املياه واملزروعات هبا وفرية جداً حيث يوجد هبا االرز والدخن والربتقال واحلمضيات
ومجيع أنواع الفواكه وهي كثرية املواشي من خمتلف االنواع.2يعيش أهلها يف رفاهية اتمة ويرتدون
املالبس الفاخرة تتزين نساؤها ابحللي الذهيب والفضي وترتدين احلرير ،وتنتشر املساجد يف أحناء
كبرية.3
-07زجنبار :وهي كلمة فارسية تتكون من مقطعني (زنج) (ابر) أي ساحل الزنج 4تقع هذه اجلزيرة
يف احمليط اهلندي (ينظر امللحق رقم )03أكثر مساحة ارضها حجري وتصلح فيها زراعة األرز والطلح
(شجر عظيم ترعاه االبل وأيكل االنسان مثاره).5
يسكنها املسلمون والوثنيون ،وتنتج اخلشب الصاحل لبناء السفن واحلبال من ألياف شجر
النارجيل واألقمشة احلريرية والقطنية ويتاجر أهلها ابلعنرب والعاج والشمع والعسل واألرز  ،كما يقومون
برتبية املاشية وزراعة الفاكهة واحلبوب واحلمضيات .يعيش أهلها يف رفاهية وتتزين نساؤها ابحللي
الذهيب والفضي واملالبس احلريرية الفاخرة  ،كما توجد على اجلزيرة مساجد كثرية للمسلمني وهلا ميناء
حيمل نفس اسم اجلزيرة (زجنبار) وهو يزدحم ابلسفن والقوارب يعيش أهلها الرخاء ويرتدون املالبس
احلريرية والقطنية اليت يشرتوهنا من ممبسة ،كما ترتدي النساء احللي الذهبية القادمة من سفالة ومن
6
الفضة فيضعن االقراط والعقود واخلالخل واالساور .

1سعيد بن علي املغريي ،جهينة االخبار يف اتريخ زجنبار ،ط ،4تح :حممد علي الصلييب( ،د م)( ،د ن)1422 ،ه2001/م،
ص 85؛ تقي الدين الدوري و خولة شاكر الدجيلي ،املرجع السابق ،ص93
2نوال الصرييف ،املرجع السابق ،ص ص .38-37
3نفس املرجع السابق ،ص .38
4موسى بن مخيس بن حممد البوسعيدي ،أتسيس املدن االسالمية شرق افريقيا ،جملة التفاهم(،د م)( ،د س) ،ص .403
5املغريي ،املرجع السابق ،ص .73
6نوال محزة ،املرجع السابق ،ص . .39
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-08كلوة :أسستها أسرة شريازية من بالد فارس رحلت إىل شرق افريقيا وهو السلطان حسن بن
علي وأوالده الستة اشرتى جزيرة من صاحبها الوثين بعد أن دفع مقابلها كمية كبرية من االقمشة
1
متعددة األلوان.
اعتىن ملوكها ببناء القصور الفخمة واملباين املتقنة الصنع اليت تدل على حسن الذوق واتقان
اهلندسة يف كافة اجلزر اليت ختضع لسلطاهنا على طول الساحل الشرقي إلفريقيا .2وقد صفها ابن
بطوطة أب ّهنا "مدينة ساحلية (ينظر امللحق رقم )03أكثر أهلها الزنوج ،أحسن املدن واتقنها عمارة
3
وكلها ابخلشب وسقف بيوهتا اليس واالمطار هبا كثرية ،وهم شافعية املذهب"
ّأما من الناحية الزراعية فهي خصبة جداً فتزرع الذرة والبازالء والقطن ومجيع أنواع الفواكه
واخلضروات ،وتعتمد الزراعة على مياه اآلابر واالمطار .كما ترىب قطعان عديدة من مجيع أنواع
املاشية .تشتهر بصناعة الزيت والشمع والعسل والزبد والعطور والزجاج ومجيع أنواع االقمشة القطنية.
يرتدي الرجال الثياب الفاخرة املصنوعة من احلرير والقطن ّأما النساء فيتحلني ابلذهب والفضة كما
يضعن االقراط املرصعة ابجلواهر.4
-09موزامبيق :تقع إىل اجلنوب من كلوة (ينظر امللحق رقم  ،)03غلب على أهلها الرفاه حيث
كانوا يرتدون الثياب احلريرية ويتقلدون السيوف واخلناجر ،هلا ميناء ممتاز يعمر ابلسفن القادمة من
سفالة حمملة ابلذهب واحلديد .تستورد من مافيا واجلزر القريبة الدخن واألرز واملاشية. 5

مما تقدم نالحظ أن املسلمني نقلوا احلضارة االسالمية إىل املمالك والدويالت االسالمية اليت قاموا
بتأسيسها يف ساحل شرق افريقيا وعملوا على متدين هذه االخرية .
املبحث الثاين :أوضاع االمارات االسالمية
كانت املمالك والدويالت االسالمية يف شرق افريقيا تعيش الرفاه االقتصادي والتقدم العمراين والذي
عرفته بتوغل املسلمني هبا.
1املغريي ،املرجع السابق ،ص ص  ،105-103تقي الدين الدوري و خولة شاكر الدجيلي ،املرجع السابق ،ص.84-80
2نوال محزة ،نفسه ،ص.41
3ابن بطوطة ،املصدر السابق ،ج ،1ص.266
4نوال محزة الصرييف  ،املرجع السابق  ،ص ص . 42-41
5نفسه ،ص.43
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أوال :األوضاع االقتصادية
كان طابع اإلمارات الزيلعية اقتصاداي صرفا ،وقد غلبت التجارة على نشاطهم االقتصادي
وهذا يعود إىل سيطرة الطابع الصحراوي على معظم سطح املدن واملمالك االسالمية ،حيث ظهر
النشاط الزراعي يف املناطق اخلصبة ،وجلبت مزروعات جديدة مل أتلفها البالد من قبل مثل الربتقال
والذرة والفلفل واالرز والقرنفل .وادخل املسلمون اىل الساحل احلبشي تربية املواشي ،فاعتنوا برتبية
االبل املاشية واالغنام ،وصارت اجللود من أهم صادرات املنطقة. 1
وعلى صعيد الصناعة قام املسلمون ابستخراج املعادن كالذهب والفضة والنحاس واحلديد  ،و
كان معاش أهل الساحل من الذهب واحلديد كميات كبرية ترد اىل الدولة اإلسالمية من سفالة
حىت مسيت (سفالة الذهب) وكان هلا نشاط صناعي ،فقد عرفت مقديشو بصناعة املنتوجات الرفيعة
2
اليت كانت تصدر إىل العامل االسالمي.
ورغم ضآلة انتاج ارضها وحمدودية مردود حماصيل هذه الوالايت إال أهنا كانت تفيض ابلثروة
حىت كانت اغىن أجزاء احلبشة ،وقد دانت هلا الثروة بفضل اشتغال اهلها يف التجارة  ،فقد كان
التجار يستلمون خريات احلبشة ويقومون بتوصيلها إىل هذه املوانئ حيث يستلمها التجار اهلنود يف
احمليط اهلندي أو األوربيون يف اإلسكندرية  ،كما يستلمون التجارة من اهلنود يف ثغر عدن ويقومون
بتوزيعها على موانئ شرق افريقيا .كانت زيلع وبربرة ومصوع وغريها جتين أرابحا طائلة فقد شاركتهم
يف هذا الثراء عواصم املمالك االسالمية مثل  :أوفات  ،هرر  ،هدية ،وكان النشاط األساسي
جملتمعات هاته املدن التجارة ،اما الثروة فكانت ملئ ايديهم فقد كانوا سادة البحر االمحر فتدفقت
الثروة اىل خزائنهم كما كان هلم التفوق احلريب ايضا.3
اثنيا :األوضاع االجتماعية
ترك النشاط االقتصادي أثره يف احلياة االجتماعية وأدى إىل تنوع الطبقات فهناك الطبقة
األرستقراطية من العرب وطبقة اهلنود الذين تركزت يف أيديهم الشؤون املالية واملصرفية وطبقة خليط
1أمحد بن خرية ،املرجع السابق ،ص.184
 2نفس املرجع السابق ،ص .184
3نفسه ،ص 185؛ زاهر رايض ،املرجع السابق ،ص .62
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من العرب وأهل البالد األصليني مث طبقة العبيد الذين كانوا يقومون ابألعمال اليدوية يف املزارع
1
واملصانع واملتاجر.
كانت املدن االسالمية مثل :أوفات وهرر وزيلع وعدل ومقديشو أكرب مدن منطقة القرن االفريقي
وقد وصف املؤرخني والرحالة املسلمون حياة احلكام يف تلك املدن فنجد ابن فضل هللا العمري
والقلقشندي واملقريزي حتدثوا ن بالد الزيلع أهنا كانت زاخرة ابلعلماء والقضاة وامللك عندهم جيلس
على كرسي من حديد مطعم ابلذهب وحوله أكابر العلماء وهلم مواكب يتقدمها احلجاب والنقباء
إلفساح الطريق .كانت املدن واملمالك االسالمية أكثر حتضرا من بالد احلبشة ومدهنا الرتباطها ابلعامل
االسالمي ونتيجة لرحلة العلماء والفقهاء والتجار اىل تلك املدن لنشر االسالم وتبادل السلع التجارية
،وكذا رحالت احلجاج الزايلعة حيث خيتلطون بغريهم ويعودون لنشر ما أتثروا به .2
فرضت التجارة تلك الصالت بني املمالك االسالمية وغريهم ،لكن تلك العالقات مل تتعمق
أكثر وتربز ابلشكل الذي يتيح ملسلمي الزيلع أن أيمنوا دوهلم يف اهلضبة والساحل احلبشي وأن يقف
3
أمام متادي نصارى احلبشة وسطوهتم عليهم
كان لسكان بالد الزيلع خلفية عرقية خمتلفة األلسن واملشارب وابلتايل كان من الصعب مجع كل
ذلك اخلليط يف كتلة واحدة تتصدى للهيمنة املسيحية والربتغالية .
املبحث الثالث  :صراعات االمارات االسالمية
أوال :صراع املمالك االسالمية مع نصارى احلبشة
لقد طغى على العالقات بني ملوك احلبشة وأمراء املمالك اإلسالمية نوع من احلقد والكره
الدفني ،فكانت ال تكاد ختلو فرتة حكم أحد األمراء من الطرفني من احلروب والصراعات بينهم.
وأهم ما جيدر اإلشارة إليه أن هذه املمالك اإلسالمية الناشئة وهي منتشرة ذلك االنتشار الواسع
كانت تتعرض دائما للغارات واهلجومات اخلاطفة من طرف األحباش ،وما إن ينتصر اجليش احلبشي
حىت يتسارع إىل الرجوع إىل احلبشة حىت ال يفقد قوته بسبب ضعف العدد والعدة ،من أجل ذلك
1أمحد بن خرية ،نفسه ،ص ص 186-184
 2نفس املرجع السابق ،ص ص .184 -183
3نفسه ،ص ص .186-185
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سرعان ما تعود السلطنات اإلسالمية مرة اخرى إىل مجع شتاهتا و صفوف جيشها حىت بنفس العزم
والقوة واحليوية وتعود إىل عفواهنا ،األمر الذي اجهد مملكة احلبشة وجعلها مهددة وخائفة على مناطق
نفوذها اليت كانت تكسبها أثناء حربيهما.1
ميكن وصف كال القوتني االسالمية واحلبشية أهنا كانت ضعيفة القوة ومشتتة التنظيم وذلك يظهر
من خالل تراجع كال القوتني إىل مراكزمها بعد انقضاء املعركة.
عرفت فرتة امللك احلبشي زرء يعقوب (869-839ه1464-1434/م) بنوع من السيطرة
على املمالك االسالمية ،لكن بعد وفاته عادت األوضاع إىل طبيعتها من مناوشات واشتباكات
وحروب وسرعان ما أصبحت سيادة امللك احلبشي إمسية وشكلية فقط ،ال تتعدى دفع اجلزية
السنوية ،وكان من أهم أسباب تلك التوسعات اليت عرفتها رقعة املمالك االسالمية وترامي اطرافها
على حساب اراضي اهلضبة احلبشية واستمرت االضطراابت خالل عهود عدة من امللك تنقلت
2
االنتصارات فيها بني الطرفني
ويف عهد احلطي لبنادجنل 947-914 (Lapna Danglه1540-1508/م)3وهو
عهد ابرز يف اطار العالقات احلبشية اإلسالمية ألنه العهد الذي بدأت فيه االوضاع السياسية
والعسكرية تتبدل وترجحكفة املسلمني على االحباش ولذا ميكن القول أن الفرتة اليت تبدأ من حكم
لبنادجنل أو حىت من وفاة جده زرء يعقوب كانت فيما يتعلق ابجلانب اإلسالمي على النقيض من
الفرتة السابقة ،فبينما كانت فرتة ضعف وتدهور متيزت الفرتة الالحقة بربوز قوة املسلمني وانتصارهم،
واضحت تضم حوايل ثالثة أرابع مملكة احلبشة ويف نفس الوقت ازداد انتشار االسالم ابزدايد قوته
السياسية بينما احنطت قوى االحباش والتزامهم جانب الدفاع فقط وذلك خالل هناية القرن اخلامس
عشر وبداية القرن السادس عشر .4

1فتحي غيث :االسالم واحلبشة عرب التاريخ ،شركة الطباعة الفنية املتحدة ،االسكندرية ،2001 ،ص.129
 2نفس املرجع السابق ،ص .147
3لبنادجنل :خبور العذراء أو لبان العذراء ،اشتهر هذا امللك بعمله على إعادة بناء الكنائس القدمية كذلك عرف عنه اهتمامه
ابألديرة ،واجه خطر الثورة اليت قادها أمحد الغازي ( ينظر :أمحد بن خرية ،املرجع السابق ،ص.)256
4ابراهيم علي طرخان ،االسالم واملمالك احلبشية ،اجمللة التارخيية املصرية ،مج ،8 :مصر1959،م ،ص.65
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ويف عام 894ه1488-م توىل العرش العديل السلطان حممد بن ازر بن ايب بكر بن سعد
الدين (934-894ه1518-1488/م) وقد حكم مدة ثالثني سنة وجاهد ضد االحباش يف
بداية حكمه مث التزم جانب اهلدنة معهم يف سنواته حكمه االخرية وهذا ابنتقال السلطة من اسرة
سعد الدين اىل امراء هرر.
وأول هؤالء امللوك الذين أعلنوا اجلهاد االمري حمفوظ الذي أهنك االحباش حبروبه املتتالية
عليهم وذلك يف عهد امللك احلبشي اسكندر (1492-1478م) وامللك انعود(-1494
1508م) ولكن انعود استطاع هزمية ابيل وارغم حاكمها على التنصر بعد أن أسره وسجنه مث عفا
عنه وعينه حاكما على ابيل فاستطاع الفرار إىل عدل والنجاة بدينه مع عائلته وجيشه ويف طريق
عودته إىل عدل عاجلته املنية ويف معركة الحقة أسر االحباش ابنه سيموا ونصروه وعينه امللك انعود
على ابيل وبقي هبا حىت فتحها اإلمام أمحد بن إبراهيم عام (936ه1529/م).1
توىل احلكم حممد بن ايب بكر بعد أن قتل السلطان حممد بن ازر سنة1518م ،وقتل على يد
إبراهيم بن أمحد صاحب بالد هوبت الذي بقي على عرش مملكة عدل مدة ثالثة أشهر مث تواىل على
العرش مخسة من الطامعني واستمر النزاع بني أسرة سعد الدين واالمراء حىت وصول آبون 2بن آدش
إىل احلكم ويف اطار صراعه مع األحباش أقدم أحد بطارقة األحباش ويدعى "فانيل" من أهل امارة
دوارو املسلمة وهجم على عدل وأسر عددا كبريا من املسلمني وهنب وخرب املساجد وسرق مواشيهم
وازاء ذلك اضطر أمحد بن إبراهيم الذي كان أحد قواد جيش املسلمني أن يقنع آبون بن آدش مبن
معه بوجهة نظره أن يغزو غزوة سريعة على جيش األحباش فكان له ما أراد وتقابل املسلمون
والنصارى يف مكان يسمى عقم(هنر كبري يشكل أحد روافد النيل من حبرية اتان) وانتصر املسلمون
وقتل من النصارى عدد كبري وغنم املسلمون املواشي واألسلحة. 3
وكان هذا االنتصار الذي احرزه املسلمون سبب يف غضب امللك احلبشي والذي غضب مما
مسعه عن أمحد بن إبراهيم وبراعته يف احلروب والتخطيط العسكري واالنتصار بقليل من الضحااي
1نوال محزة ،املرجع السابق  ،ص .75
 2آبون :البااب وهو اللقب الذي يطلقه االثيوبيون على املطران وهو مأخوذ من اللفظة العامية العربية (أبوان) واليزال يطلق على
املطران إىل اليوم يف اثيوبيا (ينظر :د ك ،نصوص من احلوليات امللكية االثيوبية،1840-1769تر :حممد حسن خليفة ،املركز
القومي للرتمجة ،القاهرة ،2007 ،ص .)369
 ،3أمحد بن خرية  ،املرجع السابق ،ص.297
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لذلك عزم امللك احلبشي أن يقضي عليه خشية أن يزداد اتباعه لورعه وفروسيته ويكرب أمره فخرج
على رأس جيش كبري وتقابل مع جيش اجلراد آبون بن آدش يف مكان يدعى كداد ومتكن أمحد بن
إبراهيم من يشتت جيش امللك احلبشي رغم كثرة جنوده وأن يعود ضافرا بغنائم كثرية إىل هرر.1
من خالل ما ورد ميكن القول أن العالقات بني احلبشة واملسلمني كانت متوترة ميزهتا احلروب
والنزاعات فكانت الكفة ترجح اترة للنصارى واترة للمسلمني وال ميكن احلكم الحد الطرفني ابلقوة
والتنظيم دون غريه.
اثنيا :الغزوالربتغايل لدويالت املدن شرق افريقيا
سارع الربتغاليون بعد اكتشافهم لطريق رأس الرجاء الصاحل إىل فرض سيطرهتم على دويالت
2
املدن االسالمية يف ساحل افريقيا الشرقي املطل على احمليط اهلندي
-01مقديشو :كان أول من وصل من القادة الربتغاليني إىل مقديشو فاسكو دي جاما استطاع
3
حينها هدم عددا من املنازل وأن يغرق بعض السفن غري أنه مل يرسو مبقديشو.
ويف 912ه1506 /م عاد الربتغاليون أبسطول كبري بقيادة البوكريك
(4)Ilbouquerqueوتريستاودا كوهنا ( )Tristao de cunhaوقد وصلوا إليها بعد تدمريهم
براوة والقضاء عليها وحني علم سكان مقديشو بتدمري جارهتم استعدوا للقتال وحصنوا املدينة
واحتشد أالف احملاربني على الشاطئ اختار "دا كوهنا" أحد الصوماليني الذين أسرهم يف براوة ووضعه
يف زورق واجته إىل الشاطئ فاندفع إليه احملاربون وسحبوه ومزقوه ،فأاثر ذلك الفزع يف نفوس الربتغاليني
وانسحبوا اتركني مقديشو بعد أن بدأت الرايح اجلنوبية الغربية يف اهلبوب مشكلة خطرا حقيقيا على
سفنهم.5
 1نفسه ،ص .298-297
 2بينما كان األحباش حيرقون املدن والقرى اإلسالمية ويعيثون فيها فسادا يف الداخل ،كانت األساطيل الربتغالية تقصف املدن
الساحلية لسلطنة عدل ولسائر مرافئ الصومال وشرق افريقيا ( ينظر :أمحد الظرايف ،اإلمام جوري ..فاتح احلبشة ،جملة البيان ،ع
 2 ،333نوفمرب 2015م www.albayan.co.uk
3نوال محزة الصرييف  ،املرجع السابق  ،ص . 102
4البوكريك :اسم عريب صميم أصله أبو كرش (ينظر :العيدروس ،املرجع السابق ،ص.)101
5نوال محزة الصرييف ،املصدر السابق ،ص.103
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-02ماليندي  :كانت ماليندي الدولة الوحيدة على ساحل شرق افريقيا اليت استغلت غزو الربتغاليني
لتحقيق مصاحلها على حساب جاراهتا املسلمات فقد اعتقد شيوخها أن مصاحلتهم مع الربتغاليني
سوف يكفل هلم النصر ضد عدوهتم اللدود ممبسة اليت كانت تسعى لضم ماليندي حتت سلطاهنا. 1
قدم اىل شرق افريقيا فرانسيسكو دا امليدا ( (Francisco de Almeidaوقام بتدمري
كلوة و ممبسة واحرقهما مث توجه اىل ماليندي فخرج ملكها الستقباله مهنئا هبذا الفوز ،ألنه لوال
تدمري ممبسة ابلكامل النتقم منه ملكها بعد رحيلهم ،وقام دا امليدا إبهدائه كمية كبرية من الغنائم اليت
غنمها منها مضافة اىل هدااي ملك الربتغال،و هكذا بقيت ماليندي احلليفة الوحيدة للربتغال على
ساحل شرق افريقيا.2
-03ممبسة:أطلق الربتغاليون على ممبسة (جزيرة احلرب) فقد وقفت يف وجوههم منذ وصول "دي
3
جاما "إليها يف رحلته االوىل ،غري أهنم اختذوا منها عاصمة هلم
يف 934ه1528/م وصل "نونو دا كوهنا" إىل شرق افريقيا وما إن وصل حىت سارعت كل من
ماليندي وزجنبار ابلشكوى من ملك ممبسة فهجم هذا األخري عليها واقتحمها بصعوبة وتكبد خسائر
يف األرواح فقرر حرقها،سارع ملكها يطلب الصلح إلنقاذها غري أنه يف هناية املطاف أضرمت ابلنريان
4
.
-04مببا:استسلمت بعد خضوع زجنبار وقد جتنبت التمرد على الربتغاليني لذلك كانت حمطة آمنة
للسفن الربتغالية ،وعلى الرغم من استسالمها فقد كانت تتهرب من دفع اجلزية أحياان كما حدث
سنة 915ه 1509/م حينما رسى أسطول برتغايل هبا مكون من  14سفينة للتزود ابملؤن وحال
نزوهلم انقض عليهم أهايل مببا ابلسهام حىت أجربوهم على املغادرة ومل يستطع الربتغاليون تدمري املدينة
حينها ألن موسم الرايح املواتية للذهاب إىل اهلند كان على وشك االنتهاء،ويف928ه 1522 /م
امتنعت عن دفع اجلزية حبجة اجلزر الصغرية اخلاضعة هلا. 5
1نفسه ،ص ص107-106
2نفسه  ،ص . 110
3احلمريي ،املصدر السابق ،ص .183
4نوال محزة ،املرجع السابق،ص ص 112-106

 5نفسه ،ص.117
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-05زجنبار:يف 916ه1510 /م قدم الربتغاليون إىل زجنبار بقيادة دواريت دا ليموس
)(Duartedelemosجلمع اجلزية املتأخرة عدة سنوات وحاصر اجلزيرة فهب سكاهنا يدافعون
عن أنفسهم إال أهنم مل يستطيعوا الصمود أمام املدفعية فهربوا إىل االدغال والتالل .ويف
934ه 1528/م رسى "نونو دا كوهنا "على ساحل زجنبار اجلنويب الغريب وتصدى له األهايل
وكبدوهم خسائر جسيمة وارغموهم على ترك الشاطئ فرسى "نونو دا كوهنا" يف مكان يسمح له
ابالتصال ابمللك الذي سارع إىل إمداد الربتغاليني مبا حيتاجونه حفاظا على مدينته.1
-06موزامبيق :تعد موزامبيق أهم املراكز الربتغالية على ساحل شرق افريقيا فقد خضعت للسيطرة يف

وقت مبكر ،ففي 913ه1507/م استطاع الربتغاليون بناء قلعة يف موزامبيق مسيت "ساو سبا ستياو
"و عينوا عليها قائدا عسكراي إلدارة التجارة ومجع الثروات للتاج الربتغايل  ،وبقيت موزامبيق يف قبضة
2
الربتغاليون يستغلون خرياهتا .

نالحظ مجيع دويالت املدن قد استسلمت خوفا وعجزا وإما أهنا قد دمرت وأصاهبا اخلراب
،وجند من بني االسباب اليت أدت اىل هزمية هذه الدويالت :
التفكك السياسي والنزاع املستمر على السيادة يف الساحل
تفوق األسلحة الربتغالية جعل ميزان القوى مييل لصاحلهم فالدويالت االسالمية شرق افريقيا يغلب
3
عليها الطابع التجاري ومل خيض حرواب كبرية تستدعي جلب أحدث االسلحة .

1نفسه ص ص .120-118
2نفسه ،ص 129
3نفسه ،ص ص 133-132
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بينما كانت احلبشة متر بفرتة عصيبة جراء احلروب اليت مل تستقر ألحد الطرفني (مسلمي
الزيلع ونصارى احلبشة) ظهر عامل آخر يف صفحة اتريخ احلبشة مبظهر جديد اكتسح املسلمون
خالهلا مجيع بالد احلبشة بقيادة أمحد بن إبراهيم الغازي .
املبحث األول :نبذة اترخيية عن اإلمام أمحد بن إبراهيم الغازي
أوال :مولده ونسبه
هو أمحد بن إبراهيم الغازي امللقب ابألشول أو األعسر(1ينطر امللحق رقم )04ويطلق عليه
املؤرخون أمحد جران  2ولد بقرية هوبت3ابلقرب من هرر  4واختلفت املراجع حول اتريخ مولده غري
أ ّن معظمها رجح أن مولده كان يف مطلع القرن 10ه16/م وحيدد بعضهم مولده يف
912ه1506/م .5
وكما اُختلف يف مولده اُختلف يف نسبه كذلك فريجع بعض الباحثني أصله اىل أحد قساوسة
إجيو ترك موطنه األصلي ورحل إىل عدل واعتنق االسالمّ ،إال أ ّن هذا ليس له ما يؤيده إ ْذ االقرب

للصواب أنّه من أسرة مسلمة اشتهرت مبشاركتها يف اجلهاد ،6فقد وصفه عرب فقيه يف فتوح احلبشة "
ساللة السادة اجملاهدين " 7كما ورد يف نفس املصدر أنه حني نزل بني أهل أماجة املسلمني أرادو

اقناعه ابلعدول عن التوغل يف اململكة بقوهلم " وآابؤك وأجدادك واالمري علي واالمري حمفوظ صهرك
واجلراد ابراهيم (أي والده) والسالطني املتقدمة ممن ملك بر سعد الدين مل يكن أحد منهم يقصد
1لقب ابلغازي ألنه تفرغ لطرد عادية األحباش وغزو بالدهم ،وكان يلقب جبران نسبة إىل قبيلة جران الصومالية ،كما تلقب
ابألشول أي األعسر ألنه كان يستخدم يده اليسرى يف القتال.
2فتحي غيث ،املرجع السابق ،ص 150؛ حممد عثمان أبوبكر ،املثلث العفري يف القرن االفريقي ،القاهرة  :املكتب املصري لتوزيع
املطبوعات1996 ،م ،ص  100؛ عثمان عبد الرزاق علي ،القرن االفريقي التاريخ واجليوبولتيك ،مركز الواثئق والدراسات
اإلنسانية ،جامعة قطر(،د س) ،ص .374
3أمحد بن خرية ،املرجع السابق  ،ص 301؛ أمحد الظرايف ،املرجع السابق.
4نوال محزة الصرييف ،املرجع السابق ،ص 175؛ أمحد الظرايف ،املرجع السابق.
5نوال الصرييف ،املرجع السابق  ،ص . 176
6نفسه ،ص 175؛ عطية خمزوم الفيتوري ،املرجع السابق ،ص. 197
7شهاب الدين أمحد بن عبد القادر( عرب فقيه ) ،فتوح احلبشة ،تح  :رينيهباسية( ،د ن)( ،د م ) 1898 ،م ،ص .2
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ملك احلبشة إال موطنه ومسكنه " .1ويفهم مما تقدم أن اإلمام ينحدر من أسرة مسلمة هلا وزهنا يف
حركة اجلهاد.
مل يذكر صاحب كتاب فتوح احلبشة شيئا عن مولد اإلمام غري أنه يؤكد أصوله الصومالية فحدد
أقاربه وميكن التعرف عليهم من خالل ما أورده فيذكر أخته مؤنسة كانت متزوجة من اجلراد كامل
حاكم إحدى القبائل الصومالية وشقيقه حممد بن إبراهيم كان زعيما أبحد القبائل الصومالية أيضا،
وابن عمه حممد بن علي الذي كان شيخا لقبيلة زاراب الصومالية.2
كما وقد أيد املؤرخ الصومايل محدي سامل ذلك وقال أنه من أب وأم صومالية من كرائم العائالت
من زعكة القريبة من هوبت مبقاطعة هرر يف اجلهة الشمالية .3
اثنيا :نشأته وتكوينه:
قد تضافرت عدة عوامل يف تكوين شخصية اإلمام أمحد بن إبراهيم منها ما هو وراثي ومنها
املكتسب .
نشأ االمام أمحد بن إبراهيم يف هوبت بني جلديسيا وهرر 4تلقى تعليمه على يد شيوخ وعلماء
هرر ،مث ارحتل مع والدته وأخواله إىل زيلع ،5حفظ ما شاء هللا له من القرءان الكرمي واالحاديث
النبوية ،كما درس كتب السرية والتفسري فنشأ نشأة اسالمية قوية شديد الورع والتمسك ابلدين .6
مل يستقر طويال يف زيلع بسبب اخلالفات على احلكم وكذا انتشار روح الصليبية يف بعض
املناطق هبا  ،فعاد إىل مسقط رأسه حيث الفقهاء والعلماء يف كافة اجملاالت اإلسالمية ،وحيث تكتظ
.1عرب فقيه ،املصدر السابق ،ص .18
2هارون مجبا ،االمام أمحد بن ابراهيم الغازي  1543-1506ه ،جملة قراءات افريقية ،ع  11 ، 36أبريل 2018م ،ص .2
3نوال محزة الصرييف ،املرجع السابق  ،ص . 175
4عبد هللا خضر امحد  ،املرجع السابق ،ص 19؛ فتحي غيث ،املرجع السابق ،ص 150؛ زروقي آمال وبوعالم إهلام ،العالقات
اخلارجية يف مملكة احلبشة خالل القرن10ه16/م ،رسالة ماسرت يف الدراسات االفريقية ،إشراف :حممود تركية ،كلية العلوم
االجتماعية واإلنسانية واإلسالمية ،قسم التاريخ ،جامعة اجلياليل بونعامة ،اجلزائر ،2017 ،ص .55
5زيلع :من مجلة أراضي احلبشة وعرفت بقرية يف جزيرة البحر يقال هلا زيلع (لالستزادة انظر :املقريزي ،املصدر السابق ،ص.)6
6أمحد بن خرية ،املرجع السابق ،ص .302
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املكتبات ابلكتب املختلفة واملخطوطات ،رجع إىل هرر ليشبع رغبته من العلم و ليتفقه يف الدين ،
وبعد سنوات من الدراسة والتحصيل صار شيخا عاملا رغم صغر سنه

1

يف ذات الوقت كان أمحد بن إبراهيم يتلقى دروس الفروسية والرايضة من أبناء عمومته فنشأ
مكتمل الصحة ،ابرعا يف رمي السهام شجاعا ،جريئا  ،فارسا ال يضاهيه أحد. 2
شب أمحد بن إبراهيم والبالد تتخبط يف األزمات والفنت وعايش ما كان يعانيه املسلمني من
َّ
اضطهاد ،وتفتت وحدهتم ،وضعف كلمتهم ،وفساد حكامهم الذين اهتموا مبصاحلهم اخلاصة على
حساب احلقوق العامة للمجتمع ،إ ْذ تقربوا من ملوك احلبشة أثناء نزاعاهتم على احلكم وأمهلوا شؤون
االمارة مما أجنر عنه الفوضى ،و فقدان األمن ،ضياع احلقوق واحلرايت وظهور العادات االجتماعية
السيئة ،فانقسم السكان اىل قسمني :
القسم األول :التف حول االمراء االئمة الذين رفضوا سياسة املهادنة و التحالف مع ملوك احلبشة،
القسم الثاين :ضم حكام عدل الذين ساروا على سياسة حمالفة ملوك احلبشة واخلضوع هلم ،وعرب
القسم األول عن رفضه إبقامة امارات حملية داخل امارة عدل

3

كانت اإلمارات اإلسالمية شرق افريقيا مفككة مما أاتح مللك احلبشة أن حيكم قبضته عليها
ويفرض عليها الوالء وألزمهم بدفع مبالغ من املال كدليل على تبعيتهم له ،4كل هذا أدى أبمحد بن
إبراهيم اىل االنضمام اىل صفوف القائد آبون بن آدش (934-928ه1527-1521/م)5إلميانه

 1أمحد بن خرية ،املرجع السابق ،ص .303
2عميداح حممد ،املرجع السابق ،ص.21
3نفسه ،ص ص 304-302
4شوقي عطا هللا اجل مل وعبد هللا عبد الرزاق ،اتريخ املسلمني يف افريقيا ومشكالهتم ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،القاهرة،
 ،1996ص . 28
5آبون بن آدش :وصل اىل عرش عدل بعد أن خاض حراب ضد االمري منصور بن حمفوظ ،استمر حكمه  7سنني واستطاع يف هذه
الفرتة إعادة اهلدوء واالستقرار اىل مملكة عدل (لالستزادة انظر :نوال محزة الصرييف ،املرجع السابق ،ص .)167
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بضرورة تغيري االوضاع وإحياء حركة اجلهاد واصالح أمر املسلمني ونشر االسالم يف كافة أرجاء
احلبشة.1
بدأت شخصية أمحد بن ابراهيم تظهر وتتضح معاملها بعد زواجه من (دولنرية) ابنة االمري
حمفوظ (922-894ه1516-1488/م) حاكم امارة عدل فتعززت مكانته وكسب والء أتباعه
اضافة اىل أتباع اجلراد آبون .2
اثلثا :جهود أمحد بن ابراهيم لتحسني االوضاع الداخلية:
اتبع حكام إمارة عدل سياسة غري حكيمة أضرت مبصاحل البالد متثلت يف تقرهبم من ملوك
احلبشة وامهال شؤون االمارة كما سبق وذكران.
يف 914ه1508/م توىل حكم احلبشة امللك لبنادجنل وكان يف تلك االثناء اإلمام حمفوظ
يقود حركة اجلهاد السرتجاع املناطق اإلسالمية اليت اغتصبها األحباش ،يف 921ه1515/م سار
السرتجاع فطجار وقام إبحراق مجيع الكنائس واالديرة اليت استحوذ عليها االحباش وأسر عددا كثريا
من اجلنود.3
علم امللك احلبشي لبنادجنل بوجهة اإلمام حمفوظ بواسطة جواسيسه فأع ّد له كمينا مميتا يف مكان

يدعى "دل ميدة "بني فطجار وعدل يقع بني جبيلني شديدي االحندار واالرتفاع ،وما إن وصل
اإلمام حمفوظ إىل الواد حىت وقع هو وجنوده يف الفخ وابت املسلمون حماصرين من اجلهتني ،فقد قسم
امللك لبنادجنل جيشه إىل قسمني  :قسم عند املمر األول والقسم الثاين يعسكر بني الواد واجلبل ،هزم
املسلمون شر هزمية واستشهد اإلمام حمفوظ ومعظم جيشه يف 930ه1526/م.4

1أمحد بن خرية ،املرجع السابق  ،ص  304؛ نوال محزة الصرييف ،املرجع السابق ،ص . 176
2أمحد بن خرية ،نفسه  ،ص  303؛ نوال محزة الصرييف ،نفسه ،ص . 176
3أمحد بن خرية ،املرجع السابق ،ص . 293
4نفسه ،ص . 294
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ويف نفس السنة قام لوبو سواريز (Loposoares)1بتدمري مدينة زيلع واحراقها بسبب اشرتاك
حاكمها مع اإلمام حمفوظ يف معركته األخرية ضدهم ،وابستشهاده تسلم اجلراد آبون بن آدش مهمة
توحيد القوى االسالمية شرق افريقيا ،واستمر حكمه 7سنوات استطاع خالهلا إعادة اهلدوء
واالستقرار للمملكة واصالح األحوال الداخلية ،وقد ساعده يف ذلك العلماء والفقهاء واملشايخ الذين
كانوا يشدون من أزره ويؤيدونه وينشرون الوعي والثقافة اإلسالمية .

2

و هذا ما دفع أبمحد بن ابراهيم اىل االخنراط يف صفوف اجلراد آبون وقد كان خادما له ،فما
لبث أن اصبح جنداي خملصا وفارسا مغوار غيورا على دينه وحريصا على صالح أمر املسلمني مطلعا
على الوضع املتدهور ململكة عدل داخليا ،وأقلقه انتشار الفساد وضياع االمر وسوء حال احلكام
وعمره مل يتجاوز الواحد والعشرين فقط وكان اجلراد آبون حيبه حبا شديدا نظرا ملا رآه فيه من
الشجاعة والرباعة يف احلروب والصدق واألمانة يف السلم ولشدته غريته على الدين اختذه صديقا
مقراب.

3

مل تدم احلركة اإلصالحية للجراد آبون طويال أل ّن سياسته مل ترق لسلطان عدل أبو بكر بن حممد

بن آزر ،4فثار عليه وقتله ابلزيلع سنة 932ه1528/م ابلتعاون مع بعض القبائل الصومالية وقطاع
الطرق ،بعد مقتله سادت الفوضى يف اململكة من جديد ومجع السلطان أبو بكر كل قواه وحشدها
للقضاء على ما تبقى من جيش اجلراد آبون ،فاضطر قائد اجليش اىل اخالء مدينة هرر واالعتصام
جببل يف هوبت ،لكن جنود السلطان حاصروهم واستمروا برمي املقذوفات حىت قتل قائد اجليش وتوىل
أمحد بن ابراهيم قيادته .

5

 1استلم هذا األخري منصب انئب ملك اهلند عقب وفاة البوكريك عام 915ه1509/م.
2أمحد بن خرية ،املرجع السابق ،ص . 295
3عبد هللا خضر امحد ،املرجع السابق ،ص.19
 4أبوبكر بن حممد بن آزر :ينسب اىل ذرية سعد الدين من ساللة عمر ولسمع حاكم امارة أوفات ،توىل السلطان بعد قتله للقائد
آبون بن آدش ،امتد نفوذه ليشمل اضافة اىل إمارة أوفات عدل وهرر (لالستزادة انظر :أمحد بن خرية ،املرجع السابق ،ص،297
التهميش رقم.)2
5أمحد بن خرية ،نفسه ،ص . 299
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امضى أمحد بن ابراهيم سنواته االوىل يف صراع مع السلطان أبوبكر 1والذي مل تكن عالقته به
طيبة وكان يسودها الشك واحلذر من كليهما ،فبعد انتصار أمحد بن إبراهيم على جيش احلبشة
وقائده "فانيل" عند هنر عقم خاض حراب ضد السلطان ولكنه هزم وعقد الصلح بني الطرفني بتدخل
الفقهاء والعلماء وعقدت فرتة هدنة بينهما،وذلك حقنا لدماء املسلمني واقرتحوا اقتسام البالد بني
السلطان أبو بكر واإلمام على ان يكون األول احلاكم العام ويكون اإلمام أمحد هو النائب والبالد
بينهما ابلتساوي و يقيم اإلمام أمحد يف بلدة سيم والنصف الثاين من البالد يكون خاضعا للسلطان
مباشرة وأن ينقل مقره إىل هرر وأن يلقب امحد بن ابراهيم ابإلمام.2
خالل فرتة اهلدنة عمل السلطان على جتريد أمحد بن ابراهيم من أسباب القوة فسرح اجلنود ونزع
أسلحتهم إال أ ّن االمام تفطن ملكيدته فهرب اىل بلدة زعكة ومعه ثالثة من رفقته ، 3وتقابل يف طريقه

مع غالم السلطان ومعه 4خيول فأخذها منه وتوجه اىل بلدة شيح ،وفيها انضم إليه األمري جراد
"أبوبكر بن امساعيل" وجنده واألمري "حسني اجلاتري" و جنده أيضا ،4انتهى الصراع بني أمحد بن
إبراهيم والسلطان أبوبكر مبقتل االخري سنة 934ه1530/م وتعيني شقيقه "عمر الدين "خلفا له
كونه أكثر مرونة وغرية على تنفيذ الشريعة االسالمية.5
كان أمحد بن إبراهيم من أشد الناس تدينا وإمياان برسالته يف الدعوة مكرسا حياته وماله يف
سبيل نشر الدعوة اإلسالمية وإعالء العدل وحماربة الفساد ويف سبيل حتقيق تلك االهداف ضحى مبا
ميلك من أموال حىت أنه ابع حلي نسائه وأاثث بيته لشراء السالح ضاراب بذلك املثل االعلى للجهاد

1فتحي غيث ،املرجع السابق ،ص . 152
2أمحد بن خرية ،املرجع السابق ،ص . 300
3حممد زاهر أبو غدة ،حدث يف  17ذي القعدة استشهاد اإلمام أمحد بن إبراهيمwww.islamsyria.com
4أمحد بن خرية ،املرجع السابق ،ص ص 300-299؛ عبد هللا سامل ابزينة ،انتشار اإلسالم يف افريقيا جنوب الصحراء ،دار
الكتب الوطنية ،بنغازي ،2010 ،ص.193
 5العيدروس عبد القادر بن شيخ بن عبد هللا ،النور السافر عن أخبار القرن العاشر ،تح :أمحد حالو وآخرون ،دار صادر ،بريوت،
 ،2001ص265؛ نيقوالي إيفانوف ،الفتح العثماين لألقطار العربية 1574-1516م ،تر :يوسف عطاهللا ،دار الفارايب،
بريوت ،1988،ص .161
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يف سبيل هللا ورفع كلمته ،و وضع أسس حكم البالد على أساس الشريعة االسالمية والسيما يف
جمال توزيع أموال الزكاة على مستحقيها  ،وقد كان سالطني عدل قبل قدومه جيمعوهنا ألنفسهم.1
هبذه السياسة كسب حب الفقهاء والعماء والشيوخ ،كما كسب حمبة الشعب ،فقد كان جيلس
مع الفقراء ويلطف ابملساكني ويرحم الصغري ويوقر الكبري ويعطف على اليتيم وينصف املظلوم  ،كما
قضى على قطاع الطرق فأمنت البالد .2
بعد إزاحة االمام ألهم املعوقات واملتمثلة يف شخص السلطان أبو بكر وأتباعه ،قام بتوحيد
اجلبهة الداخلية للمسلمني واعطى األمان وأعلن املساواة ودعا اىل االسالم وانشد اجلميع اىل العمل
لبناء االقتصاد وزايدة االنتاج وفتح املساجد واملدارس ،كما بعث اىل أمراء االمارات االسالمية
يناشدهم الوحدة وعدم دفع اخلراج واهلدااي للحطي احلبشي وأن تكون اجليوش اهلررية مستعدة للدفاع
عنها.

3

استطاع اإلمام أمحد تدعيم جيشه ابلقبائل اليت أعلنت اسالمها وانضم إليه العرب من آل بعلوى
احلسنني وسائر العرب من بالد زيلع حىت احلبشة اجلنوبية (مملكة ابيل ) وكذا عرب املهرة اليمنني
الذين أمدوه ابلبنادق واملدافع وخربهتم يف صنع السفن ،فضال عن مشاركتهم امليدانية يف اجلهاد إىل
جانب جيوشه.4
بعد توحيد االمام لصفوف جيشه اجته إىل اجلهاد االكرب الذي أحس أنه ولد ألجله أال وهو
توحيد االمارات االسالمية و صد العدوان احلبشي املسيحي .
املبحث الثاين  :االمام أمحد وتوحيد االمارات االسالمية
كانت السيطرة احلبشية تزداد يوما بعد يوم على اإلمارات اإلسالمية مما دعى اإلمام أمحد بن إبراهيم
إىل وضع خطة السرتدادها ،ومن أهم فتوحاته نذكر:
1أمحد بن خرية ،املرجع السابق ،ص .305
2عرب فقيه ،املصدر السابق  ،ص 8؛ أمحد الظرايف ،املرجع السابق.
3أمجد بن خرية  ،نفسه ،ص ص .310-309
4نفسه ،ص . 309
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أوال :فتح ابدقي :كانت موقعة ابدقي أوىل فتوحات اإلمام أمحد بن إبراهيم حيث مجع جيوشه من
القبائل الصومالية واجتهوا إىل احلبشة حىت وصلوا هنر الدير ووصل خربهم اىل امللك احلبشي لبنادجنل
بواسطة جواسيسه فجمع بطارقته وساروا من ابدقي قاصدين بيت أحمرا 1وخلف فيها شخصا يدعى
"عثمان بن دار علي".

2

يف املقابل سار اإلمام وجيشه من الدير مسرية يومني ووصلوا إىل" بقل زر" فرتبه ووزع الراايت ،
فعقد راية بيضاء وأعطاها الوزير عديل وضم اليه 200فارس و2000راجل ،واثنية محراء وسلمها
لصهره متان بن عثمان وضم له110فارس و 3000راجل ،واثلثة ابللونني األمحر واألصفر وسلمها
لنور بن إبراهيم وكان عدد خيوله  100ومن الراجل  ،2000واخرى بيضاء اطرافها محراء لنفسه
مكتوب عليها آايت من القرءان حترض املسلمني على القتال وما أعده هللا هلم من ثواب ،وكان يف
القلب ومعه  200فارس. 3
يف اليوم الثاين وصلوا عواش وكان دليلهم "خالد الواردي" و ساروا من عواش ووصلوا أرض
مرجاي وتزودوا منها مبؤونة اجليش ووصلوا سريهم حىت أماجه وانضم عدد منهم اىل جيش االمام .4
بعدها سار املسلمون وحطوا يف أرض جان زلق ابلقرب من جبل يدعى "كسم" وقد حتصن
اجليش احلبشي به واشتبكا اجليشان واستطاع املسلون هزمية االحباش وغنموا 12فرسا والكثري من
البغال واملواشي وفرح املسلمون هبذا النصر واستبشروا خريا ،وساروا متجهني إىل فطجار وعسكروا
ابلقرب من بيوت امللك وخزائنه 5وأرسل االمام من يتقصى له أخبار اجليش احلبشي ومل جيد من خيربه

 1بيت أحمرا :أرض واسعة كثرية االرزاق تقع وسط اجلبال وهلا أبواب وطرق فيها وهي موطن آابء وأجداد االحباش( .ينظر عرب
فقيه ص .)72
2عرب فقيه ،املصدر السابق ،ص .15
3نفسه ،ص .17
4نفسه ص ص 19-18؛ فتحي غيث ،املرجع السابق ص.152
5عرب فقيه ،نفسه ،ص.19
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احلقيقة وأكد النصارى على أنه الوجود جليش امللك ،فتوجه املسلمون على البغال إلعطاء خيوهلم
قسطا من الراحة وأسلحتهم يف اغمدهتا وحني مهوا بدخول القرية صدهتم عساكر االحباش

1

"مسوما" له ثالث طرق فقسم اإلمام اجليش
كان يفصل بني ابدقي واملسلمني هنر يسمى ُ

ثالث فرق ،فرقة بقيادته وجلس على الطريق الوسطى ،فرقة أمر عليها "متان الصومايل" وأمره أن
ميسك الطريق العليا من امليمنة ،والفرقة الثالثة أمر ليها الوزير "عديل" 2وأمره أن ميسك الطريق السفلى
من امليسرة.3
سار كل واحد يف فرقته ،قاتلت فرقة "متان" قتاال شديدا وكانوا اترة يـ ْغلبون واخرى يُغلبون من

الصبح إىل العصر وأرسل يطلب العون من اإلمام فارسل له  50فرسا ،أما االمام وأصحابه فإ ّهنم
قاتلوا البطريق األوسط حىت فرق الظالم بينهم و ّأما الوزير عديل فقد كانت معه فرقة خمتصة يف رمي
القوس فاخرج هلم األحباش قبيلة املاية الوثنية وكانوا يستخدمون السهام املسمومة.4

يف اليوم التايل هرب بعض املسلمني ليال إىل املعسكر احلبشي ،كما أرادت فئة اخرى الفرار
فكان االمام واصحابه يردوهنم اىل ساحة املعركة وحيرضوهنم على القتال آبايت اجلهاد ومل يبقى سوى
 40فارسا و 20راجال ،استطاع االمام واصحابه ارجاع الفارين مث ساروا حنو فطجار وكان االحباش
نصبوا هلم كمينا غري أهنم اختلفوا فيما بينهم واستطاعوا جتاوزهم.5
اثنيا :معركة مشرب كوري :حدثت يف شهر رجب 935ه1528/م 6فبعد انتصار املسلمون يف
ابدقي قرروا العودة اىل هرر وحطوا على هنر عجام جي ألخذ قسطا من الراحة ،فبينما هم كذلك

1نفس املصدر السابق ،ص20؛ يوسف أمحد ،املرجع السابق ،ص.35
 2كان يلي اإلمام يف القيادة ولقب ابلوزير حيث لعب دورا يف قيادة اجليوش وفتح مناطق عديدة من اململكة احلبشية املسيحية ،قتل
يف إحدى مواقعه مع األحباش النصارى ( لالستزادة انظر :أمحد بن خرية ،املرجع السابق ،التهميش  ،6ص .)301
3عرب فقيه ،املصدر السابق ،ص .21
4نفسه ،ص.22
5نفسه ،ص .23
6عميداح حممد ،املرجع السابق ،ص 23؛ د ك ،مملكة فطجار935ه1529/م  ،موقع الشباب الصومايل األحرار.
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حاصرهم امللك احلبشي يف جيش يبلغ تعداده  16000واملشاة الذين حيملون االقواس والسهام
املسمومة .200000

1

بينما كان املسلمون  560فارسا و 12000مشاة فقسمهم االمام اىل ميمنة ،ميسرة وقلب
وقام فيهم خطيبا وقال  ":أان أقول لكم مثلما قال النيب صلى هللا عليه وسلم ألصحابه قوموا اىل "جنة
عرضها كعرض السماء واالرض أعدت للذين ءامنوا ابهلل ورسله ذلك فضل هللا يوتيه من يشاء وهللا
ذو الفضل العظيم " 2وصلى املسلمون ركعتني ومكثوا ينتظرون وصول اجليش احلبشي وكان صف
واحد من األحباش يعادل مخس صفوف من املسلمني.3
خرج املسلمون من مواطنهم ملواجهة األحباش واإلمام حيرضهم على اجلهاد واختلط اجليشان وكثر
الغبار واجهد القتال ميسرة جيش املسلمني وقاتلهم االحباش قتاال ذريعا وأسروهم وقتلوا منهم
 ،3000أما امليمنة فدار احلرب بينهم و أجلأوهم إىل القلب عند راية اإلمام واقتتلوا هناك ُ 4هزم

االحباش وقتل منهم ألوف وبطارقة كثرية ،كما تكبد املسلمون خسائر يف االرواح ،وغنموا من اخليول

و السيوف والدروع وآالت احلرب الشيء الكثري.5
اثلثا :فتح دوارو :مكث اإلمام وجيشه يف بالدهم هرر ما يقارب الشهرين والنصف مث قرر اخلروج
للجهاد يف سبيل هللا فعبأ جيشه وسار ابجتاه دوارو يف شوال 935ه  1528/م ودخلها عن طريق
ابيل

6

قسم اإلمام جيشه إىل فريقني توىل بنفسه قيادة إحداها واخرى أوكلها الوزير "نور" وكان اهلجوم
فجرا ومل يلقى مقاومة تذكر فغنم غنائم كثرية ،ويف اليوم الثاين أرسل اإلمام اخليول اىل أرض دوارو

1عرب فقيه ،املصدر السابق ،ص .24-23
2سورة احلديد ،اآلية .21
3عرب فقيه ،املصدر السابق ،ص ص .25-24
4نفسه ،ص26
5غسان علي حممد الرمال ،املرجع السابق ،ص .335
6عرب فقيه ،املصدر السابق ،ص .28
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وأغاروا عليها ووصلوا إىل جواتر ومنها سار إىل موضع آخر يدعى "دل مربق" ،ووقعت هناك معركة
بقيادة البطرق" أبيل" انتهت أبسره وهزمية جيشه

1

كان حيكم دوارو حينها بطريق يدعى "رأس نبيات" و حني علم هبجوم املسلمني مجع جيشا
ضخما وأغلق طريق العودة فاستخدم اإلمام البطريق املأسور أبيل ليتوسط هلم مع "رأس نبيات" فوافق
األخري على مغادرة املسلمني على أال حيرقوا كنائس امللك ويدفعوا اجلزية مث واصل اإلمام سريه إىل أن
وصل منطقة تدعى "ورقالوا" ففتحها ومنها سار اىل "جان عنبا" ،عسكر هبا وقسم الغنائم على
اجليش وانضم إليهم أحد بطارقة االحباش يدعى "راجح" وقد كان مسلما نصره امللك فانضم إىل
صفوف االمام وكان هلم عوان على االحباش وأعلمهم مبواضع تواجدهم. 2
نقض "رأس نبيات" عهد الصلح وطوق املسلمني يف جيش يبلغ  600فارس وقذفوهم ابحلجارة
وحني رأوها التصل إليهم تركوا أماكن حتصنهم واقتتلوا قتاال شديدا ،هزم البطريق "رأس نبيات" ومل
يقتل أحد من املسلمني وغنموا من اخليل 20فرسا والكثري من الدروع والبغال عاد اإلمام وجيشه إىل
هرر فرحني منصورين واقتسموا الغنائم اليت غنموها وجلسوا شهرا وتفرق اجليش وأمرهم اإلمام إبعداد
السالح وذهب إىل زربة إلصالح األوضاع هناك.3
رابعا :فتح ابيل :بعد أن استتب اإلمام األمن يف هرر خرج لفتح ابيل وتزود اجليش يف كداد وخرجوا
ابجتاه ابيل ونزلوا بدلفاي ومكثوا هبا 4أايم مث خرجوا ،وبعد ستة أايم من خروجهم وصلوا إىل مكان
يسمى "ميزا" وقسم اإلمام جيشه لقسمني ،قسم بقيادته واآلخر بقيادة "أورعىآبوي" يسري كل قسم
يف اجتاه ويلتقوا يف موضع يدعى أدل جالت.4
يف الطريق الذي سلكه اإلمام حدث أن صادف جمموعة من النصارى يف طريقهم لبالد املسلمني
وحصل منهم معلومات عن اجليش احلبشي ،وقد كان حيكمها البطريق
إلعالن اسالمهم فستضافهم ّ
1نفس املصدر السابق ،نفس الصفحة.
2عميداح  ،املرجع السابق ،ص.25
3عرب فقيه ،نفسه ،ص .33 -32
4نفسه ،ص ص .35-34
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"أزماجدجلجان" صهر لبنادجنل خرج من ابيل وخلف فيها البطريق "شنكور "وكان يقيم يف زلة،
ومبنطقة قاقمة كان يوجد البطريق "ختلى أمانوت"  -مسلم واله اإلمام منصبا غري أنه ظلم الرعية
فاشتكوه لإلمام فعزله فأعلن سخطه عليه وهرب إىل" لبنادجنل "فنصره وواله بطريقا على قاقمة-
فجهز اإلمام أمحد 30فارسا وأسند ألبو بكر قطني قيادته وأمره ابلتوجه إىل قاقمة

1

سار االمام بباقي اجليش إىل منطقة تدعى عفري أهلها مسلمون خرجوا رحبوا به وجبيشه ،بعد
اسرتاحة اجليش عرب املسلمون جبل يف املنطقة حىت وصلوا اىل أرض واسة من االراضي اليت يسكنها
النصارى فهامجوها وواصلو السري حىت وصلوا أدل جالت من أرض ابيل وقت الظهر ومكثوا ينتظرون
القسم اآلخر ،أما "أورعىآبوي "فقد هاجم قاقمة وفتحها وغنم منها غنائم كثرية ،أما االمري "أبوبكر
قطني" فقد حاصر بيت ختلى أمانوت ليال وما إن طلع الفجر حىت شن اهلجوم على منزله وأسره
وزوجته وقدمه كهدية حلاكم عدن.2
سار اإلمام إىل هنر وبيات ومن هناك أرسل سرية بقيادة االمري" رحربوي" ابن عمه وأمره أن يسر
إىل أرض مالو وسط ابيل لفتحها ،فذهب وفتها وغنم منها غنائم كثرية مث عادوا اىل معسكر اإلمام،
واستعد اإلمام بعدها لفتح زلة واليت كانت حتت محاية البطريق "شنكور" ،وقد مسع االخري ما فعله ب
"ختلى أمانوت" فجمع جيوشه واجته حنو معسكر االمام وأرسل فرقة من  60فارسا ليستطلعو أخبار
املسلمني.3
حني علم البطريق "شنكور" فرق جيشه ثالث فرق للهجوم على مقدمة اجليش والوسط والساقة

4

حيث ختتص كل فرقة جبهة معينة ،وقعت املعركة وكان النصري فيها حليف املسلمني وفر شنكور هاراب
والتجأ اىل اجلبل واعتصم به .يف اليوم التايل ،هجم على املسلمني ووقعت معركة بني الطرفني واهنزم
االحباش ،أما اإلمام وجيوشه مل يكونوا على دراية ابألمري أبوبكر وماحدث له وبينما هم سائرون إ ْذ
ابلثالثة فرق من االحباش صفوا جيوشهم واجتمعت معهم جيوش النصارى وكانت الدائرة لألحباش
1نفس املصدر السابق ،ص .35
2نفسه ،ص .36
3نفسه ،ص .38-37
4الساقة :مؤخر اجليش  ،املوكب ،اجملموعة احملتشدة من األشخاص ( د ك ،قاموس الوافر عريب-عريب ،املرجع السابق ص .)314
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فهزم املسلمون وقتل منهم خلق كثري .أما "وسن سجد "فقد استخدم حيلة انطلت على بطارقة ابيل،
حيث دعاهم لالجتماع عنده وكان عددهم ستون بطريقا ،قدم هلم اخلمر حىت أسكرهم وأمر صبيانه
بذحبهم على ابب البيت وأخذ خيوهلم وعدهتم ،مث أمر أهل ابيل أبن يسلموا وإال فعل معهم مافعله
ابلبطارقة فاسلموا مجيعهم.1
خامسا :موقعة أنطاكية  :بعد عودة االمام من غزوة ابيل جلس شهرين مث قرر اخلروج للجهاد،
فأخذ إبعداد اجليش وأرسل اىل زيلع لشراء األسلحة واملدافع وأرسل اىل مجيع القبائل ،فانضمت له
قبيلة هربمقدي يف مخسني فارس و500راجل و قبيلة مارحان يف  80فارسا و 700راجل يف 80
فارسا و 700راجل وقبيلة كركره يف  30فارسا ومن الراجل  1000وقبيلة جرى يف  80فارسا
و 1000راجل وقبيلة زربة يف  20فارسا و 80راجل ،حىت بلغ عدد اخليل  500ومن الراجل
. 212000
سار االمام و اجليش حىت وصلوا اىل قرية يقال هلا "زيفة" واكرمهم أهلها ومنها اىل هنر شيح
ومنه اىل زعبودة وسارو منه و اجتمعوا يف هنر دير مث ساروا وحطوا يف بقل زر وعقد الراايت و قسم
اجليش إىل  3فرق وساروا مدة يومني حىت وصلوا إىل هنر عواش وعسكر ابلقرب منه واستشار مع
اصحابه حول وجهة اجليش واستقر رأيهم على الذهاب إىل دوارو الستكمال فتحها ،فساروا إليها
وعندما وصلوا إىل مكان يقال له عرقوي  ،وفيها وجدوا أن امللك احلبشي قد استعد ملواجهتهم وحفر
خندقا يف الطريق املؤدية اىل دل ميدة.

3

أسر االمام بعض االحباش واخربوه عن طريق آخر يوصل اىل دل ميدة فدخلها ،مث سار اىل
أنطاكية ليال ومحل رجاله املدافع على رقاهبم وازاء وصوهلم استشارهم االمام فأشاروا عليه بتقسيم
اجليش إىل فرقتني إحداها بقيادته واآلخر بقيادة وزيره" نور" 4هذا ألن اجليش احلبشي قد كان مقسم
1نفس املصدر السابق ،ص .40 -39
2نفسه ،ص .41
3نفسه ،ص ص .43-42
 4األمري نور بن جماهد :هو ابن الوزير جماهد الذي كان أحد وزراء اإلمام أمحد ابن ابراهيم وهو ابن اخته أصبح إماما بعد مقتل هذا
األخري ومسي بصاحب الفتح الثاين ( ينظرwww.kachaf.com ( :
47

الفصل الثاين

جهود االمام امحد الغازي يف توحيد االمارات اإلسالمية وجماهبة نصارى احلبشة

لفرقتني أيضا األوىل بقيادة اسالمو والثانية بقيادة أبيت ،وبلغ تعداد االحباش 6000فارس
و100000من املشاة أما املسلمون 500فارس و 10000مشاة.1
اشتبك اجليشان من الصبح إىل العصر ومل تسفر املعركة عن انتصار أي منهما فتارة تكون الغلبة
للمسلمني وأخرى لألحباش ،يف اليوم التايل جلأ اجليش احلبشي إىل جبل يقاتلون من فوقه واصبح
املسلمون منكشفون عليهم فأحلق هبم أذى كبري ،االمر الذي جعل االمام يستدعي سعيد بن صعبان
وأمره بطلق املدفع حنو اجلبل ،وأمر اجليش ابهلجوم مباشرة بعده ،كانت للطلقة أثرها فأفزعت
األحباش وأحدت الفوضى بينهم واستطاع املسلمون رد الصاع صاعني ،وافرتق الفريقان ،ويف الليل
هرب اسالمو وجيشه مسترتين ابلظالم

2

سادسا :موقعة زرى  :وقعت املعركة يف رمضان 937ه1530/م ،نزل املسلمون يف غندورة ودخلوا
الكنيسة اليت هبا بعد أن هرب حراسها وغنموا مافيها مث أحرقوها ومكثوا فيها ستة أايم.
بعد مساع امللك لبنادجنل هبزمية جيشه يف أنطاكية ،مجع جيشا آخر وعني البطريق "تكل يسوس"
لقيادته ،وقرروا حماصرة املسلمني يف دل ميدة فعلم االمام أمحد بذلك فقرر مفاجئتهم فاجتهوا من
دوارو اىل زرى وبقي حوايل  40فارسا بقيادة عبد الناصر.3
سار املسلمون وحني وصلوا عسكروا بواد زرى املقابل للربوة اليت يعسكر فيها االحباش فتقابل
اجليشان ودارت بينهما معركة حامية الوطيس وكتب هللا فيها النصر للمسلمني وقتلوا الكثري من
البطارقة على رأسهم "تكل يسوس "و "اسالمو " وغنموا غنائم كثرية. 4
سابعا :موقعة دخن دور :قبل هذه املوقعة مرض االمام أمحد مرضا شديدا ،أما امللك لبنادجنل فإنه
ملا جتاوز املسلمون هنر عواش فر هاراب وسار من أرض ورب إىل الداموت وقرر مجع جيش بقيادة
وسن سجد ،وكتب االخري كتااب اىل االمام يتوعده (ينظر امللحق رقم ) 05
1نفس املصدر السابق ،ص ص .44-43
2نفسه ،ص .44
3نفسه ،ص ص .48 47
4نفسه ،ص .49
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كان اإلمام اليزال مريضا حني وصله الكتاب لكنه جلس دون أن يظهر ذلك ورد على الرسول
(انظر امللحق رقم  ) 05وكان مما قاله ":قل لسيدك إن كنت كما تزعم فقاتل على بالدك وأما هذه
البالد فال نرتكها حىت منلك احلبشة أبسرها كما وعدان النيب صلى هللا عليه وسلم حيث قال :
"زويت1يل االرض فرأيت مشارقها ومغارهبا فسيبلغ ملك أميت ما زوي يل منها " ،فرجع الرسول اىل
سيده واخربه ومتلكه اخلوف بعد مساعه رد االمام وكتب كتااب آخر لإلمام يعتذر فيه عما بدر منه
ويطلب الرمحة فعفى عنه.2
يف 23رمضان 937ه1530 /م تعاىف اإلمام من مرضه واستعد ملالحقة لبنادجنل وسار إىل
أرض الداموت وفتح مناطقها الواحدة تلو االخرى وامللك يفر من منطقة اىل اخرى حىت حتصن يف
جبل يسمى دخن دور (أي مسكن الفيل ) وحني وصل االمام وجد طريق اجلبل مغلقة فرتك نصف
اجليش مع الوزير عديل القتحامه وذهب بباقي اجليش إىل طريق آخر .كان للجبل ثالثة أبواب
حمصنة ابألشجار واألشواك وأمر إمام املسلمني أن يصفوا دروعهم وأن يسروا عليها للعبور واستطاعوا
عبوره مث فتحوا الباب لبقية اجليش الذي استطاع الصعود واشتبك اجليشان ووقعت معركة طاحنة
انتهت ابنتصار املسلمني. 3
سار اجليش حىت منبع هنر عواش وعسكروا به وارسل االمام سرية لفتح شوا وابلفعل مت الفتح هبا
"ورب "على أن تدفعا اجلزية مث سار اإلمام إىل "برارة "فدخلها وصاحل أهلها ،وواصل االمام
وب ّ
4
مالحقة "وسن سجد" ويف هناية املطاف قُتل من قبل اجلراد" عابد"
اثمنا :فتح أوفات ودرجة  :سار االمام أمحد حىت وصل جان زلق وأرسل سرية بقيادة اجلراد "نصر
"و "فرشحم دين" إىل بلدة شجرة ،واخرى بقيادة الوزير "عديل "إىل زقالة وإىل اللبال واىل عواش طب
واستطاعوا فتحها وأسلم مجيع أهلها

1

1زويت :زوى يزوي زّاي وعن سره :طواه ،هللا األرض :طواها ( ينظر :عيسى مومين ،القاموس املدرسي املمتاز ،ط ،2دار العلوم
للنشر والتوزيع ،اجلزائر200 ،م ،ص  )217وهنا مبعىن مجعت وقبضت.
 2عرب فقيه ،املصدر السابق ص ص 57-56؛ عميداح حممد فريد ،املرجع السابق ،ص.26
3عرب فقيه ،نفسه ،ص .59 -58
4نفسه ،ص 67؛ عبد هللا سامل ابزينة ،املرجع السابق ،ص .194
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هرب أهايل جان زلق 2اىل اجلبال بعد مساعهم بقدوم االمام مما اضطره إىل السري إىل إيطيط
وخري أهلها فاختاروا االسالم شريطة أن يسلموا
وترك "خالد الواردي" إلخضاعهم ،فحاصر اجلبال ّ
3
على يدي االمام
جهز االمام سرية وأوكل قيادهتا إىل األمري علي وأرسله إىل بالد درجة ودبر برهان وضم له 100
فارس ،واخرى أوكلها للقائد مشسوا لفتح أوفات وحتصن أهلها ابجلبال وكانت ضيقة ووعرة ،غري أن
املسلمني حاصروهم واستطاعوا فتحها وأسلم مجيع أهلها وعني مشسوا أمريا عليها ،كما استطاع األمري
"علي" فتح كل من درجة ودبر برهان.

4

يف تلك االثناء أرسل أورعى عثمان املرتد سرا اىل اإلمام يستسمحه فقبل توبته واتفقا أن يلتقيا يف
أرض طويبة واستطاع األخري اقناع معظم جيشه وأسلموا مجيعا من الظهر إىل املغرب وكانوا حنو
 20000بنسائهم وأوالدهم وجلسوا يف أوفات ما يقارب  10أايم وتشاور مع أصحابه واستقر رأيهم
على الذهاب اىل أرض جدم ،فأرسل نصف اجليش بقيادة اجلراد "جدم بن أيوب" وسار إليها
وفتحها وأسلم مجيع أهلها

5

سار االمام من كساي إىل أرض حنبورة وحط هناك ومنها سار إىل ميات ووصل إىل الباب الذي
عليه دجلجان ،ويف الليل قامت جمموعة من املسلمني دون علمه ابلصعود فقتلهم االحباش عن
آخرهم واغتاظ االمام من فعلهم ومجع أورعى عثمان واألدالء للمشورة فأشاروا عليه ابلذهاب اىل
بيت أحمرا وترك دجلجان ألنه سيأيت لنصرة امللك هناك

6

1عرب فقيه ،نفسه ،ص.67
2جان زلق :هي إحدى أراضي فطجار ( ينظر :د ك ،مملكة فطجار935ه1529م ،الشباب الصومايل األحرار(
3فتحي غيث ،املرجع السابق154. ،
4عرب فقيه،
نفسه ،ص ص .69-68
5نفسه ،ص ص .70-69
6نفسه ،ص ص .75-74
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يف الليل هجم بعض األحباش على املسلمني واستطاع متان الصومايل صدهم وارجاعهم إىل اجلبل
دون أن يلحقوا أذى ابملسلمني ،فكتب دجلجان كتااب إىل امللك واخربه كذاب أنه قتل الكثري من
فسر وأخرب جيشه فدقوا طبوهلم و ابتوا يومني يف فرح ،أما االمام
رجال اإلمام وأنّه هرب إىل فطجار ّ

فقد قسم جيشه نصفني أمر على أحدمها الوزير "نور" وضم له  200فارس وأمره بقتال دجلجان يف
حال نزل إليهم ،بينما سار هو ابلنصف اآلخر اىل امللك ،وكانت الطريق ضيقة فاضطر اىل قسمة من

معه اىل ثالث فرق.1
وصل الفرق الثالث اىل أرض واصل واستطاعوا قتل بعضا من االحباش وهرب الباقني اىل خيمة
امللك ،وامتأل املسلمون من الغنائم الشيء الكثري

2

اتسعا :فتح اجلنز و وج وجربجي و زميت  :أرسل االمام أمحد قائده عبد الناصر إىل منطقة اجلنز
وأمره أن يعرض على أهلها االسالم وأن خيريهم بني هذه الثالث إما الصلح أو اجلزية أو احلرب،
وصل عبد الناصر اىل وجهته وحاصر البالد فصاحله أهلها وأقر عليهم اجلزية.3
كذلك أرسل الوزير جماهد اىل منطقيت وجوجربجي لفتحهما واستطاع ذلك صلحا وفرض عليهما
وفر البطريقان املكلفان حبماية املنطقتني وأرسل أحدمها وفدا من ابنه وأزيد من  30بطريقا
اجلزيةّ ،
يطلب الصلح ودفع اجلزية.

1نفس املصدر السابق ،ص ص .76-75
2نفسه ،ص ص .79-76
3عميداح حممد فريد ،املرجع السابق ،ص.29
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سار اإلمام إىل منطقة وج وقضى هبا شهرا ،مث أرسل جيشا وأمر عليه األمري حسني إلعادة فتح
دوارو أل ّن االحباش عاثوا فيها فسادا فسار إليها ويف طريقه قام بفتح منطقة زميت مث جان زجره
1
وجراوراري
عاشرا :فتح هدية وشرخة  :سار اإلمام من جراجي ونرل عند حبر زواي وبه 3جزر متفرقة ،أراد
صنع سنابيق2ليطلع هبا فاشتكى املسلمون قلة الزاد وأشاروا عليه ابلذهاب إىل أرض هدية فذهبوا
وحني وصلوا خرج حاكمها واستقبلهم وانضم هو وجيشه إىل األمام.
مكث االمام هناك مخسة أايم مث سار اىل ومعه صاحب هدية اىل أيفرس وأمر "أمحد جوتيا
"ابلذهاب إىل شرخة وضم له  50فارسا ودخلها واستقبله أهلها وأسلموا مجيعهم

3

أحدى عشرا :فتح الداموت  :سار االمام ودخل أرض جربجي واجتمعت جيوشه هبا مث أرسل
الوزير "عديل" اىل بالد الداموت وأمره بفتحها وأضاف إليه عبد الناصر وجيشه ،كان هبا البطريق
"دخر جوت "وملا مسع بقدومهم هرب اىل بالد جافات-أهلها وثنيون ويكرهون األحباش بشدة-
ودخلها غصبا فاجتمع أهلها واستدرجوهم إىل منطقة موحلة ابلطني فغاصت خيوهلم فخرجوا إليهم
وقتلوا معظمهم.
أما الوزير عديل كان يواجه البطريق "بلو سجد" واستطاع هزميته وهرب إىل أانراي فقبض حاكمها عليه
وسلمه إىل الوزير" عديل" ،فأعلن خضوعه وأمره بدفع اجلزية وتركه حاكما على أانراي.4
إثنا عشرا :فتح التجريي :اجتمعت جيوش اإلمام يف دبر برهان وقال اإلمام أمحد ألصحابه ":فتح
هللا احلبشة احلمد هلل ما بقي إال التجريي وبقي مدر والكوجام ما بقي إال هذه البالد أما نسري إليها

 1عرب فقيه ،نفسه ،ص ص.100 99
2سنابيق :مجع سنبوق وهو الزورق الصغري (ينظرhttps://www.almaany.com ( :
3عرب فقيه ،املصدر السابق ،ص ص .102 101
4نفسه ،ص .112
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؟أو جنلس يف هذه البالد اليت فتحناها ؟ " فتباينت أراءهم واستصوب االمام الذهاب اىل منطقة
التجرييفساروا إليها وأحرقوا الكنسية اليت هبا وامسها اللبال بعد أن أخذوا ما فيها من الذهب واحلرير.1
وصل خرب ما فعله اإلمام إىل امللك احلبشي لبنادجنل فجمع جيوشه وأمر عليهم البطريق "دجلجان
"وقال له  ":ال يتجاوز عليك املسلمون اىل التجريي واحد وما بقي من احلبشة إال هي و بقى مدر
فإذا دخلوها ما يكون لنا ملجأ نلجأ إليه " فسار وأغلق الطرق وملا وصل اإلمام وجد مجيع الطرق
حماصرة ،فكان خيرج كل ليلة يتفقدها للوصول اىل ثغرة توصله التجريي واستطاع املسلمون فتح إحدى
ألهنا كثرية اخلريات،
الطرق بعد عدة معارك ودخلوا اىل بلدة تسمى قرقارة ووجد اجليش مؤونته هبا ّ
وبعدها أغار املسلمون على اندرته والتنبني واستطاعوا هزمية االحباش

2

ملا علم امللك هبزمية جيشه سار اىل أكسوم بعد مغادرة االمام منها وأخرج ثرواته وملا علم به االمام
عاد مرة أخرى لكن امللك هرب قبله ب 6أايم إىل بالد مرقة واليت بعث حاكمها كتاب إىل اإلمام
يستنجده ،فالحق جيش امللك وأدرك ساقته مع حلول الظالم وأمر أفراد جيشه بعدم إظهار هويتهم
والتوغل داخل اجليش حبثا عن امللك ،ودهلم عليه أحد املسلمني املرتدين غري أنه ّفر ووقعت أخته"
أمىت دجنل" يف االسر.3
ثالثة عشرا :فتح السراوي  :أرسل االمام الوزير "عديل" رفقة الوزير "عباس" إىل منطقة السراوي
لفتحها ومل يوفقا بل واستشهد الوزير "عديل" حينها عزم اإلمام أمحد على الذهاب بنفسه ،4ووصل
عندما كان الوزير عباس يشتبك مع" تسفولولو" وانتصر عليه وقتله مع اوالده ومت فتح السراوي وأقروا
على أهلها اجلزية ،متت تولية الوزير عباس خلفا لعديل وجلسوا سنة يف التجريي واجتاحها الطاعون
ومات كثري من املسلمني مع خيوهلم ومواشيهم ،فقرر االمام تركها والذهاب إىل بقى مدر

1نفسه ،ص . 115
2نفسه ،ص 116؛ نوال محزة الصرييف ،املرجع السابق ،ص .234
3عرب فقيه ،نفسه ص ص .121-120
4عميداح حممد ،املرجع السابق ،ص .32
5عرب فقيه ،نفسه ص ص .124-122
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أربعة عشرا :فتح بقى مدر  :ترك اإلمام أمحد منطقة التجريي وتوجه اىل بقى مدر وحني وصل اىل
الباب املؤدي إليها وجد األحباش قد جتهزوا للمواجهة ،حينها قسم اإلمام جيشه قسمني قسم بقيادته
واآلخر أوكله الوزير "عباس" ولضيق املكان قدم املشاة أمام الفرسان واشتبك اخلصمان من الفجر
حىت الظهر ومل حتسم املعركة ألي من الطرفني1علم االمام أمحد بوجود طريق آخر فسار إليه بفرقة
ووجد االحباش حيرسونه ،وملاّ هامجهم األحباش فروا وملا رآهم األحباش الباقني تراجعوا ،فدخل ابقي

اجليش واهنزم األحباش وطلبوا دفع اجلزية فوافق اإلمام وعني "قرباوي "عليهم لكنه هرب اىل امللك

لبنادجنل ،فقسم االمام املنطقة اىل والايت ووضع حاكما مسلما على كل والية

2

توجه اإلمام بعدها إىل بالد مسني وكان ميلكها يهود يدعون الفالشا 3وهي من االراضي الوعرة
كانوا خاضعني لألحباش أصحاب حبر عنبا منذ  40سنة وملا حاصرها اإلمام جاءوه وأعلنوا
انضمامهم له ومساعدته على فتح مسني ،فربطوا األحباش ابلسالسل وأتوا هبم إليه  ،ومت الفتح على
أن يدفعوا اجلزية ووىل اجلراد" عثمان بن جوهر" عليها

4

سار اإلمام من مسني إىل وقره ووىل عليها اجلراد "صرب الدين "ووىل أيضا على درجة "فرشحم
علي" وسار إىل الدنبية وهي كثرية اخلريات ففتحها على أن يدفع أهلها اجلزية ،واختذ منها مقرا له،
فبىن املساجد مث ابشر ابفتتاح اجلزر اليت هبا وكانت  30جزيرة وافتتحها ووىل عليها رجال من جيشه

5

خاض االمام أمحد بن ابراهيم وجيشه عدة معارك كللت ابلنصر يف معظمها  ،ومن بني االسباب
اليت أدت اىل خسارهتم أحياان التسرع وأيضا التصرف دون علم االمام وجتاهل ارشاداته وحنينهم اىل
أوطاهنم وأهاليهم.

املبحث الثالث :ضعف االمام أمحد وانتهاء حركته
1نفسه ،ص 126-125
2عبد هللا النقرية  ،املرجع السابق ،ص.231
3الفالشا :جمموعة من األحباش يدينون اليهودية ويسكنون إقليم مسني يف مشال غرب احلبشة ( لإلستزادة ينظر :عمر سلهم
صديق ،يهود احلبشة (الفالشا) دراسة اترخيية ،جملة كلية العلوم اإلسالمية ،مج  ،7ع(1434 ،)2/14ه2013/م)
4عرب فقيه ،نفسه ،ص .126
5نفسه ،نفس الصفحة.
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بعد موت لبنادجنل توىل ابنه كالديوس (1559-1540م) حكم احلبشة وقد وصل هذا األخري
1
مساعدات من الربتغال نتيجة عقد حتالف بينها وأبيه
أوال :استشهاد اإلمام أمحد :يف صباح يوم االربعاء 949ه1542 -8-28/م تقدم جيش
اإلمام يف حرب ضد األحباش والربتغاليني ووضعوا يف مقدمة اجليش املدافع ومحلة البنادق من
العثمانيني الذين استنجد هبم االمام من عمان من سلطان زبيد  ،مث بدأ اهلجوم إبطالق املدافع فأحلق
املسلمون خسائر ابلربتغاليني فقرر" داجاما" وهو قائد احلملة الربتغالية اتباع اسلوب الكر والفر يف
القتال ولكن مل يكن جمداي أمام قوة تسليح جيش االمام فأصيب "داجاما "بطلق انري يف ساق ،وما
إن جاء آخر النهار حىت متكن املسلمون من القضاء على حوايل نصف اجليش الربتغايل ،حاول
قائدهم اهلرب مع بقية جنده لكنه عجز بعد كسر ذراعه.2
متكن اإلمام من مالحقة "داجاما "واستطاع قتله واعطى رأسه للعثمانيني ليحملوه مع اثنا عشر
أسريا برتغاليا إىل زبيد ،بعد االنتصار الذي مين به االمام قرر ارجاع احلامية العثمانية واالحتفاظ
مبائتني منهم فقط ،و كان هذا خطا ارتكبه االمام ألنه اعتقد أنه قضى متاما على اعدائه االمر الذي
عجل من هنايته فعاد اىل مقر قيادته يف دامبيا ابلقرب من حبرية اتان.3
يف عام 949ه1542 /م متكن امللك احلبشي من االنضمام إىل الربتغاليني يف مسني وقضوا مدة
4أشهر يف تسليح انفسهم من أحد مستودعات األسلحة اليت أقامها "داجاما"جبوار دايروا ،وساعد
الربتغاليون جيش "جالديوس" على استخدام البنادق واملدافع وأمدوهم ابلدروع الواقية منالرصاص

1اتفاق  : 1520حيتفظ ملك فرنسا بقوة عسكرية يف سواكن وحيتل ملك اسبانيا زيلع ويتخذ ملك الربتغال من مصوغ قاعدة
لقواته ( لإلستزادة انظر :جالل الدين حممد صاحل ،القرن االفريقي أمهيته االسرتاتيجية وصراعاته الداخلية ،جملة قراءات افريقية ،ع
 ،1رمضان1435ه/أكتوبر2004م،ص .)102
2نوال محزة الصرييف ،املرجع السابق ،ص249؛حممد زاهر أبو غدة ،املرجع السابق.
3نوال الصرييف ،املرجع السابق،ص250؛ نيقوالي إيفانوف ،املرجع السابق ،ص.167
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ويف950ه1543 -2- 22 /م تقابل اجليش احلبشي مع جيش االمام يف موقع يسمى وينادجيا
ابلقرب من حبرية اتان.1
كان جيش اإلمام يتكون من حوايل  500فارس و 6000من املشاة ،وكعادة االمام امحد بن
ابراهيم يف مجيع معاركه كان يف مقدمة اجليش والربتغاليني بقيادة"ايريسدايز"واألحباش بقيادة
"جالديوس" ،مث بدأت املعركة فكانت اجلولة االوىل يف صاحل االحباش واستشهد فيها كثري من
املسلمني ويف اليوم التايل انتهز بيدرو ليوين وهو جندي برتغايل فرصة وجود االمام يف املقدمة فصوب
عليه برصاصة أرداه هبا قتيال من فوق جواده قبل بدء اهلجوم .2
ملا أبصره املسلمون ساقطا من فوق حصانه أصاهبم الذعر واخلوف وادبروا هاربني من ساحة املعركة
،وحاول قادة جيش اإلمام منعهم من اهلرب فاختلطت االمور وعمت الفوضى يف جيش املسلمني
فاستغل األحباش الفرصة وهجموا على املسلمني وقتلوا منهم أعدادا كثرية ،وثبت افراد االمام
املخلصني حىت استشهد معظمهم كما افراد الفرقة العثمانية يف ميدان القتال ومل ينج سوى 40
فارسا ،ووقع كثريا من املسلمني يف األسر من بينهم" حممد ابن االمام امحد بن ابراهيم" .سارع
األحباش إىل قطع رأس اإلمام وتنازعوا شرف قتله فكل يسنده إىل نفسه لكن اغلب املصادر امجعت
على أن "بدرو ليوين" الربتغايل هو من قتله  ،فطافوا برأسه أرجاء احلبشة فرحني ابلقضاء على ذلك
اجملاهد الذي روع ملوك االحباش  ،واستطاع نشر االسالم يف معظم أرجاء احلبشة.3

اثنيا :عوامل ضعف االمام امحد بن ابراهيم
لقد أدت عدة عوامل وأسباب إىل ضعف االمام واهنزامه امام جيش االحباش والربتغاليني منها:
إعادة اإلمام أمحد احلامية العثمانية إىل زبيد بعد انتصاره يف معركة وفال  ،فلو كان هناك حتالف ملا
1نوال محزة الصرييف ،املرجع السابق ،ص251؛ شريف عبد العزيز ،الصراع االسالمي الصلييب يف القرن االفريقي ،ملتقى
اخلطباءwww.khutaba.com 1939/4/3،
2نوال الصرييف ،نفسه ،ص251؛ شريف عبد العزيز ،املرجع السابق
 3نوال الصرييف ،املرجع السابق ،ص ..252
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ارجع االمام القوة العثمانية ولكان االتراك رفضوا العودة ،وايضا لو كان هناك حتالف ملا اهنزم جيش
االمام مبجرد افتقار جيشه للتدريب على األسلحة احلديثة .لو حاول املسلمون يف عصر االمام اجياد
وحدة شاملة بينهم وتعاون عسكري واقتصادي مع حسن النية لرمبا تغريت االحوال والنتائج يف ذلك
العصر.1
عدم حتالف االمام مع الدولة العثمانية كما فعل األحباش مع الربتغاليني رغم الكره الشديد
بينهم الختالف املذهب الديين  ،بينما كانت العقيدة اإلسالمية قادرة على توحيد املسلمني يف ذلك
.
الوقت
انعدام حماولة تطوير جيش اإلمام أمحد وعدم ادخال أسلحة حديثة وتدريبهم على استعماهلا،
وكان هذا األمر يستوجب على األمام عقد حتالف مع الدولة العثمانية تقوم مبوجبه بتطوير جيشه وهو
مامل يفعله. 2
اهناك جيش األمام أمحد ابحلروب الطويلة ويف أصعب الظروف الطبيعية وقد خاض املعارك مدة
15سنة وقتل أثناء هذه املعارك أعداد هائلة وكان البد من فرتة راحة اللتقاط االنفاس وإعادة تقييم
املوقف،ووضع نظام للجيش يتيح له الراحة والقتال والتدريب وإدخال أساليب حربية جديدة مثل بناء
احلصون والقالع  ،فقد كان النظام السائد يف شرق افريقيا هو وضع احلاميات 3على رؤوس اجلبال
للتحصن هبا وكان هذا ال يكفي ملسايرة الوضع السائد والتطورات احلاصلة يف ذلك العصر.4
قيام حتالف بني الربتغاليني واالحباش وإدخال أسلحة حديثة وتدريب اجليش عليها وتصنيع
البارود مبواد حملية واستخدام الدروع الواقية من الرصاص .انتشار االوبئة واالمراض يف احلبشة نتيجة
سوء االحوال اجلوية واحلروب الطويلة ادى اىل إهناك جيش االمام وضعفه عن مواصلة القتال.

1نفسه ،ص .253
2نفس املرجع السابق ،ص.254
3حاميات :مجع حامية وهي قطعة من قطع اجليش حتمي بلدا أو موقعا (ينظر :د ك ،قاموس الوافر عريب-عريب ،ص .)198
 4عرب فقيه ،نفسه ،ص.254
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استشهاد معظم قادة االمام املخلصني خاصة الوزير عديل الذي استشهد برصاصة بنادق الربتغاليني
1
يف فتح السراوي
اثلثا:أاثر حروب اإلمام أمحد على املسلمني واحلبشة
خلفت غزوات اإلمام أاثر كبرية واليت غريت من أوضاع املسلمني واملسحني يف احلبشة منها دخول
الشعب املسيحي يف مجاعات غفرية  ،عجر الكنيسة على مواجهة والتحكم يف الوضع ابلرغم من
قصر مدة حكم األمام امحد واليت بينت عرى الروابط بني الرعااي االحباش وملوكهم ،ولقد اثرت هذه
احلروب على املسلمني أنفسهم حيث ان حالتهم اصبحت اشد ضعفا من حالة اعدائهم املسيحني،
بل اصبحت من الضعف حبيث صارت اراضيهم سهلة حىت هتاجم عليها قبائل اجلاال من اجلنوب،
فلقد اهنكت البالد وتسببت يف هتك االرواح واالموال خصوصا بني قبائل االعفار والصومال الذين
اعتمد عليهم االمام يف غزواته .2
ادت احلروب العنيفة هذه اىل اهناك الطرفني مما شل من قدرهتما على صد اي هجوم خارجي كذلك
أهنكت احلروب قوى احلبشة وابت جسمها اهلزيل ممزق االوصال فأصبحت مملكة مستقلة متحاربة
فيما بينها.3ومما زاد من انتشار اإلسالم يف احلبشة فقد كان البعض يتخذ من الغزوات اإلسالمية
4
فرصة للخروج عن طاعة ملوك االحباش ونبذ املسيحية وإعالن اسالمهم من جديد
أيضا مكنت انتصارات اإلمام أمحد من السيطرة على ثالثة أرابع احلبشة وكان بالغا بزوال
حكم اململكة احلبشة وضراب ملصاحل الربتغال و أماهلا  ،فتميز عهد اإلمام أمحد ابلسيطرة التامة على
أحناء احلبشة واستطاع أن يوحدها حتت راية اإلسالم .انتهت أيضا هبذا الفتح اإلمارات والسلطنات
االسالمية اليت كانت تعرف مبمالك الطراز االسالمي  ،واليت مل تتحد قط من قبل ،وقد انضمت كلها

.254-253

 1نفسه،ص
2فتحي غيث  ،املرجع السابق  ،ص.160-159
3حممد عبد هللا النقرية  ،املرجع السابق  ،ص 235
4حممد عثمان ايب بكر  ،املرجع السابق ،ص 113
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إىل جيش اإلمام أمحد بن إبراهيم وصارت دولة واحدة حتت إمام واحد ،وبقيت هرر احلصن املنيع
للمسلمني ومركزا حضاراي يشع منه نور اإلسالم وهداه. 1
انتهت هبذا الفتح احلروب الطويلة اليت استمرت بني نصارى األحباش واملسلمني عدة قرون
والتياتسمت بطابع من القسوة والوحشية من الطرفني ،حيث برهنت فتوحات اإلمام على ان القضاء
على املسلمني يف احلبشة واقامة دولة مسيحية صار مستحيال ابلنسبة لألحباش .ازدهار التجارة
واستتباب األمن وانتشار االسالم على نطاق واسع حىت اصبحت هرر مركز اسالمي ابرزا لإلسالم
وتعاليمه يف شرق افريقيا.2
استطاع اإلمام أمحد أن يوحد ثالثة أرابع احلبشة وأن جيعلها حتت راية واحدة وألول مرة يف وقت
وجيز ،لكن شاء هللا أن تنتهي احلركة اجلهادية اليت خاضها ضد األحباش النصارى ،وجند من بني
األسباب اليت أدت لذلك عدم تكافئ القوى وأيضا تسرع اإلمام وإرجاعه احلامية العثمانية.

 1عبد هللا خضر أمحد ،املرجع السابق ،ص.20
2شوقي عطا هللا اجلمل  ،عبد هللا عبد الرازق ابراهيم  ،املرجع السابق ،ص.30
59

خامتـة

خامتة
بعد دراستنا ملوضوع توحيد أمحد الغازي االمارات االسالمية بشرق افريقيا خلصنا اىل بعض النتائج
وهي على النحو التايل:
.1العالقات والصالت بني اقليم القرن االفريقي واجلزيرة العربية منذ البداايت االوىل لظهور االسالم
واهلجرات املتبادلة بني السكان ادى اىل اختالط الثقافات وامتزاج املسلمون ابلسكان احملليني
فصاهروهم مما شجع القبائل الصومالية دخول االسالم بطواعية.
 .2ان دخول االسالم اىل منطقة شرق افريقيا ادى اىل قيام ممالك ودويالت اسالمية مسيت بعضها
مبمالك الطراز االسالمي مرت مبراحل كثرية تتأرجح بني الضعف والقوة ففي فرتات الضعف كان تعلن
خضوعها مللوك احلبشة وتدفع اجلزية هلم اما يف فرتات القوة فكانت تعلن استقالهلا وجتاهد للتخلص
من السيطرة احلبشية.
.3ازدهار النشاط التجاري واالقتصادي يف املمالك االسالمية شرق افريقيا بفضل مواقعها
االسرتاتيجية وعالقاهتا التجارية مع العرب وغىن املنطقة ابملوارد االقتصادية
.4متيزت العالقة بني االحباش املسيحني واملسلمني ابلتوتر والكره الشديد مما نتج عنه حروب
وصراعات دائمة.
.5رغم التفكك السياسي واالجتماعي بني املمالك االسالمية بشرق افريقيا اال أن اوضاعها
االقتصادية كانت غنية نتيجة ازدهار النشاط التجاري يف هذه املناطق.
 .6كان مليالد االمام أمحد بن ابراهيم النعمة االكرب على بالد احلبشة بعد ان استطاع توحيد القبائل
الصومالية وبث فيهم روح اجلهاد وضمهم اىل جيشه واستطاع ايضا ان جيعل احلبشة دولة اسالمية يف
اغلب اراضيها.
.7متيزت حركة اجلهاد اليت قادها اإلمام أمحد بن إبراهيم ضد املسيحية ابلعمق والصالبة أكثر من
غريها فأصبح اإلمام أمحد قائد دينيا جتمع كلمته املسلمني وتسريهم إىل حماربة اعداء االسالم.
 .8خلفت انتصارات اإلمام أثرا يف نفوس اعداءه ادت هبم اىل دخول االسالم أبعداد غفرية.
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خامتة

.9ان طول مدة حروب االمام ضد اعدائه من االحباش والربتغاليني كان له االثر السليب على نفوس
جيش االمام نفسه فقد أهنكته احلروب الطويلة فانتشرت بينهم االمراض واالوبئة .
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املالحـق

املالحـ ـ ـق
امللحق رقم 1
ممالك الطراز اإلسالمي

غسان علي الرمال  ,املرجع السابق ص 356
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املالحـ ـ ـق
امللحق رقم 2
املراكز اإلسالمية شرق افريقيا

نوال محزة الصرييف ،املرجع السابق ،ص 380
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املالحـ ـ ـق
امللحق رقم3
املدن اإلسالمية شرق افريقيا

نوال محزة الصرييف  ,املرجع السابق ص 381
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املالحـ ـ ـق
امللحق رقم4
االمام امحد بن إبراهيم الغازي

الصورة مأخوذة من جملة قراءات افريقية يف عددها36
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املالحـ ـ ـق
امللحق رقم: 5
كتاب وسن سجد لإلمام أمحد بن إبراهيم

عرب فقيه ،املصدر السابق ،ص.56
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قائمة املصادر واملراجع

قائمة املصادر املراجع

القران الكرميرباوية ورش عن انفع.السنة النبوية.أوال :املصادر
-1ابن بطوطة ابو عبد هللا حممد ،حتفة النظار وغرائب االمصار وعجائب االسفار ،ج ،1تح :عبد
املنعم العراين ،دار احياء العلوم ،بريوت( ،د س).
 -2أمحد بن عبد القادر شهاب الدين (عرب فقيه) فتوح احلبشة ،تح :رينيه ابسية،ج( ،1د ن)(،د
م).1898 ،
 -3احلمريي حممد عبد املنعم ،الروض املعطار يف خرب االقطار ،تح :احسان عباس ،مكتبة لبنان( ،د
ن)( ،د س).
-4العمري ابن فضل هللا (ت749ه) ،مسالك االبصار يف ممالك االمصار ،ج ،4تح :عبد القادر
فريسات واخرون ،مركز زايد للرتاث والتاريخ ،االمارات العربية املتحدة.2001 ،
-5العيدروس عبد القادر بن شيخ بن عبد هللا ،النور السافر عن أحبار القرن العاشر ،تح :أمحد
حالو وآخرون ،دار صادر ،بريوت.2001 ،
-6القلقشندي ابو العباس امحد(ت 821ه) ،صبح االعشى يف صناعة االنشاء ،ج ،5املطبعة
االمريية ،القاهرة1333 ،ه1915/م.
-7املغريي سعيد بن علي ،جهينة االخبار يف اتريخ زجنيبار ،ط ،4تح :حممد علي الصلييب( ،د م)،
(د ن)1422 ،ه2001/م.
-8املقريزي امحد بن علي بن عبد القادر ابن حممد(ت845ه) ،االملام من يف ارض احلبشة من
ملوك االسالم ،مطبعة التأليف ،مصر.1895 ،
اثنيا :املراجع
-1أبو بكر حممدعثمان ،املثلث العفري يف القرن االفريقي ،املكتب املصري لتوزيع املطبوعات،
القاهرة.2007،
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-2أمحد يوسف ،االسالم يف احلبشة ،مطبعة حجازي ،القاهرة.1935 ،
-3ابزينة عبد هللا سامل ،انتشار االسالم يف افريقيا جنوب الصحراء ،دار الكتب الوطنية ،بنغازي،
2010م.
-4جريس غيثان علي ،دراسات يف اتريخ افريقيا واجلزيرة العربية خالل العصور االسالمية ،اندي
جازان االديب ،جازان1428 ،ه2007/م.
-5الدوري تقي الدين وشاكر الدجيلي خولة ،اتريخ املسلمني يف افريقية ،هيئة ابو ظيب للسياحة
والثقافة ،دار الكتب الوطنية ،ابو ظيب االمارات.2014،
 -6رايض زاهر ،اتريخ اثيوبيا ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة1966 ،م
-7السيد حجاج عميداح حممد فريد ،صفحات من اتريخ الصومال ،دار املعارف ،القاهرة( ،دس)،
 -8شاكر حممود ،التاريخ االسالمي ،التاريخ املعاصر ،شرقي افريقية ،ط ،2مج ،16املكتب
االسالمي( ،دم)1418 ،ه1997/م.
-9عبد السالم جعفر واملاحي عبد الرمحان ،التعليم العريب االسالمي يف افريقيا ،دار الكلمة،
(دم)(،دس).
-10عطاهلل اجلمل شوقي وعبد الرازق عبد هللا ،اتريخ املسلمني يف افريقيا ومشكالهتم ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،القاهرة1996 ،م.
 -11عطا هللا عبد هللا هاين رجب ،الصومال ،حبث مقدم جمللس شؤون عربية إفريقية.2011،
-12علي عثمان عبد الرازق ،القرن اإلفريقي التاريخ واجليوبوليتك ،مركز الواثئق والدراسات
االنسانية ،جامعة قطر(،دس).
-13العيدروسيعيدروس بن الشريف علي ،بغية اآلمال يف اتريخ الصومال ،مطبعة السالم ،مدينة
الصفا( ،دس).
 -14غيث فتحي ،االسالم واحلبشة عرب التاريخ ،شركة الطباعة الفنية املتحدة،
االسكندرية2001،م.
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-15الفيتوري عطية خمزوم ،دراسات يف اتريخ شرق افريقيا وجنوب الصحراء(مرحلة انتشار االسالم)
منشورات قان يونس ،بنغازي1998 ،م.
 -16قاسم مجال زكراي ،االصول التارخيية للعالقات العربية االفريقية ،دار الفكر ،مدينة
نصر1416،ه1996م.
-17النقرية حممد عبد هللا ،انتشار االسالم بشرقي افريقيا ومناهضة الغرب له ،دار املريخ ،اململكة
العربية السعودية1402،ه1982/م.
-18نياين جربل -ت ،-اتريخ افريقيا العام من القرن  12اىل القرن18م ،مج ،4اليونيسكو،
.1988
اثلثا :الكتب املرتمجة
-1ارلوند توماس ،الدعوة إىل اإلسالم ،تر :حسن إبراهيم حسن وآخرون ،مكتبة النهضة املصرية،
القاهرة1947 ،م.
-2إيفانوف نيقوالي ،الفتح العثماين لألقطار العربية1574-1516م ،تر :يوسف عطا هللا ،دار
الفارايب ،بريوت.1988 ،
-3د ك ،نصوص من احلوليات امللكية االثيوبية 1840-1769م ،تر :حممد خليفة حسن ،املركز
القومي للرتمجة ،القاهرة.2007 ،
رابعا:الدورايتوالندوات
 -1بشار أكرم ،ممالك املسلمني ابحلبشة من خالل كتاب مسالك األبصار وممالك األمصار،
جملةأدب الرافدين ،ع2010 ،56م.
 -2بلولة إبراهيم حممد أمحد ،العالقات الدولية يف كنف املمالك االفريقية ،املؤمتر الدويل اإلسالم
يف إفريقيا ،الكتاب  ،3جامعة إفريقيا العاملية7-6،ذي القعدة1427ه27-26 /نوفمرب2006م
 -3البوسعيدي موسى بن مخيس بن حممد ،أتسيس املدن االسالمية بشرق افريقيا ،جملة التفاهم،
(دم)( ،دس).
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 -4خضر امحد عبد هللا ،هرر ،املؤمتر الدويل االسالمي يف افريقيا،الكتاب  7-6 ،13ذو
القعدة1427ه27-26/نوفمرب2006م.
-4مجبا هارون ،اإلمام أمحد بن إبراهيم الغازي(  ،)1543-1506جملة قراءات افريقية ،ع،36
 11ابريل 2018م.
 -6صديق عمر سلهم ،يهود احلبشة (الفالشا) دراسة اترخيية ،جملة كلية العلوم اإلسالمية ،مج،7
ع (1434، )2/14ه2013/م.
 -7صاحل جالل الدين حممد ،القرن اإلفريقي أمهيته االسرتاتيجية وصراعاته الداخلية ،جملة قراءات
إفريقية ،ع  ،1رمضان 1435ه/أكتوبر 2004م.
 -8طرخان إبراهيم علي ،االسالم واملمالك احلبشية ،اجمللة التارخيية املصرية ،مج 1959 ،8م.
 -9طه سالم حسن ،امهية النشاط التجاري بني جنوب شرق اسيا وساحل شرق افريقيا،جملة
الكلية االسالمية ،م ،1ع1428 ،1ه2007/م.
 -10عبد احلميد السراج زين العابدين ،احلياة الثقافية ابلصومال يف العصور الوسطى ،مج،13
ع ،14جملة البحوث والدراسات العربية ،مصر1987 ،م.
 -11عبد الرمحان بدرية يونس ،مملكة إيفات كربى ممالك الطراز اإلسالمي ،املؤمتر الدويل اإلسالم
يف افريقيا ،الكتاب  ،3جامعة افريقيا العاملية7-6 ،ذي القعدة1427ه27-26/نوفمرب2006م.
-12الفاتح شيخ يوسف ،مظاهر احلضارة االسالمية يف املمالك االفريقية،جملة قراءات افريقية،
ع ،14شوال-ذي احلجة1433ه/اكتوبر-ديسمرب2012م.
 -13قدير عبد هللا ،اهلجرة واثرها يف انتشار االسالم أبفريقيا(احلبشة منوذجا)جملة قراءات
افريقية،تصدر عن املنتدى اإلسالمي ،ع ،19حمرم -ربيع االول1435ه/يناير-مارس2014م.
 -14نصر علي منصور ،العرب وانتشار اللغة العربية يف افريقيا الشرقية يف العصر االسالمي ،مج،8
ع ،2قسم الدراسات العامة ،كلية اآلداب ،جملة البلقاء العلوم االنسانية واالجتماعية ،جامعة
البحرين2002 ،م.
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خامسا :القواميس واملعاجم واملوسوعات
-1د ك ،قاموس الوافر عريب-عريب ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان1422 ،ه2001/م.
 -2عيسى مومين ،القاموس املدرسي املمتاز ،ط  ،2دار العلوم للنشر والتوزيع ،اجلزائر2000 ،م.
سادسا :الرسائل اجلامعية
 -1اببكور سامل عمر ،اإلسالم والتحدي التنصريي يف شرق افريقيا ،رسالة دكتوراه يف االسالم
والتحدي التنصريي يف شرق افريقيا(1396-1261ه1950-1896/م) ،اشراف :حممد سيد،
قسم الدراسات العليا التارخيية واحلضارية ،كلية الشريعة والدراسات االسالمية ،جامعة ام القرى،
اململكة العربية السعودية1417 ،ه.
 2بن خرية امحد ،الصراع االسالمي الزيلعي واملسيحي احلبشي من قيام االسرة السليمانية اىل التدخل
الربتغايل خلفياته جتلياته وابعاده(966-699ه1559-1270/م)  ،اطروحة مقدمة لنيل شهادة
الدكتوراه يف التاريخ الوسيط ،اشراف :امحد شريفي ،قسم التاريخ ،كلية العلوم االنسانية ،جامعة
اجلزائر 2ابو القاسم سعد هللا2018-2017/1439-1438،م.
-3مجيلة بنت عبده بن موسى معشي ،جهود املزارعة يف نشر االسالم يف شرق افريقيا(-1100
1313ه1895-1698/م) ،رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف التاريخ االسالمي احلديث،
اشراف :عمر بن سامل اببكور ،كلية الشريعة والدراسات االسالمية ،قسم التاريخ ،جامعة ام القرى،
اململكة العربية السعودية1435 ،ه2014/م.
 -4حاج خمتار حممد حسن ،انتشار االسالم يف الصومال ،شعبة التاريخ واخلضارة ،كلية اللغة العربية،
الدراسات العليا ،مصر1973 ،م.
 -5الرمال غسان علي حممد ،صراع املسلمني مع الربتغاليني يف البحر األمحر خالل القرن
10ه16/م ،رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف التاريخ اإلسالمي احلديث ،إشراف :حممد عبد
اللطيف البحراوي ،جامعة امللك عبد العزيز ،مكة املكرمة ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،قسم
الدراسات العليا التارخيية1401-1400 ،ه1981-1980/م.
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 -6زروقي امال ،بوعالم اهلام ،العالقات اخلارجية يف مملكة احلبشة خالل القرن 10ه16/م ،رسالة
ماسرت يف الدراسات االفريقية ،اشراف :حممود تركية ،كلية العلوم االجتماعية واالنسانية ،قسم العلوم
االنسانية ،جامعة اجلياليل بونعامة2017 ،م.
-7الصرييف نوال محزة يوسف ،اجلهاد االسالمي يف شرق افريقية يف القرن 10ه16/م ،رسالة
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف التاريخ االسالمي احلديث ،اشراف :حممد سيد امحد ،كلية الشريعة
االسالمية ،جامعة ام القرى مكة املكرمة1407 ،ه1987/م.
 -8حممود عبد الرمحان حسن ،االسالم واملسيحية يف شرق افريقيا من القرن  18اىل القرن
،20اطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم االسالمية ،اشراف :جنم الدين اهلنتايت ،املعهد
االعلى ألصول الدين ،جامعة الزيتونة ،تونس2009 ،م.
سابعا :املواقع االلكرتونية
-1

أبو غدة حممد زاهد ،استشهاد اإلمام أمحد بن إبراهيم الغازي.
موقع 26www.islamsyria.comأوت 2020م.

-2د ك ،أمحد بن إبراهيم الغازي ،املعرفة ،موقع 26 http://m.marefa.orgأوت 2020م.
 -3د ك ،معجم املعاين اجلامع ،موقع
6https://www.almaany.comسبتمرب2020م.
 -4د ك ،مملكة فطجار935ه1529/م موقع الشباب الصومايل األحرار 26أوت 2020م
-5د ك ،نور بن جماهد بن علي بن عبدهللا السمروين ،موقع www.kachaf.com
6سبتمرب2020م.
 -6السماين علي ،نشأة املمالك والدويالت يف افريقيا ممالك وسلطنات الطراز االسالمي يف شرق
افريقيا،نشر يف 9ماي  ،7:38/2011موقع 21 ، www.deglfa.infoنوفمرب2019م.
 -7الظرايف أمحد ،األمام جوري الصومايل ..فاتح احلبشة ،جملة البيان ،ع2 ،333نوفمرب،2015
موقع 21 www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticleنوفمرب 2019م.
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 -8عبد العزيز شريف ،الصراع اإلسالمي الصلييب يف القرن اإلفريقي ،ملتقى اخلطباء3 ،أبريل
 .1939موقع 21 www.khutaba.comنوفمرب 2019م.
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ملخص الدراسة
 على،بدأ اإلسالم يف االنتشار شرق افريقيا على أيدي التجار العرب القادمني من اليمن واحلجاز
أثر ذلك تكونت العديد من اإلمارات اإلسالمية يف هذه املنطقة واليت محلت على عاتقها نشر
 إال أ ّن هذه اإلمارات اجتيحت بواسطة القوى املسيحية احلبشية،اإلسالم داخل البالد وترسيخ معامله
م) الذي1543-1506/ه950-912( عقدا من الزمن حىت جاء اإلمام أمحد بن إبراهيم الغازي

 لكن يف األخري،استطاع اسرتداد هذه املمالك من األحباش النصارى بل وتوحيدها حتت راية اإلسالم
.استطاع األحباش النيل منه وقتله مبساعدة القوى الربتغالية
 نصارى احلبشة- اإلمام أمحد الغازي- اإلمارات االسالمية شرق افريقيا:الكلمات املفتاحية
SOMMER
L'islam a commencé à se répandre en Afrique de l'Est aux mains de
marchands arabes venant du Yémen et du Hedjaz, D'après cela des nombreux
émirats islamiques se sont formés dans cette région, qui ont pris sur sa compte
répandre l'islam dans le pays et de consolider ses caractéristiques, mais ces
émirats ont été envahis par les forces chrétiennes pendant une décennie jusqu'à
ce qu'il est venu L'imam Ahmed bin Ibrahim Al-Ghazi (912-950AH/15061543AD), qui a pu récupérer ces royaumes des Abyssins chrétiens et même les
unifier sous la bannière de l'islam, mais à la fin les Ethiopiens ont réussi à le
saper et à le tuer avec l'aide des forces portugaises.
Les septes royaumes: Emirates Islamique Afrique de l'Est – L'imam Ahmed
Al-Ghazi – Les chrétiens d'Ethiopie.

