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 ملخص البحث

وخاصة بعد اهنيار البنية التحتية  -أي بالد الصومال –منذ مدة كنُت أهتم كيفية انقاذ املخطوطات املناثرة يف أرجاء الوطن الكبري 
ع احلرب األهلية، وقد كتبُت ذلك أكثر من مرة، كما ناديُت مرات عديدة عرب الوسائل اإلعالم املرئية دالللدولة الصومالية عقب ان

 احلوارات الصحفية احمللية واإلقليمية والدولية، مدركاً الوضع املرتدي للرتاث اإلسالمي والعريب يف البالد يف السنوات وعرب ،واملقروءة
 األخرية.

هذه املخطوطات منتشرة على أرجاء الوطن وكانت واملعلوم أنّه كان لدى أهل الصومال عدة آالف خمطوطات قبل اندالع احلرب، 
رون حىت اآلن تلك املخطوطات اليت كانت تعج باألكادميية الوطنية للعلوم والفنون يف مدينة مقديشو العاصمة وما زال املهتمون يتذك

الوطنية للعلوم والفنون بقدر استطاعتهم على محاية هذه األكادميية واليت مجعتها احلكومة الصومالية. وكان حياول العاملون يف 
صها، غري أنه مل يعمل بتصوير هذه املخطوطات عن طريق ميكرو فيلم، ر ا وتصميمهأ وحاملخطوطات ، كما قاموا برتميهما وأرشفته

مما جعل جنهل كمية هذه املخطوطات وأعدادهم وأصنافهم، وكذلك مستوى هذه املخطوطات العلمية ، وذلك بعد ما حصل 
ذر، وقد تأثر ما تبقى من هذه املخطوطات النهب واالتالف خالل احلرب األهلية اليت أكلت األخضر واليابس وجعلت البالد شذر م

بدرجة اإلضاءة والرطوبة، حبيث مل جتد من يهتم ويقوم براعيتها، ألّن عملية الرتميم كانت حتتاج إىل االختصاصات واألمكانيات ، 
 وألهنا مكلف جداً.

ة تربز كمية هذه املخطوطات ومذا ولعل احملاوالت أو البحث والدراسة عن املخطوطات يف بالد الصومال جتعلنا نصل إىل نتيج
قيمتها العلمية، علمّا أّن هذه املخطوطات تضم صنوف العلم وأغلب التخصصات املعرفية من العقيدة والقرآن وعلومه واحلديث 

 وعلومه والفقه وأصوله والسرية والتاريخ واللغة واألدب ، والطب والفلك وغريه ذلك.
ر األصلية سواء كانت هذه املصادر مطبوعة أو خمطوطة على اختالف أنواعها وأصنافها، ستغين عن  املصاديالعلمي ال البحث و 

الوجه احلقيقي  متّثل يف أي بلد املخطوطاتولكننا نسلط الضوء على املخطوطات التارخيية يف الصومال، ألّن مما ال شك فيه بأّن 
حقب التاريخ، ، ومركز نشاطها الفكري عرب احلضارياء تارخيها وعحلضارة ذلك البلد وقيم اجملتمع وروحه، كما متثل جزء كبري من 

بل هي عبارة عن اهلوية احلقيقية لألمة. كما تُعدُّ املخطوطة العمق التارخيي للثقافة اإلسالمية ليس يف بالد الصومال فحسب، وإمنا 
 وىل.يف كافة منطقة القرن اإلفريقي الذي كان يطلق بالد احلبشة موطن هجرة الصحابة األ

وحنن هنا ال نرصد الواقع احلقيقي اليت متر املخطوطات بالصومال، وهو أمر يف غاية األمهية وينبغي أن يتكاتف أهل الدراية وملن له 
أدىن مسؤولية يف ذلك، وإمنا هنا نعرض فحسب املخطوطات التارخيية وأخبارها، وكيفية االستفادة منها... كما أّن البحث سوف 

حول: إماكنية إشارة إىل بعض منها، ومذا قيمتها العلمية والتارخيية، وهل هناك مشاكل تواجه هذه املخطوطات، يطرح عدة أسئلة 
وما هي سبل العالج أو احلل إىل تلك املشاكل اليت تواجه هذا الرتاث التارخيي يف بالد الصومال، وهل هناك بعض حماوالت مللمة 

اك بعض خمطوطات من هذا النوع خمتفية يف املكتبات اخلاصة والعامة أو املكتبات وإنقاذ هذا النوع من املخطوطات؟. وهل هن
العاملية؟ كل هذه األسئلة سوف نناقش يف الورقة اليت نزمع كتابتها وطرحها يف املؤمتر الدويل العشرين املنعقد يف مدينة سراييفو 

 جبمهورية البوسك وهرسك.
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 تمهيد

 أهل الصومال وكتابة اللغة العربية 
ال أريد هنا أن أتناول تاريخ اللغة العربية وأدوارها يف بالد الصومال. وقد قُتل حبثا تقريبا يف هذا اجملال عند كثري من الباحثيني 

العصور احلديثة، بل كانت  الصوماليني وغريهم. ولكننا نريد أن نشري إىل أن اللغة العربية مل تكن غريبة ودخيلة يف بالد الصومال يف
نطقة العربية متواجدة يف حمافل كثرية قبل ذلك، فمثال كانت العربية مرتبطة حبركة التعليم ارتباطا وثيقا منذ فجر اإلسالم ووصوله إىل اامل

 –ل دكسي أو ما يسمى عند أهل الصوما - وخالوي القرآن الكرمي حبث صاحبت العربية مع انتشار اإلسالم ، بدءا بالكتاتيب
أوىل مراحل هذا النوع من التعليم، حبيث الطفل يتعلم أول الوهلة حروف اهلجاء العربية مث يتدرج يف حفظ القرآن الكرمي إىل أن يصري 
مهيا لاللتحاق يف حلقات دراسة العلوم العربية والشريعة اإلسالمية يف املساجد وأروقة العلم ، وكان يتوىل هذه احللقات علماء كانوا 

 قد برعوا باللغة العربية وآداهبا وقوانينها املتعددة.، و حجة يف هذه العلوم والتخصصات
فإذا حاولنا أن نضرب أدلة تبني ما ذكرنا سابقا، نستطيع أن جند أمثلة عديدة، حبيث كان أهل الصومال يستعملون العربية يف 

... وعملية يتولون كانوا علماء بعلوم الشريعة وأصول الدين اإلسالميمجال القضاء وفصل اخلطاب، حبكم الذين ، كجماالت متعددة
 التجارة من بيع وشراء  وعموم العقود التجارية كانت أيضاً حبيسة باللغة العربية...

ائع وأسعارها. اجملال املراسالت بأنواعها املختلفة كانت العربية لغة تدوين العقود املربية وحترير السجل التجاري وتصنيف البضكما أّن 
 وحىت يف النشاط البحري كانت العربية تلعب دورا مهما حبكم جماورة الصومال باجلزيرة العربية اليت كان أهلها بارعني يف اجملال البحري
سيما جنوب اجلزيرة من أهل اليمن وعمان. وقد وضع هؤالء مصنفات ودالئل يف العلوم البحرية، وكانت هلم السبق األول يف كثري 

ينبغي أن نشري إىل أن اجملال الطيب كان و ن األحوال يف بعض اجملالت البحرية ، وخاصة يف البحر األمحر واملتوسط واحمليط اهلندي. م
له عالقة عميقة يف ذلك ، حبيث أن الطب وما يتعلق به من علوم ومعارف السيما الطب التقليدي أو البلدي وما يعرف أيضًا 

أيضا بالعربية ، حبيث كان االطباء يستعملون األمساء العربية يف األمراض ويف األدوية معتمدين يف ذلك بالطب الشعيب كان مرتبطا 
 1وقد فصلنا ذلك كله يف كتابنا ) معجم املؤلفيني الصوماليني يف العربية (. على كتب الطب اإلسالمي.

صومال كتبا ومصنفات ورسائل علمية يف اللغة العربية، ألن ومن هنا ليس من الغرابة بأن ألف كثري من العلماء واملثقفني من أهل ال
أغلب هذه املصنفات والكتب كانت هلا طابع دين يتعلق باألحكام وأمور الشريعة اإلسالمية. ويف املراحل األخرى ظهرت يف بالد 

غة العربية. ويأكد ذلك ما ذهب إليه بعض السياسية باللو الصومال شعراء نبغوا يف نظم القصائد واملدائح يف اجملاالت الدينية والروحية 
وتدل املخطوطات العربية اليت دوهنا »...الباحثني من أهل البالد املتخصصني يف جمال الثقافة العربية، حيث يستدل هؤالء بقوهلم: 

ريخ هذا الشعب ألهنا سنة على أن اللغة العربية حفظت كثريا من تا 600العلماء الصوماليون واليت يرجع هبا تارخيها إىل ما قبل 
 2« كانت لغة تقييد العلوم والكتابة واملخطوطات. 

 :منطقةالمؤلفون لهم أصول في 
يف وال غرابة يف نبوغ أعالم برزوا يف ساحة العلم واملعرفة يف أكثر من مركز علمي يف اليمن واحلجاز والقاهرة والشام... ألهّنم ترعرعوا 

ومن خالل قرآءة الكتب الرتاث اإلسالمي ة يف منطقة القرن اإلفريقي قبل قدومهم إىل اخلارج، بل بيئة يسود العلماء وهلا أنشطة علمي
يرى القارئ بأّن هناك خنبة من العلماء املؤلفني يشار إليهم بالبنان يف بعض البلدان اإلسالمية يف العصور الوسطى واحلديثة هلم 

إال أّن سريهتم وترامجهم ملن جاء بعدهم أشاروا بأهنم  ةمن جمتمعهم اجلديد أصول يف بالد الصومال، رغم أّن هؤالء صارو ا جزءا
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ومل تسجل مصادرنا اإلسالمية بأّن هؤالء تلقوا مشاكل أو صعوبات لغوية من أبناء منطقة القرن اإلفريقي وبالذات بالد الصومال، 
 ور وصوهلم إىل خارج الوطن.أعاقت جتاه العلم وحلقاته، بل يتضح بأّن هؤالء جلسوا على كرسي العلم ف

صاحب كتاب" تبيني  .م1305 سنة مصر إيل وفد الذي البارعي، حمجن بن علي بن عثمان الزيلعي، الدين ومن هؤالء: فخر
الدين، وهذا  حافظ الربكات أبو حممود بن أمحد بن اهلل عبد لإلمام الدقائق كنز على شرح احلقائق لشرح كننز الدقائق" ، وهو

ومن بني املشار  األحكام ، شرح اجلامع الكبري. أحاديث على الكالم مكون من ستة جملدات. ومن مؤلفاته أيضًا: تركة الكتاب
كذا . و 3إليهم : العالمة الشيخ احملدث مجال الدين عبد اهلل بن يوسف بن حممد صاحب كتاب نصب الراية يف ذكر أحاديث اهلداية

إىل  -إحدى مدن الزيلع اإلسالمي يف بالد احلبشة–حبشي األصل، نزح أسالفه من جربت  علماً أّنهعبد الرمحن اجلربيت ، العالمة 
وإىل جانب . 4كان من أعالم علماء األزهر الشريف  -والد املؤرخ–ويذكر املؤرخون أن الشيخ حسن ، مصر وتعاقبت أجياهلم فيها

خص مسلم متييزا من شإشارة إال أّن ذلك الة إىل الزيلع، مدينة يف مشال الصومال، وذلك نسبلقب اجلربيت أيضاً ذاع لقب الزيلعي 
 إسالمية ذلك الشخص.يدل على لقب احلبشي والذي ليس بالضرورة أن 

فقه وإصابة الفتوى ومن العلماء الذين هلم آثار يف التأليف واإلبداع الفقيه الصاحل حممد بن علي الزيلعي ، كان فقيهاً متقناً معروفاً بال
والصالح ، وشرح كتاب اللمع شرحاً مفيداً ، وقد تفقه على إمساعيل احلضرمي وعلي بن صاحل احلسيين ، وقد أخذ عنه مجاعة كثرية 
مثل عمر السروري ، وكان الشيخ حممد بن علي الزيلعي رجاًل صاحلاً ورعاً ينحدر من آل البيت ، ويقول بنفسه أنه شريف حسيين 

 . 5تويف سنة ثالثني وسبعمائة ،  وقد
ومنهم الشيخ أمحد حممد بن أيب بكر بن حممد بن عمر بن أمحد بن موسى الزيلعي، وله كتاب " منظومة يف احلساب" وهي منطومة 

 .6أمسا الصحابة الذين روى عنهم البخاري 
شي الصومايل، ومنهم الشيخ الفقيه علي بن حممد بن نور الدين بن عيسى املقدشي، ويذكر الشيخ أمحد عبد اهلل ريراش بأّنه املقد

 .7وهو صاحب حاشية على املنهاج للعالمة حمي الدين بن أيب ركريا حيىي بن شرف النووي، ومساه: األنيق على مسائل املنهاج الدقيق
الشيخ حممد بن سرور الصبان الصومايل، وكما يبدوا لقبه أنه صومايل األصل ، كما ذكر يف القرن املنصرم فضيلة  ومن املشار إليهم 

هـ املوافق 1316، إال أنه من مواليد اململكة العربية السعودية وخاصة مدينة القنفذة عام 8خري الدين الزركلي يف كتابه األعالم ذلك 
م ، وانتقل إىل جدة وهو آنذاك يف الرابعة من عمره. أما حاله مع أسرته والظروف اليت فرقت بينهم هي غامضة ، ويف 1899سنة 

: " ومل أجد حال أسرته السيما أباه وأمه ، غري أننا وجدنا أنه حينما انتقل إىل مدينة جدة انضم إىل عائلة هذا األمر يقول الزركلي
الزركلي أن حممد بن سرور ترىب  ، وذكرآل الصبان املعروفة ، وإن كنا ال نعرف الظروف اليت أدت إىل ذلك لينتقل إىل تلك األسرة " 

الكرمي ، يف جدة مث مبكة املكرمة ، وحينما استوى ساعده وتعلم ٌعنين موظفاً يف بلدية مكة تربية حسنة ، حيث نشأ يف هذا البيت 
هـ ، وإىل جانب عمله كان حممد سرور أديبًا فارعًا ، حىت أصبح من رواد األدب العريب احلديث يف منطقة 1336،وذلك عام 

لذين كان يتلهفون بنيل األدب وضروبه ، فوجدوا بغيتهم احلجاز ، واشتهر بذلك حىت التف حوله أناس كثريون وخاصة الشباب ا
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... .عند األديب حممد سرور الّصبان الصومايل ، حىت التفوا حوله يف أواخر أيام حكم األشراف جبدة ، وأوائل العهد السعودي
لتقي الدين الفاسي ، ومجع مكتبة مهتماً بالعلم ،حىت أنه أنفق على نشر كتاب " العقد الثمني " وهو كتاب عن تاريخ مكة ، وكان 

، وهو كتاب مطبوع، وكذلك (أدب احلجازويف جمال التأليف أجنز الشيخ  الصبان  كتاب: ) .احتوت على كثري من املخطوطات
بنا وهذان كتابان ألف أدي. كتاب املعرب، وهو أيضاً مطبوعًا. ورغم أن هذين كتابني غري كبريين إال أن هلما شأن عظيم عند األدباء

               9 .ه1344وكاتبنا سنة 
 :كتب كثيرة وضعها أهل الصومال  فقدان

وقد عرفنا ذلك من خالل تتبعنا اإلنتاج العلمي والثقايف  ،من أهل الصومال ءالعلماوألسباب عديدة فقدت كتب كثرية ألفها 
وبإشارة بسيطة إىل اإلنتاج العلمي الذي خلفه علماؤنا يف العصور املاضية غري متوفرة لدينا إال نذر يسري 10للصومال سنني عديدة. 

والعلمي للعالمة الشيخ عبد الرمحن بن  التأليف واإلنتاج الثقايفألسباب كثرية، ويكفينا مثاًل ما ردد أكثر من باحث حول عملية 
فقد نسب إليه أكثر من ستة وثالثني كتاباً، وإن كان الذي متكن من البقاء من هذه املؤلفات ال يتجاوز اآلن مثانية أمحد الزيلعي" 

 " كتب: أربعة منها يف اجملاالت األدبية والثقافية، واألربعة األخرى يف اجملاالت اللغوية.
اإلرشاد ملن يريد ) :كتاب  إىل نشري أن نستطيع حصر ال املثال سبيل وعلى املاضي، القرن يف العلمية والرسائل الكتب ضياع واستمر

من تأليف الشيخ حممد اهلادي حممد قاضي والد الشاعر األستاذ حممد األمني حممد اهلادي، وهذا الكتاب كان أول  ( النطق بالضاد
م وهو كتاب تناول فيه املؤلف موضوع تقوية اللسان العريب، ويشري 1960كتاب ألف الشيخ يف علم النحو ، وبدأ تأليفه يف عام 

يقة جيعل الطالب يتعلمها بيسر، وكان الكتاب خمطوطا ولكنه فٌقند خالل انتقال الشيخ ملن يريد تعلم العربية إىل أسلوب سهل وطر 
 حممد والشاعر األديب األستاذ بقلم الصومال يف العربية شعراء كتاب  الضائعة والرسائل الكتب ومنإىل كينيا يف احلرب األهلية. 

 الصومال. يف األهلية احلرب خالل ضاعت أهّنا غري الصومال يف املؤلف هبا قام أدبية دراسة عن عبارة وهي اهلادي، حممد األمني
 يف دؤوب وعمل مستفيض حبث إىل حيتاج ما وهو الصومال، بالد يف العريب الرتاث يهتم ملن ننبه أن أردناه مناذج بعض فقط وهذه
  أكثرها. وما ،الصومال يف الضايع الرتاث قمية إبراز سبيل

 الصومال: في التراث ضياع عوامل
 وأ فهارس يوجد ومل ، قبل من مدوناً  يكن مل األصل يف ألنّه حصره يصعب والعريب اإلسالمي تراثنا من الصومال بالد يف ضاع ما

 خمتلفة وأسباب عوامل بسبب وحضارته الصومايل بالتاريخ عالقة هلا مؤلفات بعض ضاع ما بني ومن ذلك، على حوت سجالت
 مثل: داخلية أخرىو  خارجية أسباب إىل األسباب هذه نقسم أن وبامكاننا االستقرار، وعدم والقالئل والفنت احلروب نتيجة

 األوريب االستعمار اخلارجية: األسباب
 واملعرفة. العلم بنور تشع مبراكز غنية كانت  اليت الصومال بالد جنوب أجزاء بعض على وهجماهتم املنطقة على الربتغالية السيطرة-  

 هذه بعض أحرقوا حني الربتغاليني ألن ، والكتب املؤلفات بعض اختفاء بعد ، اإلنتاج علمية يف السليب أثره له ذلك أن شكّ  وال
 هنا ومن واملراكز. املدن هبذه تزخر كانت  اليت العلمية والكنوز املخطوطات بعض ذلك ضمن من أحرقوا  دشوومق براوة يف املراكز
 القرن أواخر يف البالد غزا الذي الربتغايل الغزو فرتة يف األوربيني الغزاة قبل من واإلتالف والنهب اإلمهال من للرتاث حصل ما حصل

 فحينما ، ومقدشو ومركة براوه مثل ، واقتحامها  الساحلية الصومالية املدن على للنزول محماولته خالل من امليالدي عشر اخلامس
 أهّنم كما  للبلد، وحرقاً  تدمرياً  وأحدثوا املدن تلك على املدافع استقدموا الستقباهلم راضني غري وأهنم البالد، أهل مقاومة شّدة أيقنوا
 بعض وسرقة هنب هؤالء استطاع كما  هلا اقتحامهم بعد الفرتة تلك يف اخلزائن يف حمفوظة كانت  اليت الكتب بعض سرقة من متكنوا
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 إفريقيا شرق منطقة لتاريخ يؤرخ نفيس كتاب  منها أخذوا حيث ، كلوة  يف عملوا ما مثل النفيسة واملخطوطات القّيمة الكنوز هذه
 سنة املوافق هـ910 امع عليها اعثرو  اليتو  ( العربية وثيقةال) :مثل ، العريقة العربية الوثائقو  الكتب ضمن من ، اإلسالمية وحضارهتا

  .  11 م1505
 منظمة سرقات وقعت حيث . بالصومال العريب و اإلسالمي للرتاث جسيمة أضرار أيضاً  حدثت األوريب االستعمار عهد ويف -

 الذي " الزنوج كتاب  " : مثل ، أيديهم إىل وصلت اليت الكتب هذه بعض إىل املؤرخون وأشار  واخلاصة. العامة املكتبات لبعض
د الكتاب وهذا .  عامةً  إفريقية شرق ومنطقة خاصةً  الصومال لبالد تؤرخ اليت ةواحلضاري التارخية الكتب أهم من يُعدّ   مدينة يف ُوجن

 ويأيت . 12 م1923 عام يف وذلك ، مكرم الدين حمي بن أبوبكر الشيخ ، الشهري مقدشو قاضي مكتبة عند وبالتحديد ، مقدشو
 بعد. فيما الكتابني عن احلديث

 من اليوم نشاهده وما . الرتاث سرقة عملية هبا حصلت اليت األخرى اإلسالمية البلدان عن شاذةً  ليست الصومال بالد أنّ  احلقيقةو 
 ما نتيجة إىل رجعي إمنا ، إسالمي عريب تراث من اخلطية الكتب من ، البحثية ومراكزهم مكتباهتم يف األوربية الدول بعض احتفاظ
 فرتة يف البلدان لبعض املرتدية واألوضاع السيئة االقتصادية احلالة  استفادة نتيجة ، والثراء األغراء عوامل إىل باإلضافة ، ذكرناه

  االستعمار.
 ةاألهلي بو احلر  داخلية: أسباب

 اجملنونة احلروب هذه قضت حيث طويلة، أهلية حبروب البالد دخلت عندما ، الصومال بالد يف للرتاث الكربى الطامة كانت  -
 بني ومن ، واخلاصة العامة املكتبات خزائن من اآلالف فاحرتقت ، العريق والرتاث اإلسالمية واملآثر احلضارية املعامل من الكثري على
 كما  واخلاصة. احلكومية املكتبات نم وعدد واآلداب للعلوم األكادميية ومكتبة القومي واملتحف الوطنية املكتبة : املكتبات هذه

 من ضاع ما نتيجة إىل يرجع الصومال يف والعلمي الفكري اإلنتاج قلة أن على واضح دليل وهذا حتصى. وال تعدّ  ال كتباً   مزقت
 الضخم. الرتاث

من  املخطوطات مل تفهرسومن أهم ما ضاع تلك املخطوطات الثمينة اليت ال أحد يعرف هبا الكمية الضائعة ، ألّن هذه 
قيقية حول ذلك الرتاث الضائع عرب التاريخ، وهذا يدل على أن املخطوطات مبختلف معرفة الكمية احلمما يصعب  قبل 

رغم ما كان هلا من دور حىت اآلن، البحث والدراسة العناية و ومل تنل ما تستحق من  أنواعها يف بالد الصومال مل حتالف احلظ
لعلمية والثقافية. واحلدير بالذكر أّن هذا الوضع املرتدي املتعلقة باملخطوطات وعموم املعرفة،  ليست منحصرة يف احلياة ا كبري

على الوضع الصومايل فحسب، وإمّنا تعم يف منطقة القرن اإلفريقي حبيث يشاركها كل من جيبويت وإيثوبيا وإريرتيا، ويعزى يف 
 احلايل.وقتنا بل ومتر هبا حىت  ذلك احلروب والقالئل اليت عاشت املنطقة ،

ميتلكها أشخاص معينون حبيث ورثوا من أجدادهم وحيتفظون هبا، وال يقبلوا االفالت عنه جند أن معظم تلك املخطوطات و 
بالسهولة، وال يوجد جهة حملية أو دولية تشجع على حفظه وعنايته، بالتايل صارت النتيجة غري حممودة عند ما دخلت هذه 

 لرتاث الثمني بأيادي مل تكن مثل سابقيهم يعرفون القيمة العلمية اليت هلا ما لديهم من الكتب والرسائل العلمية.الكنوز وا
  جهود أهل الصومال في التاريخ:

االسالمي يُعّد علم التاريخ من بني العلوم اليت حازت على اهتمام وعنايه أهل العلم يف الصومال، كما كان املسلمون يف العامل 
، كذلك أهل الصومال أعطوا اهتماماً هلذا الفن، تبعاً الهتمامهم مبختلف أنواع املعارف كبرياً    قد اهتموا بعلم التاريخ اهتماماً 
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إضافة إىل أسباب ، على التعلم والتعليم، حيث جاءت به  الشريعة الغراء السمحاءوالعلوم على حسب تفاوهتا تطبيقًا ملا 
 ة. تشريعية وتنظيمي

التاريخ فّن مهم من الفنوف املعرفة، وله أمهية كبرية يف احلياة اإلنسانية كغريها من العلوم، ألننا يف احلقيقة ال كيف ال، و 
نستطيع أن نفهم أي علم بشكل عميق، إال إذا فهمنا تارخيه وخارطة تكوينه وحتوالته، وقد أشار العالمة ابن خلدون إىل 

جيال، الفنون اليت تتداوهلا األمم واأل : " فإّن فّن التاريخ منرية مبختلف ألواهنا وصنوفها حيث قالأمهية التاريخ وحاجته للبش
وتشّد إليه  الركاب والرحال، وتسمو إىل معرفته السوقة واألغفال، وتتنافس فيه امللوك واألقيال، ويتساوى يف فهمه العلماء 
واجلهال، إذ هو يف ظاهره ال يزيد على أخبار عن أيام والدول، والسوابق من القرون األول، وتنمو يف األقوال، وتضرب فيها 

ندية إذا غصها االحتفال وتؤدي إليها شأن اخلليفة كيف تقلبت هبا األحوال، واتسع فيها للدول األمثال، وتطّرف هبا األ
النطاق واجملال، وعمروا األرض حىت نادي هبم االحتال، وحان هلم الزوال، ويف باطنه نظر وحتقيق، وتعليل للكائنات ومبادئها 

.  ومن هنا مل يأت من فراغ عندما  13صيل يف احلكمة العريق" دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع  وأسباهبا عميق، فهو هلذا أ
يف كتابه العرب فصال كامال يتحدث فيه فوائد علم التايخ ومساه الفصل : " يف فضل علم التاريخ  نفسه عقد ابن خلدون

عريفه بالتاريخ قائاًل بل وذكر صراحة عند توحتقيق مذاهبه واإلملاع ملا يعرض للمؤرخني من املغالط وذكر شيئ من أسباهبا". 
: " اعلم أّن فّن التاريخ فّن عزيز املذهب جّم الفوائد شريف الغاية إذ هو يوقفنا على أحوال املاضني من األمم يف أخالقهم، 
واألنبياء يف سريهم، وامللوك يف دوهلم وسياستهم، حىت تتّم فائدة االقتذاء يف ذلك ملن يرومه يف أحوال الدين والدينا، فهو 

تاج إىل مآخذ متعددة ومعارف متنوعة، وحسن النظر وتثبت يفضيان صاحبهما إىل احلّق،  وينكبان به عن املزالت حم
 واملغالط" انتهى.

أهل الصومال هبذا الفن، وكتبوا يف فنونه وأنواعه املختلفة يف التاريخ  العام واحمللي، وتواريخ ومن هنا فال نستغرب إذا اهتّم 
أخري. واجلدير بالذكر  أنه ليس بالضرورة أن يكون املؤلف بكتاب ما يتعلق بالتاريخ  والسرية وأخبار،  14الدول واملدن 

ألهل الصومال يالحظ أن من بني َمْن  واألخبار أن يكون مؤرخاً له مجيع صفات املؤرخ. ومن خالل تتبعنا لإلنتاج التارخيي
شاعراً ألّف شعراً أوقصيدًة  تطرقت إيل النواحي  املتعلقة  اهتموا بالتاريخ أوكتب الكتب والرسائل يف التاريخ، كانوا علماء 

بالسرية النبوية وأخبار األولني، أو كان هذا املؤلف شخصًا عاديًا له اهتمامات تارخيية، وهذا ليس معناه أّن كّل من  كتب 
صوا بعلم التاريخ أو كانوا هواة كتبوا يف جمال التاريخ  التاريخ من أهل الصومال مل يكن مؤرخًا، بل هناك خنبة من املؤرخني ختص

علي صاحبها  -وسامهوا فيه .واملؤلفون الصوماليون كان هلم دور كبري يف كتابة ووضع رسائل تتناول السرية النبويه الشريفه
السرية النبوية وما يتعلق  مهوا يف كتابةإىل أن أهل العلم يف الصومال سا غري أننا ينبغي أن نشري  -أفضل الصالة والتسليم

يف أوجه خمتلفة، فبعضهم ساهم يف وضع  -رضوان اهلل عليهم أمجعني -حبياة الرسول صلي اهلل عليه وسلم وصحابته الكرام 
كتب تتناول هذا اجلانب، حبيث أن بعض اآلخرين شرعوا  بوضع قصائد  وأشعار تناولت حياة الرسول وفضله ومدحه حّبًا 

وتربكا هبذا الطريق واألسلوب العلمي. وأغلب من عرب عن فكره وعلمه عن طريق الشعر  - عليه وسلمصلى اهلل -للرسول
 .د أو ما يعرف باجلماعات الصوفيةوالقصيدة هم من أهل التصوف والزه
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 كتابة التاريخ:في  جوانب مساهمتهم 
، سواء كانت تلك املصادر يصعب حصرها يف شكل أو نوع معنيحبيث أنواع وأشكال متعددة والتاريخ له مصادره ومراجعه اخلاصة ب

الباحث الذكي ال يهمل أي نوع من املصادر واملراجع اليت تثبت لديه حبيث يستخدمها ويوظفها يف سبيل مطبوعة أو خمطوطة، وأّن 
سواء كانت هذه املصادر مباشرة أو غري  وإنتاجه العلمي... حتقيق هدفه والوصول إىل حقيقة علمية أو أقرب إىل احلقيقة يف حبثه

 ة بالتايخ ولكن يكمن فيها أخبار تارخييةأي مصدر تارخيي حبت ومعنون بامسه، أو من مصادر مساعدة وليس هلا عالق –مباشرة 
الباحث مادته العلمية اليت تكمن  مصادر اللغة واألدب وغري ذلك، حبيث جيردمثل:  التايخ،علم ب إملام أي باحث له ال يستغين عنها

 الرغم من أهّنا ليست من مصادر متخصصة بالتاريخ. علىيف طياهتا، 
ريخ وقد ساهم أهل الصومال كتابة التاريخ حبقبه املختلفة وبأمناطه املتعددة سواء بالسرية النبوية والتاريخ العام، أو فيما له عالقة بتا

املدن واألمصار، وكذا الرتاجم ومناقب العلماء وغري ذلك. كما سلط بعض العلماء على تاريخ منطقة القرن اإلفريقي من انتشار 
 األحباش النصارى عرب القرون.وبني  ، والصراع الذي دار وبينهم املنطقةله والسلطنات اإلسالمية اليت قامت على اإلسالم ووصو 

كتاب: )دليل العباد   مثل سرية الرسول ويف جمال السرية النبوية طهرت يف الساحة الصومالية كتباً  ورسائل أجنزها العلماء تناولت يف
ديوان مجع فيه جمموعة من قصائد ونظم وشعر وضعه الشيخ العالمة عبد الرمحن بن عبد اهلل  عبارة عن إيل سبيل الرشاد ( وهو

وقد تناولت أغلب هذه القصائد سرية الرسول صلي اهلل عليه وسلم ومولده  -رمحه اهلل-املعروف )حباج صويف( الشاشي  املقدشّي 
ام بعض املؤلفني بشرح ، ومن هنا قوألمهية هذا الكتاب تعلق بعض الباحثني من أهل العلم به ن حياته االجتماعية  والدينية.وشيئاً م

بعض قصائد أو أشعار حاجي صويف.  وال شّك أّن قيمة هذا الديوان ظهرت بعد صدور هذه الشروح . ومن الذين قاموا يف بذلك 
قدشي الذي ألف كتاباً مسّاه :)جواهر البحر املعني شرح القصيدة الال مية شجرة اليقني ( وهذا الشيخ: أمحد بن عثمان الشاشي امل

الكتاب يشرح قصيدة الشيخ عبد الرمحن بن عبد اهلل الشاشي املقدشي  وهذه القصيدة العصماء والدرة البيضاء  والروضة الفيحاء، 
يخ أمحد بن عثمان  ليل العباد إىل سبيل الرشاد ( وقد جاء اختيار الشوردت يف ديوان  الشيخ عبد الرمحن الصويف املسمى : ) د

مية حيث قام بشرح وتعليق عليها. واحلق أن هذه املنظومة جديرة بالشرح والدراسة، وقدم مبقدمته " تريك أنك تقرأ كتاباً املنظومة الال
علي الصياغة الرفيعة  والرتاكيب اجلميلة  واملعاين اجلمة   بكّل معىن الكتاب  وتقرأ ألديب كبري له اقتدار على القول وسيطرة تامة

 . 15والفكر الناصح اخلصب
 وهذا الشرح الوايف إمنا فعله الشارح  لينتفع به الطالب  احملب ويفلح ويتخلق باألخالق احملمدية ويقتفي سنته البهية . اجلدير بالذكر

ما تتميز به تلك القصيدة الالمية اليت مدح هبا سيدنا رسول اهلل صلي اهلل  أن قصائد الشيخ صويف  يف متنهى اجلمال ، غري أن أروع
وحسن  التصوير والتعمري،  عليه وسلم من خالل الكتاب نلمح أن مؤلفه  فيه الذكاء الفذ واخليال اخلصيب  واحلكمة السديدة،

 . 16صفحة  306والكتاب يقع يف 
توي على تقديسات اهلل تعاىل  ومعجزات الرسول االعظم صلوات اهلل وسالمه عليه واحلق أن هذا الديوان حيتوي قصائد  وأبيات حت 

وعلي جانب كبري من علم التوحيد وعلم التصوف ومدحه صلى اهلل عليه وسلم وبعض التوسالت.  والشيخ عبد الرمحن بن عبد 
سبيل الرشاد(  ومن هذه القصائد ما ورد يف كتابه  اهلل  له أيضًا أشعار أخر عرب ماورد يف هذا الديوان  املسمى: )دليل العباد يف 

املسمى: ) أنسية العاشقني يف معجزات سيد املر سلني( وقد قام أحد الشيوخ  الصوماليني القاطنني يف جيبويت بشرح هذا الكتاب  
املنظومة الشعرية  اليت وهو الشيخ بشري بن حممد بن عبد الر محن حيث قام املؤلف  بالشرح املذكور حيث شرع بضبط أبيات هذه 

 تقع يف ثالمثائة ومثانية وستني بيتاً ، وشرح بعض ألفاظها الغامضة ليقرب معانيها إىل القارئ  البسيط الفهم  واالدراك . 
                                                             

 .301هكذا وصف الشيخ حممد عبد الغىن سراج الكتاب يف تقريظه وهو من علماء األزهر  انظر ص -  15
 م .1987طبع هذا الكتاب مبصر عام  -  16



 رة. واحلقيقة أن هذه املنظومة الشعريه تعرض جزءاً من سرية املصطفي عليه السالم  ومعجزاته اخلالدة ومشائله الكرميه الفواحة العط
: ) وردية الليب يف فضل احلبيب(  كتبه الشيخ  كتاب  -اهلل صلي اهلل عليه وسلم  -ومن الكتب  اليت حتدثت عن سرية آل رسول  

والكتاب خمطوط وسوف نتحدث عنه باسهاب يف موضعه عند احلديث عن علي بن حاج بن أمحد بن صديق البكري الصديقي، 
 املخطوطات.

الكتب كتاب : " كشف السدول عن تاريخ الصومال وممالكهم السبعة " ، للشيخ أمحد عبد اهلل ريراش الصومايل ، وكتابه  هذه ومن
يتناول تاريخ الصومال يف العصور القدمية والوسيطة واحلديثة يف مناحي احلياة السياسية واالجتماعية والدينية ، غري أنه يركز جّل 

مية احمللية اليت كانت متتّد من أقصى جنوب البالد إىل البحر األمحر . ويذكر بشكل خاص املمالك اهتمامه على السلطنات اإلسال
السبعة اليت اشتهرت فيها ممالك الطراز اإلسالمي . واحلقيقة أن هذا الكتاب يُعّد مصدراً مهماً لتاريخ منطقة القرن اإلفريقي عمومًا 

زء الشمايل والغريب لبالد الصومال ، واليت كانت تصارع وتقارع دوماً احلبشة املسيحية وتاريخ السلطنات اإلسالمية وممالكهم يف اجل
والذي سوف نتحدث يف موضعه، وهو كتاب: ) تاريخ . وميزة هذا الكتاب أنه يعتمد على كتاب خمطوط قدمي مل ينشر من قبل 

تحدث عن امللوك والسالطني املسلمني الذين أسسوا ، ويه (950عمرو لسمع وإمرباطوريته، للشيخ أيب بكر باعلوياملتوىف سنة 
وتاريخ حروهبم وجهادهم ،وكذا عن تارخيهم السياسي واحلضاري واالقتصادي . والكتاب يعد مصدراً مهًا ، املمالك السبعة وغريها

حيتوي على معلومات هامة لتاريخ منطقة القرن اإلفريقي ، وقد بذل املؤلف جهداً جباراً يف سبيل إعداد تأليف هذا الكتاب الذي 
باباً وقد بدأ مؤلفه قطوف من التاريخ اإلسالمي  16ويتكون الكتاب . بالنسبة لتاريخ الصومال عامة والصومال الغريب بصفة خاصة

عامة وتاريخ الصومال خاصة وتقسيم التاريخ وعصوره. مث حتدث املؤلف عن دخول اإلسالم وانتشاره يف الصومال، وأصل الصومال 
سامهم ، كما حتدث عن املمالك الطراز اإلسالمي وغزواهتم ضد األحباش وبيان مدة واليتهم ، وحتدث بالتفصيل عن جهاد وأق

وقد تناول الكتاب  .اإلمام أمحد بن إبراهيم ضد احللف الصلييب ، وتاريخ اجملاهد السيد حممد عبد اهلل حسن وكفاحه ضد االستعمار
صومال ونضال الشعب الصومايل االستعمار الثالثي األوريب ، وعلى رأس هؤالء األحزاب ، حزب قيام األحزاب االستقاللية يف ال

م يف الصومال اليت كان يقودها اللوار حممد زياد 1969أكتوبر عام  21وحدة الشباب الصومايل ، واختتم املؤلف كتابه عن ثورة 
 م . 1974بع مباطبع وكالة الدولة للطباعة مبقديشو عام صفحة ، وط 253والكتاب يقع  .بري ، وأهداف الثورة وإجنازاهتا

حذو من سبقهم من علماء الصومال يف تأليف وضع كتب  واملؤلفني الصوماليني املعاصرين حذوينبغى أن نشري إىل أن هناك بعض ا
 ار الكتب السابقة .ما يسمى ممالك الطراز اإلسالمي وصراعهم مع األحباش ، على غر أو تناولت تاريخ السطنات اإلسالمية 

ومن الكتب اليت تناولت تاريخ الصومال العام  كتاب: )بغية اآلمال يف تاريخ الصومال( للشريف ابن عيدروس بن الشريف علي 
العيدروسّي النضريي العلوي املقدشي،وكتابه هذا يُعّد من أهم الكتب اليت تطرقت إىل تاريخ الصومال وحوادثه وتطوراته اليت طرأت  

واحلقيقة أن املؤلف تناول تاريخ الصومال عامًة وبعض ملوكها،وسكاهنا وعمراهنا  الشعب الصومايل مبختلف العصور والدهور.على 
، والّدين الذي تعتقد األمة قبل اإلسالم بثمانية قرون إىل عصره. وميتاز هذا الكتاب بأنه مزين باخلرائط والصور الفنية لبعض ملوك 

ويتحدث الكتاب بإسهاب عن تاريخ مقديشو وتسميتها بذلك، وأحيائها، ومدينة مركة وبراوي وورشيخ ذلك العصر ومن تالهم، 
وغريها. كما يتحدث الكتاب عن القبائل املهاجرة اليت سكنت بالصومال السيما مقديشو وبراوه ومركه، وذكر بعض عاداهتم 

كومات احمللية اليت مرت بالبالد ، وكذلك التدخالت األجنبية وتقاليدهم ، ويتحدث أيضًا عن األنساب والقبائل الصومالية، واحل
من القوى اخلارجية، بني بالد الصومال وسالطني زجنبار وعمان . اجلذير بالذكر أن املؤلف بدأ كتابه بذكر أخبار األنبياء وأممهم 

أخبار الدول اإلسالمية اليت مرت على التاريخ ،  ابتداءا من نبينا أدم عليه السالم حىت نبينا حممد عليه السالم، ومن مث تناول أيضا
وال شك أن هذا الكتاب يعترب من أهم املصادر التارخيية لبالد الصومال، وكل من جاء بعضه أصبح عالة عليه، ألن املؤلف بذل 

ئق رمسية ومصادر متوفرة جهدا كبريا يف سنني عديدة معتمدا على الوثائق املخطوطة وما كتبه  الرحال واملؤرخون مدعما كتابه بوثا
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 .م1955جونيو يف سنة 

رمحه  – إبراهيم عبد اهلل أمحد للشيخ اجلليل 17 ومن الكتب أيضاً كتاب: )حتفة األوفياء ملسرية التحرير والتعريب يف القرن االفريقي(
والكتاب من أضخم الكتب اليت ألفت يف تاريخ منطقة القرن اإلفريقي  مثله مثل  كتاب :)فتوح احلبشه( لعرب فقيه ، ولكن  -اهلل 

أنّه يعترب موسوعة تارخييه كتا ب: )حتفة االوفياء( رغم أّنه غري منظم  وغري متناسق  يف مادته العلميه املتناثره  يف ثنايا الكتاب  إال 
غنية مبعلومات غزيرة ومفيدة قد ال توجد من غريها ، ال سيما القضايا  اليت عاصرها املؤلف  واليت شكلت هاجساً له وأثرت علي 

لصراع تفكريه ، وهذا األمر واضٌح يف الكتاب، ويف تر تيب فصوله. والكتاب عموماً يتناول الصراع الصومايل احلبشي أو باالحرى، ا
بني املسجد والكنيسة ويكشف صمود املسلمني يف املنطقة أمام التحديات املسيحية الصليبية ، واملؤلف حتدث عن احلقيقة التارخيية 
يف احلقب التارخيية وأدوارها املختلفة هلذا الصراع. وميتاز هذا الكتاب بأن أغلب املعلومات املعاصرة مستمدة من خالل جتربة املؤلف 

ومعايشته مع األحداث اليت عكست مهوم املؤلف ونضاله التارخيي ، علمًا أّن املؤلف أعطى حتليل األحداث بُعداً إسالمياً وخربته 
ائق املهمة وعربياً، كما أصّل تبعية القرن اإلفريقي للمنطقة العربية دينياً وتارخيياً وحضارياً ،  وميتاز الكتاب أيضاً بأّن يف ذيله بعض الوث

 صفحة. 736، ويقع يف واخلرائط
 :، ومن هذه الكتبالصومال، كثريًة  تتناول تاريخ   ، حيث ألف كتباً رمحه اهلل  -ومن املؤرخني الصوماليني الشيخ جامع عمر عيسى

بني اإلسالم الصراع ( ، وكذلك كتاب: )ماضيها وحاضرهامقديشو ( وكتاب: )مال يف العصور الوسطى واحلديثةتاريخ الصو )
 (.يف شرق إفريقيا والنصرانية

يف وضع الكتب اليت حتكي عن تاريخ منطقة ن الصوماليون أدواراً اجيابية ً وهناك كتب تناولت تاريخ الصومال العام حيث لعب املؤلفو 
ة تاريخ الصومال يف النواحي السياسية واالجتماعي واضعيهاهذه الكتب يتناول بعض . و الد الصومال خصوصاً القرن اإلفريقي عموماً وب

نقطة لواحلربية وغري ذلك، يف حني أن بعضها يتطرق فقط إىل بعض اجلوانب أو يف مواضيع معينة تؤرخ فقط واالقتصادية والعلمية 
كما سبق ذكره من قبل، فإّن املصادر التارخيية ال جتد موضوعاً له صلة بالتاريخ إال وقد تناولت هذه املصادر، ولعل بعض من ما، و 

نتحدث عنه تها ومكانتها العلمية، وهو مما سوف مل تر النور حىت اآلن رغم أمهي حبيث تكون خمطوطة غري مطبوعةهذه املصادر 
 .فيما بعد

 نادرة مفقودة:مخطوطات 
الباحثني بعض القدمية والوسطى، إال أّن  التارخيية صورعما يتعلق بوعلى الرغم من شحة املعلومات التارخيية لبالد الصومال، وخاصة في

ورغم أّنه يهمنا هذا البحث باملخطوطات  .وتارخيه يشريون إىل خمطوطات تارخيية تناولت قضايا تارخيية مهمة هلا صلة بأخبار الصومال
الصومال  بالد بتاريخبية ولكّن هلا عالقة غري العر  التارخيية املكتوبة باللغة العربية إال أننا نشري هنا أوالً بتلك الكتابات اخلطية القدمية

ولكنها  باملخطوطات العربية واليت نراها بأهّنا نادرة هامث نستدرك يف العصور القدمية،كمصر والصني   اخلارجيمع العامل وعالقاهتا 
 مفقودة حىت اآلن.

بحر األمحر هي اليت أرسلت يف عهد الفرعون وأول خمطوط يبني العالقات املصرية الصومالية وجد من خالل رحلة مصرية مدونة يف ال
ق م ( ، ويذكر املخطوط أن احلملة البحرية عادت بأمحال من املر واملعادن  2660 – 2763" سحورع " يف األسرة اخلامسة ) 
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ري آنذاك ، بل وأن .  من هنا نستطيع القول بأن تاريخ الصومال يف العصور القدمية اقرتن بالتاريخ املص18النفيسة ، واألشجار الغالية
أكثر املعلومات عن تاريخ الصومال القدمي يرجع مصدره إىل ما سجله املصريون من النقوش والرسومات على  اآلثار املصرية القدمية 

مثل لوحات اردوازية ترجع لعصر ما قبل األسرات يف مصر، وعليها نقوش تؤيد الصالت  19عرب رحالت املصريني إىل هذه البالد . 
 20ية القدمية بالصومال ،  ومن أشهر هذه اللوحات لوحة امللك " نارمر " احملفوظة يف املتحف املصري بالقاهرة.املصر 

وال شك أن أهم رحلة قام هبا املصريون وأكثرها معلومات هي تلك الرحلة املشهورة اليت حدثت يف عهد امللكة حتشبسوت واليت  
  21اعتربت أول مغامرة حبرية.

احلظ أن اآلثار والنقوش اليت دونت على اجلدران هلا قيمة تارخيية  ، حبيث تصور لنا املستوى املعيشي والسياسي الذي ومن حسن 
كانت الصومال تتمتع به يف ذلك الزمن ، لذلك من احملتمل أن امللكة حتشبسوت قبل سفرها إىل الصومال كان لديها فكرة واضحة 

فد املصري بقيادة امللكة قد فوجئ بالرتحيب الكرمي  واحلفاوة الرائعة اليت قوبلت هبا البعثة املصرية عن املنطقة وسلطاهنا ، ومل يكن الو 
على يد ملك  بالد بونت وحاشيته واألسرة املالكة، وكل ذلك مدون على اآلثار املصرية وكتاباهتم القدمية، وهو ما يرجع إليه اليوم 

  22عالقتها اخلارجية مع بالد بونت.الباحثون والدارسون بتاريخ مصر القدمية و 
والواقع  أن أشهر رحلة مصرية إىل بالد الصومال يف التاريخ القدمي هي بعثة امللكة حتشبسوت ويرجع الفضل يف ذلك إىل حرص 

ون والرسامون امللكة ونواهبا حيث قاموا بتدوين أخبار الرحلة مفصلة بأسلوب سهل ممتع إضافة إىل اإلبداع والدقة اليت توخاها الفنان
 23املصريون يف تصوير الرحلة وما شاهدوه من مظاهر احلياة الصومالية جبوانبها املختلفة.

جد خمطوط صيين قدمي يذكر قصة مغامر صيين وصل إىل سواحل الصومال والسيما جزيرة باجون يف شرق مدينة كسمايو الساحلية و و 
مرباطورية الصينية أرسلت بعثات إىل ساحل الصومال غري أن أهم بعثة ، وذلك يف عهد مملكة سنج "إمرباطورية بكني"، وأن اإل

. هذا االتصال كان متواجدا رغم بعد املسافة، Ceng Hwo 24أرسلت إىل الصومال كانت بعثة األسطول الصيين " شينج هو " 
تيز مكران ، ومن اجلانب اآلخر وأّن احمليط اهلندي ينقسم إىل قسمني : شرقي وغريب ، فالقسم الشرقي ينتهي من جانب جزيرة 

، إال أن الصوماليني جترأوا على أن 25بالصني. وعلى الرغم من أن الصني كانت أرضًا جمهولًة وأرض أسراٍر يف نظر اجلغرايف العريب 
ية الصينية القدمية جيوسوا خالهلا ومل مينع ذلك الوصول إليها، ألن الدالئل والرباهني التارخيية واألثرية تشري إىل العالقات الصومال

واملستوى الذي وصلت إليه هذه العالقة اليت امتدت إىل العصور اإلسالمية الالحقة . ومن بني هذه الدالئل تلك احلفريات اليت 
أجريت يف سواحل مقديشو ، وقد نتج عن ذلك إجياد بعض خملفات تارخيية من أدوات وأسلحة صينية ترجع إىل عهد اإلمرباطورية 

. ومن الصعب أن نقر بأّن عالقة بني الصومال والصني كان من جانب واحد وخاصة من جانب الصينيني،  26لقدمية يف الصنيالزرقاء ا
على الرغم من أننا مل نعثر حىت اآلن رحالت وبعثات صومالية مماثلة لتلك اليت قام هبا الصينيون إىل بالد الصومال عرب عباب و 
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العالقة يف تلك الفرتة املتقدمة، علماً أّنه تاحف الصينية ومراكزها البحثية رمبا جند ما يثبت تلك احمليط اهلندي، ولكن البحث يف امل
عروف بأنّه قد وصل إىل بالد الصومال بعُض الرحالة الصينيني الذين سجلوا مشاهداهتم وانطباعاهتم عن الصومال مما يعترب من امل

ع، وحىت ميكن الوصول إىل معلومات أكثر مما لدينا ينبغي الرجوع إىل السجالت مصدراً مهما للصومال، كما تذكر ذلك بعض املراج
 الصنينية اليت تناولت يف رحالهتم مع الصومال.

على الرغم من صعوبة احلركة املالحة بني الصومال وبني دول جنوب شرق آسيا ، حيث إن السفن التقليدية الصغرية كان يصعب 
ي إال أن العالقة الصومالية هبذه الدول كانت موجودة وإن مل تصل  للمستوى العايل على غرار العالقات عليها اإلحبار يف احمليط اهلند

الصومالية مع الدول األخرى يف البحرين األمحر واملتوسط ، ألن احمليط اهلندي وإن كان هادئاً إال أن اتساعه العظيم حال دون حركة 
والصومال، لدا ينبغي الرجوع إىل اجلانب اآلخر من تلك الدول اآلسوية رمبا لديها السفن الصغرية بني موانئ جنوب شرقي آسيا 

 معلومات كافية وحمتفظة يف سجالهتم البحرية ووثائقهم التارحيية.
" هجرة اجلزيرة يف فجر اإلسالم وضحاه"  خمطوط قدمي يسمى:هنا فاليت هلا طابع تارخيي، النادرة  لعربيةاوفيما يتعلق باملخطوطات 

ختص بعلم األنساب،  مهمة ورد يف الكتاب رواية تارخييةإىل أنّه   الدكتور عبد املنعم عبد احلكيموأشار للمؤرخ اليمين حممد النجدي. 
بن عقيل بن أيب طالب أن الصوماليني ينتسبون إىل عثمان بن حممد بن حنبل ،  الذي ينحدر من حممد تقول:الرواية  خالصة هذهو 

ومن املسلمات عند أهل الصومال أهنم ينحدرون من  27العريب القرشي الذي هاجر إىل منطقة شرق إفريقيا يف القرن الثالث اهلجري.
ساللة عربية عريقة تنتسب إىل بيت الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، وهو خرب تناقلته األجيال عرب التاريخ ، وإن كان ال يوجد شيئ  

ربهن على هذا اإلدعاء الشائع حىت صار من املسّلمات التارخيية اليت توارثتها األمة. ومن القبائل الصومالية اليت تنتمي إىل ساللة ي
وهي تسعة فروع كبرية ، وهذا األمر يطابق ما أورده املؤرخ اليمين حممد النجدي املشار إليه آنفاً،  28عربية صرحية النسب قبائل مسايل 

  29مان بن حممد عندما استقر يف الصومال تزوج فتاة حامية وأجنب منها تسعة أوالد تسلسلت منهم القبائل الصومالية .من أن عث
وعلى كل حال فإننا مل نعثر على املخطوطة اليت أشار إليها الدكتور عبد املنعم عبد احلليم عند ما كان يعمل يف اليمن يف منتصف 

 املنصرم.اخلمسينات من القرن 
إىل خمطوطة مهمة حول  الشريف عيدروس يف كتابه:" بغية اآلمال يف تاريخ الصومال"أحد العلماء الكتاب  أشارويف املوضوع نفسه 

هذه  معلوماتهبأّن  فضيلتهيصرح لكن و  تاريخ مدينة مقديشو تأسيسها ومن مّر هبا، وكذلك الدول والسلطنات اليت حكمت املدينة،
 عن خمطوطة موجودة يف مكتبة الفقيه الشيخ حمي الدين معلم مكرم، مما جعل معلومات الشريف عيدروس يف غاية األمهية، نقل

ا الشريف اعتمد عليهيف سبيل الوصول إىل تلك املخطوطة اليت طر أغلب من جاء بعده الرجوع إليه. وقد بدلنا جهداً  وبذلك اض
وذكر  ، ولكننا من األسف الشديد مل نستطع العثور عليها.معلم مكرم حمي الدين ة صاحب املكتبة الفقيهعيدروس عن طريق ورث
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نقاًل عن خمطوطة ...  نفسه يف منت كتابه بعد أن سرد معلومات تارخيية يف غاية األمهية عن تاريخ مقديشو: " الشريف العيدروس
  .30. " مبقديشو العالمة أبو بكراملوجودة يف مكتبة ولده علم مكرم مفيت الديار البنادرية قدمية خبط الشيخ حمي الدين م

 نماذج من المخطوطات التاريخية في الصومال:
هذا املخطوط بكامله منشور خبطه و  ه.950باعلوى املتوىف يف سنة  ) تاريخ عمرو لسمع وإمرباطوريته(  للشيخ أيب بكراب كت -

هذا ونرى أّن قيمة  عن تاريخ الصومال وممالك السبعة( للشيخ أمحد عبد اهلل ريراش. كشف السدول)  ألصلي يف ذيل كتاب ا
، علمًا وميزته يكمن باملوضوع الذي يتحدث عنه وهو أوضاع املسلمني يف بالد احلبشة ومذا صراعهم مع نصارى احلبشة املخطوط

عن جهاد مهم ، ومن هنا فالكتاب مصدر أويل ملسيحنياإلسالمي ضد األحباش ا أن املؤلف كان معاصرًا ومرافقًا حلركة اجلهاد
املسلمني يف احلبشة يف تلك الفرتة. ورغم أّن الكتاب مل حيقق حىت اآلن وال يعرف عدد نسخه اخلطية إال مبا ظهر يف ذيل كتاب 

باعلوي صاحب الكتاب أصبح املذكور، إال أّن املخطوطة أصبحت مصدراً مهماً يعتمد عليه، وأّن كل من أتى بعده الشيخ أيب بكر 
ه ) كشف السدول...( املشار آنفًا، ال عالة عليه، واعتمدوا يف تأليفاهتم كما فعل ذلك الشيخ أمحد عبد اهلل ريراش عند تأليفه كتاب

سيما عند حديث عن أخبار حركة اجلهاد اإلسالمي الذي كان يقوده اإلمام أمحج بن إبراهيم جران ضد األحباش وحلفائهم 
 تغاليني.الرب 

حوم الدكتور كما ذكر ذلك ملر   ،ؤلف جمهول، غري أن بعض املؤرخني الصومالني يرجحون بأنه من أهل الصومالمل  ( كتاب الزنوج  )  -
ة ، وإمنا يف منطقليس يف بالد الصومال فحسب مصدر تارخيّي مهم جدا على أي حال فالكتاب و  .حممد ) كاسرتو (أمحد مجعايل 

، مبا فيها منطقة شرق إفريقية عامةً عموم  يعّد من أهم الكتب التارخيية واحلضارية اليت تؤرخ ، حبيث ريقيا قاطبةالساحل الشرقي لإلف
من حيث اللغة واللهجة، وال غرابة يف ذلك ألّن عمان   املؤلف له احتكاكًا مع سكان بالد عمانويالحظ بأّن بالد الصومال. 

كانت هلا عالقة قوية بالصومال خصوصًا  ومنطقة شرق إفريقيا عمومًا ، وهذا الكتاب يؤرخ لوصول اإلسالم وانتشاره يف املنطقة 
قاضي  مكتبةالتحديد عند شو وبيوهذا الكتاب ُوِجد يف مدينة مقد .31…والصراع بني املسلمني األوائل وبعض القبائل الوثنية

وألمهيته اقتىن به األروبيون، وقد نشر . 32م1923وذلك يف عام  -كما أشرنا آنفاً - شو الشيخ أبوبكر بن حمي الدين مكرميمقد
 :ل كتابهاملستشرق اإليطايل شريوللي يف ذي

-  Enrico Cerulli : Somali , Scritt Vari Editied Inedit  251,Vel 1, Roma , 1957.      
يدل ذلك على وعلى هذا  .طوطة املهمة ، كما ذكر ذلك نفسهاعتمد على هذه اخل شريوللي ويظهر أن كثرياً من معلومات كتاب

 يؤرخ نفيس كتاب هو(، ومهما كان فالعربية الوثيقة) :هذا الكتاب باسم يطلق بعض الباحثنيو  مهية كتاب الزنوج وقيمته العلمية.أ
 عليها املذكورة ضمن الكتب والوثائق العربية العريقة اليت ُعثنر العربية علماً أّن الوثيقة اإلسالمية، وحضارهتا إفريقيا شرق منطقة تاريخ
 .33 م1505 سنة املوافق هـ910 عام

وعلى هذا لعمر بن صوف حسن القادري البكرّي ، ) الكربيت األمحر يف تاريخ سادات الغرر الّساكنني يف مدنية هرر (: كتاب -
وأصل هذه املخطوطة  حيتفظها بعض مسلمي مدينة ، حبيث مل يطبع حىت اآلن. ورقة  42، وتقع يف موجود يف املخطوطةاالسم 

ل يف الكتاب يتحدث عن بعثة عسكرية جردها حكام مقديشو إىل هرر ملساندة حكامها ضد الربتغا. وعلى العموم فهرر احملروسة
                                                             

 .83انظر بغية األمال يف تاريخ الصومال، ص  - 30
املستشرق اإليطاىل شريوللي يف كتابه تاريخ اإلسالم يف الصومال، وقد وجده يف مكتبة قاضي مقدشو معلم حمي الدين مكرم ، نشر هذا الكتاب  - 31

 .وانظر أيضاً حماولة الشيخ جامع عمر عيسى يف حتقيق الكتاب مع مقدمته اللطيفة
32 -  .251 – 231, p.  1957oma , , R1,Vel 251Enrico Cerulli : Somali , Scritt Vari Editied Inedit       
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القرن التاسع اهلجري ، اخلامس عشر امليالدي ، علماً أن حكام مقديشو ورعاياهم جنحوا يف رد الربتغاليني على أعقاهبم عن سواحل 
مقديشو ، مث بعد ذلك انتهزوا فرصة استنجاد إخواهنم اهلرريني ضد الغزو الربتغايل، فأرسلوا جزءًا  من حاميتهم إىل مشال غرب 

. والكتاب يؤرخ حلركة 34اكتشفوا ضعف الربتغاليني ، وأهنم ال يصمدون يف احلروب األرضية إذا نزلوا يف األرضالصومال عند ما 
اجلهاد اإلسالمي ضّد هجمات األحباش وحلفائهم الرببغاليني يف منطقة هرر وما حوهلا ، بقيادة الشيخ عمر الرضى املعروف بالشيخ 

 كري يغلب على اجلوانب األخرى.واحلياة السياسية واالجتماعية ، وإن كان اجلانب العسأبادر . كما يؤرخ الكتاب حلضارة هرر 
الكربيت األمحر يف تاريخ سادات الغرر الّساكنني يف مدنية ويبدوا أّن الشيخ عمر بن صوف حسن البكرّي عند ما ألف كتابه: )

اليت قة املدينة مبحيطها، حبيث جاء الكتاب ضمن املواضيع ، كان قصده أن يريز مدينة هرر وأهلها وخاصة العلماء، وكذا عالهرر (
املدن األخرى كالكوفة ملقدسة كمكة واملدينة والقدس، أو ريخ املدن واألمصار سواء املدن الدينية امن حيث تأتناولت املصادر التارخيية 

 تتحدث بإسهاب عن ا، حبيث نرى مصادر وكتباً والبصرة ودمشق وبغداد والقاهرة والقريوان والفاس ونيسانبور وبلق وخباري ومسرقند
 بني طويلة قائمة لنا فرتكوا ، األمور من وغري ذلك فيها حدثت اليت املهمة واألحداث هبا، مرّ  ومن وجغرافيتها املدن تلك تاريخ

املدن املقدسة وغريها  هذه لتاريخ ُيستلهم مهما وغريها مصدرا الكتب من الصنوف هذه مثل ويُعد .حصرها يصعب ومطبوع خمطوط
واليت يصعب حصرها، بل ال يوجد مدينة من املدن يف العامل املتحضر إال وقد كتب عن تارخيها وجغرافيتها. ومن هذه الكتب على 
سبيل مثال: ) أخبار مكة ( لألزرقي، و)تاريخ املدينة( لعمر ابن شيبة ، و) تاريخ دمشق( البن العساكر، و ) تاريخ بغداد( للخطيب 
البغدادي و ) تاريخ اليمن ( للصنعاين ، و) تاريخ مصر واملغرب(  البن عبداحلكيم ، و ) تاريخ املغرب ( البن العذارى، بل وقّل 

 أن جتد مدينة إسالمية مل يكتب هلا كتاباً يٌورخ ويقدم معامل حضارهتا.
  :املخطوطات التارخيية يف بالد الصومالومن 

من أهل مدينة اهلرر حىت نسب إليها، وهي املدينة اإلسالمية اليت أسسها املسلمون ، بن حممد اهلرريبكر  يبأل(، خمطوطكتاب: )-
عبارة عن خمطوط غري مطبوع حىت اآلن ، وهذا والكتاب  .وأقاموا هبا دولة إسالمية حىت وقعت حتت االحتالل احلبشي املسيحي

املخطوط يف احلقيقة يشري إىل أن الشيخ يوسف الكونني امللقب عند أهل الصومال ب "الشيخ أو برخديل " والذي عاش يف القرن 
روف عند أهل املعاحلادي عشر امليالدي يف مدينة دعر، كان اتبع بطريقة لتعليم العربية وهي طريقة التهجي والتشكيل العريب 

 .الصومال
تحدث وهو كتاب يعلي بن حاج بن أمحد بن صديق البكري الصديقي،  العالمة لشيخلكتاب ) وردية الليب يف فضل احلبيب(   -

صلى اهلل عليه وسلم  ومكانته يف  –، من خالل تركيز املؤلف على فضل النيب اهلل صلي اهلل عليه وسلم -عن سرية آل رسول 
تأليف هذا الكتاب أن الوايل  البور سعيدي، سلطان سلطنة زجنبار أرسل إىل الشيخ علي بن مي بن حاج  وكان سبباإلسالم. 

علي ، الساكن على مدينة مركة وسأله احلّي أفضل أم امليت؟. وذلك أن أحد القساومة النصارى جاء إىل الوايل البور سعيدي فطرح 
أن احلّي أفضل من امليت، فقال القّس  إذاً عيسى أفضل من حممد، ألّنكم تقولون عليه السؤال احلّي أفضل أم امليت فأجاب الوايل ب

إّن عيسى حي مل يقتل بل رفعه اهلل و أنه سينزل يف آخر الزمن ، وحممد مات ، فتحرّي الوايل ، وراسل  إىل الشيخ علي بن مي املركي 
كتاباً جييب فيه عن هذا السؤال،  وقد بدأ املؤلف حديثه مبعىن   والشيخ بدوره  وضع الصومايل رسالة يطلب فيها إجابة هذا األمر .

الفضيلة ومدوهلا مازجاً كالمه باملنطق وعلم الكالم ، وناقش األفضلية حيث حبث املسألة برّمتها يف منظور حّسي ، واستدل الشيخ 
مى والشيخ جالل الدين السيوطي والشيخ علي بن مي يف ذلك من الكتاب والسنة وبعض أقوال العلماء كالشيخ أمحد بن حجر اهليت

حممد البوصريي والشيخ إبراهيم بن حممد البيجوري . والكتاب حيوي بعض األشعار والقصائد ، . واختتم  الشيخ كتابه  بقصيدة 
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 13ل ورقة ورقة يف ك 12والكتاب مازال خمطوطاً يف   -اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -شعرية ميدح فيها الرسول ويظهرحّب  الرسول 
 سطراً .

وتناولت جوانب معينة من تاريخ نفيسة حتمل يف طياهتا أخبارًا تارخييًة ختص بالد الصومال يف فرتة من الفرتات، هناك رسائل و 
 :الصومال مثل 

وهذه الرسالة كتبها بعض الزعماء الصومال ووجهائهم إىل حضرة األمري   (،رسالة زعماء الصوماليني إىل سلطان بن صقر القامسي) -
م ،وذلك بعد أن أحس أهل الصومال بوادر قدوم 1837الشيخ سلطان بن صقر القامسي أمري منطقة الشارقة ، وكان ذلك يف عام 

ضة للوقوع يف يد االستعمار ، السيما أهنم االستعمار وخوفاً من أن يبتلعهم العدو ويستويل على أراضيهم حتركوا حىت ال يكونوا عر 
عرفوا بعض إدعاءات بريطانيا من أن سفنًا يف ساحل الصومال قامت بأعمال السلب والنهب والقرصنة ضد السفن املتاجرة بني 

إمارة  م . ومن هنا الحظ بعض زعماء أهل الصومال وراسلوا إىل1836املكال ومدخل البحر األمحر. وكان هذا اإلدعاء يف عام 
الشارقة ، ومضمون هذه الرسالة هي طلب النجدة والنصرة هلم واالستعداد باجلهاد يف سبيل اهلل واإلمداد مبا يلزم من اجليوش 

صفحة ،ومما يرفع قيمة هذا  22واألسلحة والسفن واألموال ملواجهة التنصري يف بالد الصومال. ورسالة صغرية احلجم وتقع فيه 
رائعًا ونشرها ،  إخراجاً هذه الرسالة  بأخراجبة وثيقة يارخيية مهمة ، أن الدكتور سلطان بن حممد القامسي قام الرسالة اليت هي مبثا

 مزيناً مبقدمة قيمة حتمل يف طياهتا أخباراً تارخييًة مهمًة، علماً أن املخطوط األصلي منشور يف داخل الكتاب .  والرسالة مكتوبة خبط
. ورغم أّن الدكتور السلطان بدل جهداً يفوق على التصور  35صيحة رائعة قليلة األخطاء واإلمالء عريب مجيل وعلى لغة عربية ف

مشاغله الكثرية ومسؤولياته الكبرية امللقاة علي عاتقه جتاه العباد والبالد، إال أننا نرى بأّن هذه الرسالة حتتاج إىل حتقيق علمي  رغم
وقائع التارخيية اليت وردت يف الرسالة حىت تتضح الصورة عند القارئ، كما أنّه يستحسن مصحوب برتمجة األعالم وتوضيح األماكن وال

 احلديث عن األوضاع السياسية واالجتماعية اليت كانت متر البالد.
 كتاب:  ومن املخطوطات التارخيية أيضاً 

 :تطبعلم  قيمة مؤلفات
، الدار اوقد رحل أصحاهبا عن هذ ، مل تر النور حىت اآلنولكنها مّت تأليفها يف القرن املنصرم  والرسائل ونعرض هنا بعض الكتب

 قدمية تليس. ورغم أّن هذه الكتب عامًا، مما يرفع قيمة هذه الكتب ثالثنيمدة ال تقل عن ها استغرق تأليفنعرف أّن بعض منها و 
التارخيية ليس يف القطر الصومايل فحسب، وإمّنا العلمية و هلا قيمتها أّن إال على غرار املخطوطات املعروفة يف أوساط أهل العلم، 

ولديهم معرفة كاملة عن املنطقة، بل  التأليف،اإلنتاج و خربة كافية يف جمال صحاهبا ألو فريقي، منطقة القرن اإل على مساحة واسعة يف
يف األروقة واملراكز  ما أنتج هؤالءبعض رأينا ،  وقد بالد الصومال رموقة يف أوساط العلم والثقافة يفالعلمية امل مكانتهمباإلضافة إىل 

هب هذه الكوكبة من مواكل . ولعل الظرف االقتصادي كان سببًا يف عدم إخراج  رحيلهمقبل ها إصدار وا متكن عند ما  العلمية
ومن   .حتقيق حلمهم العلمي والثقايف يف سبيل الوصول إىل شؤوهنم ويشجعهم يرعىمن ويقف جبنب هؤالء و  نتيجة غيابالعلماء، 

 هذه الكتب على سبيل املثال:
حممود الشاشي املقدشي لفقيه العالمة املؤرخ الفلكي الطبيب الشيخ حممد بن أمحد ل)الغيث اهلطال يف تاريخ الصومال(  : كتاب -

حوى أغلب تراجم علماء الصومال وأعياهنم السيما وقد هذا الكتاب مازال خمطوطاً و ،  -رمحه اهلل  – الصومايل املعروف )بشيخ أبا(
طبقات العلماء والفقهاء وأهل التصوف، وميتاز هذا الكتاب بأن مؤلفه سار على وضع تراجم لكل مأئة سنة طبقة خاصة، أي 
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الثقافية. ما فيما يتعلق باحلياة العلمية و ، السيوالدراسني يف تاريخ الصوماللباحثني للى حسب القرن. وهذا الكتاب يفيد طبقات ع
  36واملخطوط حمفوظ عند ورثة الشيخ.

حرب عنوانه يتناول  يفالكتاب وكما يظهر و ، –رمحه اهلل  –(، للشيخ إبراهيم حممد عبد اهلل حرب اخلرائط يف القرن اإلفريقيكتاب ) -
حد علمي كان هذا الكتاب خمطوطا غري املطبوع ، وقد أخربين املؤلف . وهلع األثيويب من التغيري احلضاريو خلرائط يف القرن اإلفريق ا

الم يف م وعلى هامش مؤمتر اإلس2006أثناء لقائي معه يف اخلرطوم بالسودان يف شهر نوفنرب عام  سنة 23قبل  –رمحه اهلل  –
 وال أدري اآلن مصريه.بأنّه ينوي طبع الكتاب، عاما  14إفريقيا بعد 

العام يف  طقةاملنتاريخ  تناولواملؤلف  –رمحه اهلل  –لشـــيخ جامع عمر عيســـىل ،(قرن اإلفريقي عرب العصـــورالتطور تاريخ  كتاب: ) -
ة قعال، و ، أرضـــــاً وشـــــعباً نطقةاملتوســـــع احلديث عن كما ية ،  بالنواحى الســـــياســـــية واالجتماعية والثقافية والدينية واالقتصـــــادية واحلر 

اإلســــــــالمية يف  الســــــــلطناتبني الصــــــــومال والقوميات األخرى وتاريخ على العالقة ركز و  ، مع القوي اخلارجية عرب العصــــــــور املنطقة
املنطقة،  ونظم احلكم قبل االستعمار وبعده . ويف اخلتام تطرق املؤرخ الشيخ جامع إىل أوضاع بالد الصومال ما بعد احلرب العاملية 

م الكتب الىت تناولت تاريخ املنطقة  وعرضـــــــت الثانية واســـــــتقالل البالد واحلياة الســـــــياســـــــية. وال شـــــــّك أّن هذا الكتاب يُعّد من أه
ه يضــــــــم بعض وثائق وكتب خطية مل تنشــــــــر من قبل، نّ بأمّيز عن غريه واحلقيقة فإّن الكتاب يت أخبارها شــــــــاملة يف النواحى الكثرية.

 خمطوطا. صفحة وما زال 800حوايل ثرية. والكتاب ضخم جداً ويقع وبعض الصور املهمة للشخصيات التارخيية واألماكن األ
، وما زال الكتاب خمطوطا غري -رمحه اهلل  -، للشيخ جامع عمر عيسى(قبيلة بيمال وكفاحها ضد االستعمار اإليطايلكتاب: ) -

وهو الشيخ عبد اهلل شيخ جامع يكافح إلخراج ما تبقى  املؤلفذ أن أخربين الشيخ جامع عمر عيسى قبل وفاته، وجنل مطبوع من
 كتب الشيخ اليت مل تطبع حىت األن.من  

 .-رمحه اهلل  – للشيخ يوسف على طوح (،دور إيثوبيا يف الصومال بعد سقوط حكومتهكتاب: ) -
م عندما كنا نعمل معا باجلامعة 2002وكان ذلك يف عام  ،وحد علمي أن الكتاب كان خمطوطا غري مطبوع يف حوزة املؤلف

وبعد وفاة الشيخ ذكر يل بعض أوالده بأّن الكتاب مل يطبع حىت قبل سفري إىل مشال أروبا،  الصومال، –يف مقديشو  اإلسالمية
 عازمون على إخراجه إن شاء اهلل.أكدوا يل بأهّنم اآلن، ولكنهم 

لشيخ حممد (، لحول تاريخ وحضارة مدينة مقدشو وبعض املدن الساحلية يف جنوب الصومال جمموعة أسئلة وأجوبتهارسالة: ) -
 .خبط مجيل واضح مثاين صفحات ة، وعدد أوراقهاخمطوطوما زالت الرسالة ، (شيخ أباـ (املشهور ب أمحد حممود الشاشي املقدشي

فضيلة الشيخ ويقصد  .بنادربأهل عروفة لدى أهل الصومال هجرة هذه اجلماعات املوحتمل هذه الرسالة معلومات تارخيية مهمة جتاه 
بن كالب ( وست من اإلمساعيلي هجرة تسع وثالثني قبيلة ، منها اثنتا عشرة من اجلدعين ) الزهريون الشاشيون من ذرية زهرة 

عامر من بين تيم بن مرة ، الكندرشيون ( من بين حيي بن كالب بن مرة ، وست من العقيب ) درقبية ( ذرية عقبة بن املشائخ ) 
قري بصنعاء ( من بين وثالثة من العفيفي ) جدمين ( من بين مالك بن مدركة بن إلياس ، اثنتا عشرة من القحطانيني ) من بلد امل

 ، وغري ذلك.وائل بن حجر
 املهاجرة وأنساهبهم وأنّ ومن خالل قرآءة الوثائق واملخطوطات احملفوظة لدى بعض األسر يف مقديشو توضح تاريخ هذه اجلماعات 

) كتلة محراويني  محر، قبائل رير  القبائلومن بني هذه   ، سحيقإىل أصول عربية قدمت إىل الصومال منذ زمن  هؤالء يرجع جذور
Reer xamar قد تصوملت وإن كانت  القبائل. وهذه  .. ة، وبرواةشو ، مركي( اليت تقطن يف املدن الساحلية فقط مثل : مقد

على أصالتهم العربية السامية ، وإن حدث  على احملافظةبسبب حرصهم مع أهل الصومال األصليني   حقيقياً مج اندماجا ً مل تند
بالتغيري. واملتمعن فيهم يستطيع أن مييز بينهم وبني الصوماليني األصليني رغم قدوم األوائل قبل قرون عديدة ال تقل عن  شيء منها
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حياء محروين وشنغاين يف مدينة مقديشو وكذا مدن مركة وبراوة يالحظ أصالة عروبة هؤالء ومالحمهم سبعة قرون . وكل من يدخل يف أ
 العربية السامية كما يالحظ البنايات الطويلة املبنية على الطراز العريب اإلسالمي األصيل. 

من أصول عربية، ومن الصعب التصديق كل ما يدعي على ذلك، ونرى أغلب  صومال جمموعات تزعم بأهّنم ينحدونمث ظهرت يف ال
من يدعي انتساب إىل أصول عربية ، إمنا يعود إىل حب الصوماليني للنيب صلى اهلل عليه وسلم وذريته الربرة ، ومتسكهم العميق 

وسلم ، ويضاف إىل ذلك العالقات التارخيية بني بالدين اإلسالمي ، بدليل أن القبائل ال تنتمي إال آلل بيت النيب صلى اهلل عليه 
لذلك فإنه من الصعوبة تصديق  تلك  37الصومال واجلزيرة العربية ساعدت على انتشار الدين اإلسالمي وثقافته يف الصومال.

ية اليت ميكن االعتماد الروايات الشفهية اليت تتحدث عن األصل العريب للصوماليني ، ألهنا حتتوي على القليل جداً  من املادة التارخي
ومع هذا كله أنه يرتجح  ، ومن هنا تطهر قيمة املكتوب. 38عليها ، كما ذكر ذلك بعض العلماء املتخصصني يف علم األجناس .

ة لدينا أن غالبية أهل الصومال حاميوا األصل ، وإن كانت قد دخلتهم كثري من الدماء العربية نتيجة اهلجرات العربية والعالقة املتين
اليت كانت بني أهل الصومال السكان األصليني للمنطقة وبني العرب الذين هاجروا إىل املنطقة بالعوامل الدينية والسياسية واالقتصادية 

، حيث ترك العرب منذ وقت مبكر أثراً بالغاً على مجيع أمناط احلياة الصومالية عرب العصور والسيما بعد دخول اإلسالم يف املنطقة  
إليها . وهذا األمر ساعد على امتزاج العنصرين امتزاجاً قويًا حىت نتج عنه مبرور الزمن اجلنس الصومايل على الرغم من أن ووصوله 

 .39االختالط  واالمتزاج مل يكن بدرجة واحدة يف كافة املناطق على وترية واحدة 
غري مطبوعة  وهي مكتوبة باحلاسب اآليلاملقديشي،  يأمحد بن عثمان الشاش(، للشيخ كشف سر املخبأ يف ترمجة الشيخ أبارسالة: ) -

  حىت اآلن. 
وهذا الكتاب ما زال خمطوطا غريمطبوع، ويتناول يف ترمجة (، للشيخ داود حممد نور، تاريخ الشيخ عبد الرمحن عمر العليكتاب: ) -

ة وخاصة علم الصرف ، وله يف هذا املشهور بعلم اللغأحد العلماء من أهل الصومال وهو الشيخ عبد الرمحن عمر األبغايل العلي 
 .املنحى مؤلفات

 اعتماد العلماء على المخطوطات التاريخية:
حبيث استفادوا ومن فوائد املخطوطات وخاصة التارخيية منها أّن العلماء اعتمدوا عليها عند ما كانوا يؤلفون الكتب والرسائل العلمية، 

 ومن هؤالء:املعلومات املتنوعة اليت تكمن يف طياهتا 
وقد سبق اإلشارة  (،كشف الّسدول عن تاريخ الصومال وممالكهم السبعة،صاحب كتاب: )  أمحد عبد اهلل ريراش الصومايلالشيخ 

ن أضع كتاباً يبحث عن تاريخ الصومال قدمياً : " .. " وكان يف نييت منذ سنوات أ، وقالالدافع من وراء تأليفهإليه، وقد بني املؤلف 
هـ 960وحديثاً ومل يكن لدى من املعلومات الواضحة ما يكفينا للوصول إىل حقائق مقنعة حىت وجدت كتاباً خمطوطاً خبط قدمي يف 

 ...".يتكلم عن امللوك الصوماليني الذين أسسوا املمالك السبعة وغريها
وقد ذكرنا (، بغية اآلمال يف تاريخ الصومال) ن اعتمد على املخطوطات عند تأليف كتابه: مم الشريف عيدروس علي عيدروسوكان 

وكل من جاء بعضه أصبح عالة عليه، ألن املؤلف بذل جهدا كبريا يف سنني أّن الكتاب يُعّد من أهم الكتب التاخيية لبالد الصومال، 
 .ؤرخون مدعما كتابه بوثائق رمسية ومصادر متوفرة لديهعديدة معتمدا على الوثائق املخطوطة وما كتبه الرحال وامل

صاحب املؤلفات العديدة، غري أّن أهم كتابه املطبوعة كتابه: )  ،محد برخت ماحوممن اعتمد املخطوطات والوثائق التارخيية السيد أ
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(، وقد أشار املؤلف عدداً من املخطوطات والوثائق اليت اطلع عليها ، مث بىن مادته العلمية. ومن وثائق عن الصومال وارتريا واحلبشة
هذه وقد أشرنا ، قبل القرنني مبني ما أشار إليه رسالة زعماء الصومال إىل سلطان قاسم بن صقر حاكم إمارة الشارقة وزعيم القواس

صفحة، وحيتوي بعض وثائق تارخيية مهمة،  623جدا يصل حوايل  ضخمالكتاب عبارة عن جملد ومهما كان ف. موضعهاالرسالة يف 
ليس يف بالد الصومال فحسب ، وإمنا يف منطقة القرن اإلفريفي واليستغين عنه أحد من الباحثني يف جمال البحث العلمي يف الصومال 

 40.ة ويف منطقة القرن اإلفريقي عامةخاص
 وفي الختام:

بأّن اللغة كانت لغة العلم برز جلياً  واملثقفنيشار اللغة العربية وأداهبا يف أوساط أهل الصومال وال سيما يف أوساط العلماء تنتيجة ان
منطقة القرن اإلفريقي عمومًا وبالد الصومال خصوصًا أّن العلماء يف  والثقافة يف بالد الصومال يف العصور اإلسالمية السابقة ، و 

والعلوم  لفنونالصومالية ل األكادميية حرصتوقد بعلوم الشريعة والداسات اإلسالمية،  صلةنتاجاً علمياً وإن كان أغلبه ما له  أجنزوا
واألداب على مجع ما ميكن مجعه املخطوطات العربية من املدن والقرى واألرياف يف القطر اجلنويب للصومال الزاخر بالنشاط العلمي 

ه وجد إال أنّ  واللغة العربية، املخطوطات يف الصومال ختص مبجال الشريعةأغلب و  والثقايف أكثر من غريه من املناطق الصومالية.
ولقد أصاب الرتاث اإلسالمي يف الصومال أضرارًا جسيمًا مبا يف  منها من قبل. بعضإىل أشرنا طات تارخيية، و أيضًا خمطو 

بدءاً بالغزو الربتغايل يف املنطقة وحىت سقوط احلكومة املركزية  ذلك املخطوطات العربية واليت اعرتض بالنهب والسرقة اإلتالف
كما ال نعرف   ملتواجدة يف املنقطة،حجم املخطوطات التارخيية ا وحنن ال نعرف مدى يف بداية التسعينات من القرن املاضي.

 حجم تلك املخطوطات املتبقية، باإلضافة إىل جودهتا ومستواها العلمي،  وغري ذلك، ومن هنا نوصي مبا يلي:
 تكوين جلنة من العلماء واملختصني يف جمال املخطوطات. -
 باملخطوط العريب على مستوى اجلمهورية. املتعلقةمجع معلومات  -
 .طول البالد وعرضها واليت ميتلكها أشخاص معينون فهرسة املخطوطات املتناثرة على -
 حتقيق ما ميكن حتقيقه باملخطوطات املوجودة اآلن يف الساحات العلمية. -
 .الصومالس مركز أو معهد يهتم بالشؤون الرتاث اإلسالمي العريب يف تأسي -
 يف الداخل واخلارج. النقاذ املخطوطات الصوماليةضرورة تكاتف اجلهود  -
 شأن.هذا الالتعاون مع املعاهد واملراكز اليت هتتم يف  -
 .تصويراً يليق بالعصر تصوير املخطوطات -
  .رتميموال صيانةمن حيث العناية املخطوطات احمللية  -
 .للمخطوطاتوأخر لتصوير إنشاء معمل للرتميم  -
 .ملتابعة هذه األعمالالشباب تدريب  -
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