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 الدكتور / عبد الحق ميحي                                                        
 جامعة األمير عبد القادر                                                           

  اإلسالميةللعلوم                                                           
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 
احلياة البشرية واحلضارة اإلنسانية ، حيث تنعكس لقد كان للهجرة منذ األزمنة الغابرة األثر البالغ على  مقدمة :

بالسلب واإلجياب على مواطن اذلجرة ، إذ تنتعش احلضارة والعمران يف أماكن االستقرار ، و تضمحل وتنقرض 
معامل احلضارة من األماكن ادلهاجر منها . ولعل اذلجرات العربية إىل القارة اإلفريقية تركت بصمات واضحة يف 

يالد والسيما بعدما شهدت ادلنطقة العربية م  اإلفريقية ثقافيا ، واجتماعيا ، وسياسيا واقتصاديا حياة الشعوب
 .حضارة إسالمية صافية ادلنشأ راقية األداء

من اذلجرة األوىل إىل احلبشة فمرروا بذاك االنتقال  ابتداء رضي اهلل عنهم ، وشلا الشك فيو أن ىجرات الصحابة
اإلسالم ، كما كان  راحلق كان ذلا األثر البالغ يف انتشااليت أذعنت لدعوة  واألقاليمىل البلدان من ادلدينة ادلنورة إ

لتعدد اجتهادات الصحابة الفقهية التأثَت على التالميذ واآلخذين عنهم علوم الشريعة يف األمصار اليت استوطنها 
وآراءىم  م ،تالمذة الصحابة اجتهاداهتنقل  لقد ، بلواليمن  ، والعراق ، والشام ،كمصرالصحابة الكرام  

ىوما أدى فيما بعد إىل ظهور ادلذاىب الفقهية ،  الرواية الفقهية إىل أوطان قدموا منها على الصحابة للتلقي و 
عن ىذا الواقع  دبنأىوخاصة يف أوائل القرن الثاين اذلجري وإىل منتصف القرن الرابع اذلجري ، ومل تكن إفريقيا 

، حيث كانت اذلجرات اإلسالمية متتالية إليو من عمان واليمن واليت عرفت اإلسالم يف يقيا وخاصة شرق إفر 
عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم ، كما شهدت ىجرة مكثفة من الصحابة ـ رضي اهلل عنهم ـ . ولعل ىذا البحث 

م شليزات احلركة الفقهية فيها سيسلط الضوء على ادلذاىب الفقهية ادلنتشرة يف ىذا اجلزء من القارة السمراء وأى
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وأخَتا التعريج على بعض الشخصيات الفقهية وتأثَتىا يف احلركة العلمية عموما ، مراعُت يف ذلك التوثيق أوال ، 
 واحليادية ثانيا ، واإلنصاف عند إصدار أي من األحكام ثالثا

 واهلل نسأل التوفيق والسداد .
ن الصالت بُت إفريقيا والعرب ضاربة يف القدم ، حيث تشَت إ: بداية الوجود اإلسالمي في شرق إفريقيا 

العديد من ادلصادر التارخيية للوصول العريب ادلبكر إىل ىذه ادلنطقة إذ يذكر صاحب كتاب الرحلة الدائرية وصفا 
وب عباب نطقة )شرق أفريقيا( حيث يذكر أن السفن اإلغريقية الرومانية اليت كانت ذبدقيقا لعالقة العرب هبذه ادل

احمليط اذلندي لغرض التبادل التجاري كانت سبر على ادلدن التجارية يف شرق أفريقيا اليت مل تكن خاضعة لسلطة 
مركزية واحدة إمنا حيكم كل مدينة حاكم يتبع إداريا لسلطات الدولة القوية يف جنوب اجلزيرة العربية ويضيف 

. وىو اخلرب نفسو الذي أكده 1(اطق الساحل الشرقي إلفريقيامن انو من ادلألوف رؤية التجار العرب يف: قائال
صاحب كتاب دليل ادلالحة يف البحر اإلرتري حيث يقول " إن منطقة شرق إفريقيا خاضعة بصورة غَت مباشرة 

أمَت معافر من اليمن ويقيم هبا ذبار مهاجرون من جنوب اجلزيرة  للدولة العربية ذات النفوذ القوي يديرىا
من وصول قبائل البانتو اليت استوطنت  أقدم. بل ولعل الوصول العريب إىل الساحل الشرقي من القارة 2(العربية

مربط السفن وكان  أوادلنطقة ادلعروفة اليوم )تنزانيا( ويدعم ذلك اسم ادليناء )راباتا( ذو االشتقاق العريب )ربط( 
ادلعروفة بالرياح ادلومسية , حيث كانوا يستغلون السبب يف ىذا التواصل العريب الشرق األفريقي تلك الظاىرة 

ىبوب الرياح ادلومسية لركوب البحر واكتشاف اجملهول ولتسويق ادلنتجات احمللية وجلب ادلنتجات الغَت متوفرة 
عندىم من ادلواطن ادلكتشفة بل وقد أدت تلك الظاىرة إيل نزوح سكاين كان يتم بصورة منتظمة ويعكس ذلك 

ي يف شبو اجلزيرة العربية الغزو احلبشي لليمن وكان لو األثر األكرب يف وجود عالقات عربية إفريقية الوجود األفريق
متينة على مجيع األصعدة , كما حفظ لنا التاريخ  وجود رموز أفريقية يف البالد العربية )بالل احلبشي رضي اهلل 

 .عنو ( وكان ذلك قبل اإلسالم
واألدلان ادلستعمرين ومن  اكتشاف رلاىيلها أسبق من وصول البحارة الربتغاليُتوصول ادلسلمُت لشرق القارة و  إن

ندي يف القرن ذلبعدىم اإلصلليز, فلقد ذكرت الكتب وادلصادر التارخيية أن ادلسلمُت وصلوا إىل سواحل احمليط ا
رج أبناء عباد بن عبد الثاين اذلجري القرن السابع ادليالدي ، وذلك دلا عصفت الفنت بدار اخلالفة األموية وخ

خسروا معركتهم مع احلجاج بن يوسف الثقفي. اختاروا شرق  اجلنديل على اخلليفة عبد ادللك بن مروان فلما
ولو أن اذلجرة  ،3ىجرية( 84ميالدية ادلوافق ل 695وكان ذلك سنة  ،موطنا ذلم ومالذا شلا أصاهبم  إفريقيا

حيث ىاجر ادلسلمون األوائل إىل احلبشة قبل  ، ظهور اإلسالماإلسالمية إىل شرق إفريقيا كانت مع بدايات 
، مث تلتها اذلجرة  وقد امتزج ىؤالء ادلسلمون بالسكان األصليُت عن طريق التزاوج وادلصاىرة،اذلجرة النبوية 

                                                 
 /   وما بعدىا 26ادلؤثرات اإلسالمية وادلسيحية على شرق إلفريقيا / زلمد مكي أمحد  / ص   - 1
 /    27إلفريقيا / زلمد مكي أمحد  / ص  ادلؤثرات اإلسالمية وادلسيحية على شرق نقال عن   - 2
 وما بعدىا /  174جهينة األخبار يف تاريخ زصلبار / سعيد بن علي ادلغَتي / ص   - 3
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دلؤثرات ا، وأخَتا اذلجرة اذلندية وىذه اذلجرة قد محلت يف طياهتا الكثَت من احلضرمية اليمينة إىل شرق إفريقيا 
 .ومنها احلركة الفقهية  ،  على احلياة العامة يف شرق إفريقيا

 المذىب اإلباضي  النشأة واألصول :
بعمان مث ما لبث أن  ىجرية 22ينسب ادلذىب اإلباضي لإلمام أيب الشعثاء جابر بن زيد األزدي ادلولود سنة 

 فكاره واجتهاداتو .ىاجر إىل البصرة حيث أسس مدرسة فقهية يبث من خالذلا آراءه وأ
ومن مث فإن ادلذىب اإلباضي يعترب أول مذىب فقهي ظهر يف احلياة اإلسالمية ، ،  ىجرية  96وتويف سنة  

ونسبة اإلباضية إىل عبد اهلل بن أباض التميمي نسبة غَت قياسية سامهت يف ذلك االضطرابات السياسية ، 
 . 4 الطويلة بُت عبد اهلل بن أباض وبُت عبد ادللك بن مروان واحملاورات وبسبب تلك ادلراسالت والفنت الداخلية 

أىل الدعوة ، أو أىل االستقامة، ومل يعرفوا باسم األباضية يطلقون على أنفسهم يف بداية األمر  كان  ولقد
يدة األباضية إال بعد موت جابر بن زيد األزدي ، ولقد توىل أمر ادلذىب اإلباضي بعد اإلمام جابر اإلمام أبو عب

 .، وعن طريقهما انتشر األتباع والتالميذ يف الشرق والغرب 5مسلم بن أيب كردية
مصادر التشريع عند األباضية ىي الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس واالستدالل ،  أصول المذىب األباضي : 

 . 6االستصحاب واالستحسان وادلصاحل ادلرسلةويدخل ربت االستدالل 
كانت بداية اذلجرة العربية اجلماعية إىل شرق إفريقيا يف القرن   : شار المذىب اإلباضيالهجرة العمانية وانت

اذلجري األول وذلك دلا عصفت الفنت بدار اخلالفة األموية وخرج أبناء عباد بن عبد اجلنديل على اخلليفة عبد 
ريقيا موطنا ذلم ومالذا شلا ادللك بن مروان فلما خسروا معركتهم مع احلجاج بن يوسف الثقفي. اختاروا شرق إف

 .7ىجرية( 85ميالدية ادلوافق ل 704أصاهبم ، وكان ذلك سنة 
ولكن مل يثبت أهنم نشروا ادلذىب اإلباضي بُت وقد استقر ىؤالء العمانيون يف شرق إفريقيا ردحا من الزمن 

ذىب اإلباضي بدأ يف ولكن نستطيع القول أن ادل سكان شرق  إفريقيا الذين ال يزال الكثَت منهم وثنيا .
عٍت ياالنتشار الكبَت يف شرق إفريقيا فعليا بعد الفاصل الربتغايل زمن دولة اليعاربة يف شرق إفريقيا ، ولكن ىذا ال

 عدم وجوده أو انتشاره يف حدود ضيقة من قبل ، والذي يدلنا على ذلك االتصال  الذي مت بإمام عمان
يقول ادلغَتي : } ولقد وصل الوفد عمان رحب هبم اإلمام ،  ر،من قبل مسلمي زصلبا قيد األرضوادللقب ب
 .  8باحلفاوة والتعظيم ووعدىم دبحاربة الربتغال ، ورجع أعضاء الوفد إىل شلباسة مسرورين {وقابلهم 

                                                 
 / الطبعة الثانية / مطبعة األوان احلديثة /9ـ األباضية مذىب إسالمي معتدل / علي حيي معمر / ص  4
 / 13مان والبصرة / الدكتور رجب زلمد عبد احلليم / ص ـ األباضية يف مصر وادلغرب وعالقتهم بأباضية ع 5
 / 30ـ األباضية مذىب إسالمي معتدل / علي حيي معمر / ص  6
 /1997/ طبعة األوىل مكتبة االستقامة 73/  ص  1ربفة األعيان بسَتة أىل عمان / نور الدين عبد اهلل بن محيد / السادلي / ج - 7
 / 190 ـ جهينة األخبار / ادلغَتي / ص 8
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وتنسب ىذه  :دولة اليعاربة في شرق إفريقيا وتوسع الهجرة العمانية وعالقتها بانتشار المذىب اإلباضي 
اإلمام ادلؤيد ناصر بن مرشد بن مالك بن أيب العرب من ولد نصر بن زىران ، وىو أول إمام يف  الدولة إىل

 .  9ىجرية 1024سنة  اليعاربة
سيف بن   أن مسلمي شرق إفريقيا أوفدوا وفدا رفيع ادلستوى إىل عمان دلقابلة اإلمامإىل  سبقت اإلشارة  كما

حرر والتخلص من االستعمار الربتغايل فأجاهبم اإلمام إىل ذلك وطلب ادلساعدة للتادللقب بقيد األرض  سلطان
وحارب النصارى يف مجيع األقطار ، وأخذ  السابق الذكر :} لإلمام د ترمجتو يقول السادلي تأكيدا دلا سبق عن

 1060.وكان ذلك سنة 10منهم شلباسة واجلزيرة اخلضراء ، وكلوة وبتة ، وغَتىن من البلدان اليت بالزنج {
ية ، وبعدما أذعنت لو إفريقيا أرسل والة حيكمون بامسو وخاصة ادلزارعة وكان منهم الوايل زلمد بن عثمان ىجر 

وتعيُت الوالة أدى إىل توسع اذلجرة العمانية ، وشلا الشك فيو أن ىذا  الفتح ادلبُت وطرد الربتغاليُت  11ادلزروعي
تشار ادلذىب اإلباضي .إال أن القالقل والفنت اليت تصيب الثانية إىل شرق إفريقيا وىو ما يؤدي بالضرورة إىل ان

إىل عدم  بدوره وىو ما أدى ، أضعفت من اذلجرة العمانية يف ىذه احلقبةوذبتاح عمان بُت الفًتة و األخرى 
، حىت باضي مذىب الدولة والوالة رمسياوظل ادلذىب اإل اإلفريقية انتشار ادلذىب اإلباضي يف األوساط الشعبية

أو مؤلفات دونت يف ىذه احلقبة يف زصلبار أو شرق  إباضية، بشخصيات علمية بًتاجم دلصادر مل تسعفناأن ا
يف حُت انتشر ادلذىب الشافعي وبشكل كبَت يف األوساط الشعبية ، بل حىت يف أوساط السالطُت  إفريقيا .

لعلويُت وىم من أىل حضرموت يقول احملليُت يف شرق إفريقيا ، حيث كان حيكم زصلبار قبل البوسعديُت السادة ا
ىو السلطان أمحد بن زلمد بن حسن العلوي ، وىو من :} عند ترمجتو لسطان زصلبار ادلدعو موين مكوا ادلغَتي

 .12ساللة السالطُت السابقُت الذين سادوا على اجلزيرة منذ زمن طويل قبل قدوم العرب العمانيُت ذلذه اجلزيرة {
 م(8691ـ 8181)  فريقيا ودورىا في نشر الحركة العلمية :دولة البوسعديين في شرق إ

حبق العصر الذىيب للحركة العلمية والفقهية يف  سبثلأن دولة البوسعديُت يف زصلبار  تإذا ما قل أكون مبالغا ال
شرق إفريقيا عموما وزصلبار خصوصا ، وال يقتصر احلراك الفقهي والعلمي على ادلذىب اإلباضي ، بل 

 .بكل مكوناهتا الفقهية سنية وشيعية وإباضية  العلميةنشطت احلركة  فقد ولإلنصاف
يبدأ من ديكننا القول أن العصر الذىيب للحركة الفقهية يف زصلبار  الذىبي للحركة الفقهية في زنجبار :العصر 

وينتهي بدخول  .13م1832عام السلطان سعيد بن سلطان لعاصمة عمان من مسقط إىل زصلبار زمن نقل 
 م وقد تواىل على احلكم يف زصلبار يف ىذه الفًتة سبع سالطُت ، 1913صلبار ربت احلماية اإلصلليزية سنة ز 

                                                 
 / 3/  ص  2ـ ربفة األعيان بسَتة أىل عمان / نور الدين عبد اهلل بن محيد / السادلي / ج 9

 /107/  ص  2ـ ربفة األعيان بسَتة أىل عمان / نور الدين عبد اهلل بن محيد / السادلي / ج 10
 وما بعدىا . 208ـ جهينة األخبار / ادلغَتي / ص  11
 / 263ص ـ جهينة األخبار / ادلغَتي /  12
 / 16ـ البوسعيديون حكام زصلبار / الشيخ عبد اهلل الفارسي / ص   13
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عدة عوامل وأسباب نوجزىا الزدىار احلركة العلمية يف ىذا العصر : عوامل ازدىار الحركة الفقهية في زنجبار 
 فيما يلي :

 إىلأدى إىل ىجرة كثَت من فقهاء اإلباضية وقضاة عمان  انتقال عاصمة الدولة من مسقط إىل زصلبار وىو ما ـ8
 . 14كما ىو شأن القاضي العالمة ناصر بن جاعد بن مخيس اخلروصي زصلبار مع السلطان سعيد  

تنظيم شؤون الدولة وإقامة مؤسسات تشبو مؤسسات الدولة احلديثة ،إذ كان للسلطنة وزراء مالية ووزراء   ـ8
نصب القضاة من الشافعية واإلباضية يف كل شرق ظفون مدنيون وقضاة ، حيث خارجية ووزير للتجارة ومو 

إفريقيا ، وقد حفظت لنا كتب التاريخ أمساء علماء أجالء من أتباع ادلذىبُت توىل منصب القضاء يف كل من 
 .15زصلبار واجلزيرة اخلضراء وشلباسا وماليندي وداخلية الرب اإلفريقي

: لقد عرف عن سالطُت زصلبار تسازلهم الكبَت مع ادلخالفُت بو سالطُت زصلبار التسامح الديٍت الذي عرف  ـ3
ذلك فالناس  إمكانيةومل يثبت عن واحد منهم محل الناس على إتباع ادلذىب اإلباضي رغم  ،ذلم يف ادلذىب 

بل والفرق  ، ةادلذاىب الفقهي أتباعتبع دللوكهم ، ولكن احلق يقال أهنم غاية يف التسامح ، حيث أشركوا مجيع 
اجلمارك من  مسئول ثال كانوعلى سبيل ادل يف تسيَت شؤون السلطنة حىت لو كانوا من غَت ادلسلمُت العقدية

، كما توىل احلاج أمحد بن نعمان الكعيب وزارة اخلارجية والسفارة إىل  16البنيان ويدعى زيرام بسيوجي البنياين
ثَت من مهام القضاء والفتوى لقضاة شافعية وخَت مثال ندت الككما أس.17أمريكا يف عهد السلطان سعيد 

 . 18القاضي الشيخ زلي الدين القحطاين
اتساع حركة اذلجرة إىل زصلبار ولكن ليس بسبب االضطهاد والفنت السياسية ، ولكن دلا شهدتو زصلبار من  ـ 1

كز ذبارية يف داخلية الرب العمانيون وبشكل كبَت ، وكونوا مرا تطور وازدىار اقتصادي وسياسي ، حيث ىاجر 
وحضرموت ، وعلى ذات النسق شهدت ادلنطقة طقة ىجرة دينية من الشحر وادلكال اإلفريقي ، كما شهدت ادلن

كما ىاجر سكان اإلثٍت عشرية ،   و ، ىجرة ىندية من سلتلف الطوائف اذلندية كاألحناف ، والشيعة اإلمساعيلية
 .19الفارس وغَتىا كالبلوش وىو من احلنفية  ن بالدادلناطق اخلاضعة لسيطرة السلطان سعيد م

 منهم واستشارهتم يف كل ما يتعلق بأمور السلطنة .تشجيع السالطُت للعلماء وتكرمي الفقهاء وتقريبهم ـ 5
يف عهد السلطان برغش بن سعيد ثالث سالطُت زصلبار والذي حكم زصلبار بُت الفًتة  ـ إنشاء ادلطبعة العربية9

واليت ساعدت وسامهت يف إثراء  ،  20م 1879وقد تأسست ادلطبعة عام  ، م1888اية م إىل غ 1870
                                                 

 / 237ـ جهينة األخبار / ادلغَتي / ص  14
 / 245وما بعدىا /  جهينة األخبار / ادلغَتي / ص  17ـ البوسعيديون حكام زصلبار / عبد اهلل الفارسي / ص  15
 / 261ـ جهينة األخبار / ادلغَتي / ص  16
 266ة األخبار / ادلغَتي / ص ـ جهين 17
 / 271وما بعدىا /  جهينة األخبار / ادلغَتي / ص   17ـ البوسعيديون حكام زصلبار / عبد اهلل الفارسي / ص  18
 /  261ـ جهينة األخبار / ادلغَتي / ص 19
 ارة الًتاث القومي والثقافة بسلطنة عمان / طبعة األوىل وز 22ـ  21ـ البوسعيديون حكام زصلبار / الشيخ عبد اهلل بن صاحل الفارسي / ص  20
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وذلك من خالل طباعة الكتب الفقهية واألدبية ومن أبرز  احلركة العلمية سواء يف اجلانب الفقهي أو األديب ،
زصلبار مطبعة  ول ادلغَتي يف ترمجة برغش :} وقد أنشأ يفىذه الكتب وخاصة ما كان منها إنتاجا أباضيا يق

عربية لطبع الكتب الدينية واألدبية ، وسائر العلوم ، وىي باقية إىل اآلن ، ولو مل تطبع ىذه ادلطبعة شيئا إال  
كتاب مهيان الزاد ، وقاموس الشريعة وحاشية الًتتيب ، وسلتصر اخلصال ، شلختصر البسيوي ، وإزالة اإلعًتاض 

  .21، ومنظومة مدارك الكمال {
: لقد شهدت زصلبار حراكا غَت عادي يف ات الدولية الواسعة اليت ميزت احلكم البوسعيدي يف زصلبار العالق ـ7

توطدت  ىاىنا تلك العالقات مع العامل اإلسالمي فعلى ادلستوى الرمسي  يعنيناالعالقات الدولية ، والذي 
باشا أو اخلديويوي إمساعيل  العالقات بُت سالطُت زصلبار البوسعديُت وحكام مصر سواء يف عهد زلمد علي

، ولقد كان ذلذه العالقات األثر الكبَت يف تواصل علماء زصلبار شافعيتهم  22وأخَتا السلطان عبد احلميد
وىو  ، ووادي ميزاب،  ونفوسة  ، وادلقيمُت فيها من علماء اإلباضية من أىل جربةوإباضيتهم مع  علماء مصر 

راء الفقهية داخل ادلذىب الواحد ، وتواصل علماء اإلباضية بعضهم د اآلما أثرى احلركة الفقهية من خالل تعد
ببعض وىو ما كان صعبا وعسَتا قبل ذلك فطبعت كتب قطب األئمة زلمد بن يوسف وغَتىا من مؤلفات 

وتتلمذ على يديو العشرات  ،أعالم اإلباضية ، و اعتمد من بعده أبو إسحاق أطفيش  مرجعا فقهيا ألىل زصلبار
. كما أدى تأسيس اجلمعية العربية إىل انتعاش  بناء زصلبار كالشيخ اخلليلي ادلفيت العام لسلطنة زصلبارمن أ

شكل كبَت نظرا للنشاط العلمي والفقهي الذين ميزا اجلمعية العربية حيث نشطت حركة بادلذىب اإلباضي 
اؤىا مسألة طباعة الكتب وتوزيعها حىت طباعة الكتب وتوزيعها وخاصة دلا توىل أقطاب األباضية يف زصلبار وأثري

أوغَتىا وعلى سبيل مثال كتاب شرح النيل وشفاء العليل لقطب األئمة ،  أو تونس  ،ولو طبعت يف مصر
 توفقهاء زصلبار، مث طبع وجهاء سف أطفيش طبع على نفقة الشيخ زلمد بن علي الربواين وىو أحدزلمدبن يو 

 من  والذي توىل توزيع الكثَت يف زصلبار الشيخ سامل بن زلمد سامل الرواحي مصر ، وتوىل توزيعوبقية األجزاء يف 
وخاصة مؤلفات قطب األئمة زلمد بن يوسف أطفيش ككتاب  اليت طبعت يف القاىرة كتب علماء اإلباضية

، وكذلك من الكتب اليت طبعت على 23ل للفرع واألصلاجلنة يف وصف اجلنة ، وجامع أركان اإلسالم الشام
الدين أيب زلمد السادلي وىو  للعالمة نورأىل زصلبار وأثريائها جوىرة النظام يف علمي األديان واألحكام نفقة 

الدين والفقو طبعت ووزعت يف زصلبار على نفقة  أصولعبارة عن أرجوزة أو منت من مخسة عشر ألف بيت يف 
. 24راشد بن أمحد احلبسي  

                                                 
 / 327ـ جهينة األخبار / ادلغَتي / ص  21

 طبعة وزارة الثقافة والًتاث القومي عمان  236ص 3راجع تفاصيل ادلوضوع يف حصاد ندوة العالقات ادلصرية العمانية جـ  22
 جرية ى1344/ شعبان 1/ م8ـ ادلنهاج / مقال بعنوان حركة النشر والتأليف / ج 23
 ىجرية 1344/ شعبان 1/ م8ـ ـ ادلنهاج / مقال بعنوان حركة النشر والتأليف / ج 24
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القضاء بُت الناس يثري احلياة الفقهية ويوسع رلال االجتهاد وىذا ـ توىل الفقهاء للقضاء : شلا الشك فيو أن 8
اليت ربدث للناس أو حيدثها الناس يف شىت اجملاالت وإن كان االجتهاد القضائي يف بسبب تلك النوازل واألقضية 

يف زصلبار مل  احلنفي والشافعي واإلباضي ألن القضاء التالية زصلبار مل خيرج عن الرجوع إىل كتب ادلذاىب الفقهية
يف عهد السلطان علي بن محود حيث تأسست  1908يعرف النظم الوضعية والقوانُت األرضية إال يف سنة 

ولقد كان القضاة يف زصلبار بعضهم شافعيا وبعضهم اآلخر أباضيا حيث توىل ىذا ادلنصب  .25احملاكم القانونية 
ادلنذري ، وعلي بن زلمد حيي بن خلفان اخلروصي ،  كبار الفقهاء من ادلذىبُت ونذكر على سبيل ادلثال القاضي

ومن القضاة الذين شهد ذلم باالجتهاد يف ادلذىب  .26قضاة السيد برغش  ، وىؤالء  وعلي بن عامر ادلسكري 
ت واضحة يف اخلياة الفقهية ىناك القاضي علي بن زلمد بن ادلنذري قال عنو  العالمة أبو اإلباضي وتركوا بصما

:} كان الفقيد ـ رمحو اهلل ـ من أكابر العلماء ، ومن الواقفُت على مدارك ادلذاىب ,أصوذلا، وقد إسحاق أطفيش 
وقفنا على بعض رسائلو فإذا ىي تدل على مكانة كبَتة يف العلم توىل القضاء وقضى فيو من حياتو عشرين سنة  

رسائل منها نور التوحيد ، ولقد ألف رلموعة من ال. 27التحري للحق بدون يستهويو ىوى{كان فيها مثال 
  28اختصار األديان يف الفقو للتالميذ ادلبتدئُت ، وكتاب الصراط ادلستقيم 

دخل شرق إفريقيا عن طريق  شلا أمجعت عليو ادلصادر والكتابات أن ادلذىب الشافعيالمذىب الشافعي :
يقول ادلغَتي يف معرض . 29 الالصوم  وإما من مقديشو ، احلضارم اليمينُت القادمُت إما من حضرموت مباشرة

ذكر األجناس اليت ىاجرت إىل زصلبار : } إن القبائل النازلة يف زصلبار من غَت العمانيُت احلضارم من سكان 
ويعترب  .30حضرموت والشحر ، وادلكال قد استخدم منهم يف الدولة السعيدية ، فمنهم من توىل القضاء {

انتشارا يف شرق إفريقيا رغم أنو متأخر يف الظهور واالنتشار عن ادلذىب الشافعي من أوسع وأكثر ادلذاىب 
ادلذىب اإلباضي يقول سبنًت ترمنجهام : } ادلذىب  الشافعي ىو ادلذىب السائد يف شرق إفريقيا بسبب أن 

.31اإلسالم الذي دخل يف تلك ادلنطقة قدم إليها من جنوب اجلزيرة {  
رق إفريقيا : عوامل انتشار المذىب الشافعي ورسوخو في ش  

قادمُت من الشافعية مبكرة إىل شرق إفريقيا لقد كانت ىجرة علماء  :العلماء الشافعية إلى زنجبار  ـ ىجرة8
اليمن أو من مقديشو واحلبشة فمنهم من استقر بزصلبار ومنهم من استقر ببتة منطقة بكينيا حاليا ، وكانت 

                                                 
 / 422ـ جهينة األخبار يف تاريخ زصلبار / ادلغَتي /  25
 / 332ـ جهينة األخبار يف تاريخ زصلبار / ادلغَتي ص  26
 1344/ العدد الصادر يف مجادى الثانية 2/ م6ـ ادلنهاج / أبو إسحاق أطفيش / ج 27
 1344/ العدد الصادر يف مجادى الثانية 2/ م6ـ ادلنهاج / أبو إسحاق أطفيش / ج 28
 / 18ـ اإلسالم واليمنيون احلضارم بشرق إفريقيا / عبد القادر اجلنيد / ص  29
 / 261ـ جهينة األخبار / ادلغَتي / ص  30
 / 153ـ اإلسالم يف شرق إفريقيا / سبسًت ترمنجهام / ص  31
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لماء الشافعية على القادمُت من اليمن ، بل عرفت يف عهود .ومل تقتصر ىجرة ع32أقاليم دولة زصلبار سابقا من 
الحقة وخاصة زمن السلطان سعيد ـ رمحو اهلل تعاىل ىجرات أخرى من منطقة الموا بالصومال وجزر القمر ، 

م ىاجر منهم مخسة عشر ألفا ، وإن القمريُت ىم من أىل الطبقة العالية ، 1899يقول ادلغَتي :} ففي عام 
. وشلن اشتهر من الفقهاء القمريُت الذين نزلوا زصلبار 33مسك بأوامر دينهم اإلسالمي ونشر العلوم{الشديدة الت

أبو بكر بن عبد اهلل بن وأثروا يف احلركة الفقهية وكان ذلم الفضل يف ترسيخ قدم ادلذىب الشافعي ىناك العالمة 
وة ونشر العلم وأقام مدة طويلة دبنطقة :} ىو أول من ىاجر من آل مسيط للدعاجلنيد عنومسيط يقول العالمة 

.وىناك أسر 34{الًتياق النافع شرح إرشاد ادلسلمُتإسند بالقمر ، أقام هبا الدروس العلمية وألف كتابو ادلشهور 
35وآل باكثَت ,عديدة ىاجرت من اليمن غَت ادلذكورين كآل احلداد وآل باوزير، آل السقاف ، وآل الشاطري 

 

لعلنا أشرنا سابقا إىل أن تنصيب القضاة واعتماد نظام القضاء اإلسالمي بشكل : تولي منصب القضاء ـ 8
م 1832سنة  ررمسي كان يف عهد السلطان سعيد بن سلطان ، والذي نقل عاصمة دولتو من عمان إىل زصلبا

اة من ولقد ضرب السالطُت البوسعيدين أروع األمثلة يف التسامح واإلنصاف وعدم التعصب ، حيث عّينوا القض
ادلذىبُت الشافعي واإلباضي فقط ، وذاك بالنظر إىل الوجود الكبَت واالنتشار الواسع ألتباع ادلذىبُت ، حيث  

وإليو ينسب كتاب كان أول قاضي يف زصلبار الشيخ زلي الدين القحطاين وىو من العلماء ادلرموقُت يف زصلبار 
الشيخ العامل كما تفيد بذلك تلك ادلراسلة من السلطان وكان السلطان سعيد خياطبو ب، 36السلوة يف أخبار كلوة 

وكان ذائع الصيت مسموع الكلمة عند بقية  .37 للشيخ خبصوص عدم التعرض ألتباع ادلذاىب الفقهية األخرى
ومل يشغلو منصب القضاء عن التدريس  .38سالطُت زصلبار ولو مؤلفات مشهورة منها شرح على خطبة ادلنهاج

والشيخ مل ، والشيخ عبد العزيز االموي ،صب السبق يف زصلبار منهم الشيخ أمحد بن سافًتك تالميذ حازا ق
بن عبد اهلل بن  بن أبو بكر وشلن توىل القضاء وخدم من خاللو ادلذىب الشافعي العالمة أمحد .39سليمان حياة 

، مث سافر إىل  ضاء زصلبار بطلب من السلطان برغش ومكث قاضيا ثالث سنواتقعبد الرمحن بن مسيط توىل 
وكان يًتدد على  قصد احلرمُت الشريفُت ، مث مصر ةاألستانوالتقى فيها بالعلماء والفضالء ، مث من األستانة 

، مث عاد إىل زصلبار وتوىل فيها القضاء سنة 40وقد التقى يف كل ىذه البقاع الصاحلُت والعلماء حضرموت اليمن،

                                                 
 /18اليمنيون احلضارم بشرق إفريقيا / عبد القادر اجلنيد / ص ـ اإلسالم و  32
 / 524ـ جهينة األخبار / ادلغَتي / ص  33
 وما بعدىا /   45ـ اإلسالم واليمنيون احلضارم يف شرق إفريقيا / عبد القادر اجلنيد / ص   34
 وما بعدىا . 45ـ اإلسالم واليمنيون احلضارم يف شرق إفريقيا / عبد القادر اجلنيد / ص   35
 / 101ـ السلوة يف أخبار كلوة مطبوع مع جهينة األخبار بتاريخ زصلبار/ ادلغَتي / ص  36
 / 271ـ جهينة األخبار / ص   37
 / 75ـ البوسعيديون حكام زصلبار / عبد اهلل صاحل الفارسي / ص  38
 مًتجم من السواحيلية  / طبعة األوىل يف كينيا 5ـ بعض علماء زصلبار / عبد اهلل صاحل الفارسي / ص  39
 وما بعدىا 46ـ اإلسالم واليمنيون احلضارم يف شرق إفريقيا / عبد القادر اجلنيد / ص   40
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ال القضاء يف زصلبار أربعُت سنة ، وقد أخذ يف التصنيف ىجرية فكانت ادلدة اليت قضاىا يف رل 1319
منهل الورد ، الكوكب الزاىر ، منهج الفضائل ، ربفة األلباب ، ادلطالب الكثَتة منها والتأليف فألف الكتب 

مدى التزام القضاة ، وتبُت مناذج األحكام اليت بُت أيدينا 41السنية شرح النصائح الدينية ، حاشية فتح اجلواد 
 حكام الشريعة ورجوعهم إىل كتب الفقو ادلعتمدة  ، ففي قضية دعوى قتل رفعت إىل القاضي علي بن زلمدأ

دبحكمة زصلبار، وبعد بيان احلكم الشرعي يشَت إىل اعتماده كتاب ادلنهاج وىو من كتب الشافعية  ادلنذري
ويف قضية أخرى .42عم ....{ادلعتمدة  حيث يقول } وقال يف ادلنهاج وشرحو وكذلك لو قطع يده ومات وز 

أشار فيها احملامي والقاضي إلىل مرجعُت يف ادلذىب الشافعي كانا حكم فيها الشيخ أبوبكر بن طاىر االموي 
.43وربفة احملتاج شرح ادلنهاجمرجع احلكم ومها كتاب أسٌت ادلطالب شرح روض الطالب   

كما لعبت أسفار علماء اإلباضية إىل : مي االتصاالت المتواصلة مع علماء الشافعية في العالم اإلسالـ 3
،  واإلفادة منهم دلا يف ذلك من التالقي بعلماء ادلذىب عمان ومصر دورا بارزا يف خدمة ادلذىب اإلباضي 

األثر الكبَت يف انتشار ادلذىب  يف طلب العلم كذلك الشأن بالنسبة للمذىب الشافعي فقد كانت للرحلة
بُت السكان ، وكانت وجهة علماء وطالب العلم الشافعية يف شرق ز مكانتو يف شرق إفريقيا وتعزيالشافعي 

إفريقيا إما احلرمُت الشريفُت لالستفادة من علمائهما ، وإما إيل األستانة بًتكيا ، وإما مصر ، أو حضرموت 
على جلة أمحد أبو بكر بن مسيط ، حيث رحل إىل حضرموت وفيها أخذ العلم اليمن ومن ىؤالء العلماء الشيخ 

رموت يومها تزخر بالعلماء والفقهاء ومن ىؤالء الشيخ علي بن زلمد احلبشي ضمشاخيها وعلمائها وكانت ح
ودبصر  ،45والزم العارف باهلل فضل بن علوي بن سهل مث ىاجر إىل اسطنبول والتقى بعلمائها ومشاخيها  .44

لنا إىل شخصية علمية أخرى تركت بصمات وإذا انتق .46أخذ على الشيخ علي األنبايب والشيخ زلمد الكيايل 
واضحة على احلركة العلمية يف زصلبار أال وىو الشيخ عبد اهلل بن زلمد بن سامل بن أمحد باكثَت ولد سنة 

من أمثال الشيخ  أبو بكر أمحد بن السميط والشيخ  ولد وترعرع يتيما أخذ العلم على شيوخ زصلبارىـ 1276
سنة محل عصا الًتحال فقصد احلرمُت الشريفُت ، حيث الزم  ن العمر تسعة عشرفلما بلغ م عبد اهلل باوزير 

الشيخ شاء اهلل أن ينهل وشلن تتلمذ على أيديهم يف مكة ادلكرمة  ماالعلماء والفضالء ىناك فنهل من العلوم 
د وفاتو توىل وكان ىو اآلحر مفيت مكة وبع دحالن  ، والشيخ أمحد  وكان ىذا األخَت مفيت مكة  زلمد بابصيل

                                                 
 . 68/ طبعة األوىل يف كينيا ص  5بعض علماء زصلبار / عبد اهلل صاحل الفارسي / ص  41
   Hc10/za/  43ـ   حكم صادر من زلكمة زصلبار / مأخوذ من أرشيف زلكمة زصلبار ربت رقم  42
     HC10   /                    ZA/42ـ حكم صادر من زلكمة زصلبار / مأخوذ من أرشيف زلكمة زصلبار ربت رقما    43
  68ـ بعض علماء شرق إفريقيا / عبد اهلل بن صاحل الفارسي / ص  44
 / 46ـ اإٍلسالم واليمنيون احلضارم بشرق إفريقيا/ عبد القادر اجلنيد / ص  45
 ملحوظات الشيخ عبد اهلل صاحل الفارسي سلطوط /  ـ 46
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ويف ادلدينة ادلنورة أخذ على الشيخ   47، والشيخ عمر باجنيد ، والشيخ حسُت بن زلمد احلبشي الشيخ بابصيل
  . 48علي طاىر ادلدين احلنفي األربعُت نووية

على خالف : واالىتمام بالحركة العلمية أكثر من االىتمام بالجانب السياسي واإلداري  اإلجازاتـ نظام 5
توىل العمانيُت احلكم يف زصلبار فقد شاركوا يف أمور السياسة ،فإن إلباضية وشيوخهم ، الذين وحبكم أعالم ا

وإن تقربوا من شيوخ الشافعية مل ينغمسوا يف أمور السياسة ودىاليزىا وظلوا مهتمُت بنشر العلم والتأليف 
اجلانب العلمي دراسة وتدريسا ونشرا  السالطُت واحلكام وتولوا مناصب القضاء إال أن اىتمامهم األكرب كان 

إىل كل من حضرموت واليت كانت قبلة ألىل العلم يومها ، بُت الناس ويؤكد ذلك رحلتهم يف طلب العلم 
بعض الشيوخ يف زصلبار يتبُت لنا مدى عناية فقهاء الشافعية  ت. وبالرجوع إىل إجازاواحلرمُت الشريفُت ومصر 

ففي إجازة للشيخ عبد اهلل صاحل الفارسي لم دون غَته من ادلسائل األخرى ، بنظام اإلجازات واالحتفاء بالع
:} وأما اإلجازة ، فقد أجزت الشيخ عبد اهلل يف مجيع ما تصح  وىو الشيخ زلمد ادلهدي الشاطري يقول اجمليز

يخ من ، ويف إجازة أخرى للشيخ زلمد بن عبد الرمحن بن أمحد با ش  49{يل روايتو ودرايتو من علم وعمل
وايتو من تفسَت الشيخ العالمة زلمد بن حسُت ادلالكي ادلكي يقول اجمليز :} قد أجزتو جبميع ما جيوز يل ر 

. ويف سند ىذه اإلجازة 50وضلو وصرف ومعاين وبيان وأوراد وأحزاب وفوائد حسان { وحديث وفقو وأصولُت،
عام  لكية دبكة ادلشرفة وقد تويف دبكةدلاأعالم علماء بلغوا درجة االجتهاد منهم الشيخ زلمد عابد مفيت ا

.51 ومنهم الشيخ أمحد زيٍت دحالن مفيت الشافعية ورئيس ادلدرسُت دبكة ادلكرمة  ىجرية1341  

لقد كان للطرق الصوفية ادلنتشرة يف شرق إفريقيا عموما وزصلبار خصوصا األثر األكرب يف : ـ الطرق الصوفية  9
ّن كل مشايخ الطرق الصوفية ينتسبون للمذىب الشافعي ، وأىم الطرق ، وذلك أل انتشار ادلذىب الشافعي

 الصوفية ادلنتشرة يف زصلبار :
داعية  وأولطريقة صوفية وصلت شرق إفريقيا ىي الطريقة القادرية  تشَت الروايات التارخيية إىل أول ـ القادرية :أ 

وقد تآخى مع  1875ادلكرمة حوايل عام ذلا ىو الشيخ حسُت عبد اهلل ادلعُت وصل زصلبار قادما من مكة 
. وقد كان لعلماء الصومال وزيلع  52الشيخ علي بن عمر الشَتازي والذي أصبح فيما بعد خليفتو يف الطريقة 

األثر الكبَت يف انتشار ىذه الطريقة وخاصة الشيخ عويس بن زلمد الصومايل والذي وصل زصلبار بدعوة من 
م  وقد انتشرت ىذه الطريقة بعدىا يف شرق إفريقيا وبلغ عدد مريديها 1884سلطاهنا برغش بن سعيد عام 

                                                 
 / 29ـ بعض علماء زصلبار / عبد اهلل صاحل الفارسي / ص  47
 / 33ـ نفس ادلرجع ص  48
 ـ إجازة سلطوطة للشيخ عبد اهلل صاحل الفارسي / سلطوطات الشيخ عبد اهلل  49
 ـ إجازات عبد اهلل بن صاحل الفارسي / سلطوط  50
 ـ نفس ادلرجع  51
 / الطبعة األوىل دار جامعة إفريقيا العادلية 112ـ ادلؤثرات اإلسالمية وادلسيحية على شرق إفريقيا / الدكتور حسن مكي زلمد / ص  52
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ستا وعشرون زاوية ورباطا وانتشرت ىذه الطريقة يف كل من دار السالم  اأنشاؤىاآلالف ، وبلغ عدد الزوايا اليت 
.53وليندى وتاصلا وطابورا ودودوما وأوجيجي   

ىذه  أسستوقد ،  شيخ زلمد معروف قمري األصلومؤسس ىذه الطريقة يف زصلبار ىو الب ـ الشاذلية : 
كار اللغة العربية الطريقة مدارس قرآنية ذات قدرة استيعابية كبَتة ، واليت تدرس فيها جبانب األوراد الصوفية واألذ 

والشريعة اإلسالمية دبختلف فروعها كالفقو والتفسَت والعقيدة والسَتة وغَتىا من العلوم الشرعية ،وتعتمد ىذه 
. 54دارس يف الفقو أساسا على ادلذىب الشافعيادل  

تعود جذور وأصول ىذه الطريقة إىل حضرموت اليمن حيث محلها إىل شرق إفريقيا العلوية : ج ـ الطريقة 
وزصلبار خصوصا أولئك القادمون من حضرموت ولعل جل مشايخ ىذه الطريقة معدودون يف كبار العلماء 

آل مجل الليل  أسرةن زلمد باكثَت ، والشيخ عبد اهلل بن زلمد السقاف ومجيع كأمثال الشيخ عبد اهلل ب  والفقهاء
تقرن بُت اإلجازة يف العلم واإلجازة  الكالم عنها ن تلك اإلجازات العلمية واليت مضىوخَت دليل على ذلك أ ،

يف  اآلالفهبا إىل ويشرف أتباع ىذه الطريقة  يف زصلبار على مدارس النور واليت يصل عدد طال يف الورد والذكر
. 55زصلبار وحدىا   

وقد وصلت ىذه الطريقة إىل زصلبار عن طريق مصر وليس عن طريق د ـ الطريقة األحمدية اإلدريسية : 
أمحد بن حامد الدندراوي من زصلبار إىل مصر وىناك أخذ الطريقة على يد  الشيخالصومال ، حيث سافر 

ولكن ىذه الطريقة مل تسطع كسب األتباع رغم اعتمادىا ىي  العارف باهلل تعاىل ادلصري أمحد الدندراوي
.56واالىتمام باجلانب االجتماعي واالقتصادي األخرى على إنشاء ادلدارس واألربطة   

نصوص تثبت بداية ىجرة أتباع ادلذىب احلنفي لشرق القارة  ال توجد بُت أيدينا وثائق أوالمذىب الحنفي : 
والبلوش القادمُت من بالد الفرس من أهنم ي عند الكالم على اجلالية اذلندية اإلفريقية اللهم ما ذكره ادلغَت 

زصلبار أيام السلطان سعيد ومل يذكر أهنم توىل القضاء ، بل عنايتهم كانت باإلدارة والتجارة حيث قال  ستوطنواا
ذىب والبلوش وىو حنفية كذلك سائر األجناس اذلندية ادلهاجرة من اذلند إىل زصلبار كادليمن وىم حنفية ادل:} 

 اسم ادلسجد يطلق علي ادلسجدمدرسة  و ، هبم نعهم من إنشاء مسجد خاص ولكن ىذا مل دي  .57ادلذىب {
كما أن ذلم وجود حاليا يف الكائنُت يف قلب ادلدينة احلجرية. وأما ادلدرسة فأطلق عليها ادلدرسة السنية ، احلنفي

اذلنود  والشيوخ ا باسم رلمع اجلامعة النورية ، وقد استعانوا باألساتذةمدينة دار السالم حيث أسسوا رلمعا علمي
. 

                                                 
 / 114ـ نفس ادلرجع / ص  53
 / 179ـ اإلسالم يف شرق إفريقيا / سبنسر ترمنجهام / ص  54
 / 126ور حسن مكي زلمد / صـ ادلؤثرات اإلسالمية وادلسيحية على شرق إفريقيا / الدكت 55
 وما بعدىا  124ـ نفس ادلرجع ص  56
 / 261ـ جهينة األخبار / ص   57
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 عوامل عدم انتشار المذىب الحنفي في شرق إفريقيا :
جرين من األحناف إىل شرق إفريقيا.ـ قلة عدد ادلها1  
شافعية ، حيث مل يؤثر عن وجود عامل كبَت على طراز بعض الفقهاء  . ال ، ـ عدم اىتمامهم باجلانب العلمي2

.، واالنشغال بالتجارة وأمور اإلدارة  أو األباضية  
باضية.ـ عدم تويل شيوخ احلنفية دلنصب القضاء عكس الشافعية واإل3  
.ـ انغالق اجلالية اذلندية على نفسها 4  

 المذاىب الشيعية 
كانت مع  عفرييذىب الكثَتون إىل أن بداية الوجود الشيعي اجل:أ ـ الشيعة اإلثنى عشرية ) الجعفرية ( 

، حيث وصل الشَتازيون القادمون من بالد  الفرس إىل سنة مخسمائة ىجرية على ادلنطقة اذلجرة الشَتازية 
وكانوا على  ، ىجرية 265منطقة كلوة وغَتىا من مناطق شرق إفريقيا يف القرن الثالث اذلجري وربديدا سنة 

والذي يؤكد ىذا اخلرب ىل تلك ادلنطقة كانوا شافعية . ولكن الذي ذكره ابن بطوطة أن أ58مذىب اإلثٍت عشرية
أن السلطان زمن دخول ابن بطوطة ىو أبو ادلواىب وقد قال فيو ادلغَتي :} وتّوه يف عدن ) اليمن ( سنتُت 

ألجل تعلم العلم الروحاين ويقصد بذلك التصوف فتبحر فيو غاية ، وكان عادلا فاضال ، فتبحر يف مجيع العلوم 
واخلدمة اجلليلة اليت قدمها لى شأن ادلذىب اجلعفري يف شرق إفريقيا احلاج أمحد بن نعمان الكعيب ، وشلن أع. 59

للمذىب مل تكن يف رلال الفقو واالجتهاد ، وإمنا بسبب ادلنصب الرفيع الذي تواله يف جهاز الدولة البوسعيدية 
، ولقد فتح الكعيب 60ادلتحدة األمريكية ، حيث كان وزيرا للخارجية وأول سفَت للسلطان سعيد إىل الواليات 

للشيعة اإلثٍت عشرية الباب واسعا للهجرة إىل زصلبار وعموم شرق إفريقيا ، ورغم أهنم كانوا ديثلون تعدادا البأس 
إال مؤخرا مع انتصار نشر ادلذىب اجلعفري  السعي إىلبو يف زصلبار وعموم شرق إفريقيا إال أنو مل يعرف عنهم 

وادلدارس النظامية   ، انية يف زلاولة لتصدير الثورة فقد ربركت اجلهود الشيعية إلنشاء احلسينياتالثورة اإلير 
.61وادلراكز اإلسالمية واجلمعيات اخلَتية كمدارس بالل   

حيث استوطنوا زصلبار شرق إفريقيا  إىلتعترب الطائفية اإلمساعيلية آخر الطوائف اذلندية ىجرة ب ـ اإلسماعيلية : 
ولقد اىتم اإلمساعليون بشرق إفريقيا يف عهد األغا خان حيث أنشأ مخسة رلالس إقليمية لشرق  1748عام 

، والذي دييز الشيعة اإلمساعيلية عدم دعايتهم للمذىب وقد يقوم بعضهم بدعوة إفريقيا ورللسا ارباديا يف شلبسا 
وظل رىينة أتباعو من اذلنود إىل يومنا ىذا  غَت ادلسلمُت من الوثنيُت استثناء وذلذا مل ينتشر ادلذىب االمساعيلي

                                                 
 وما بعدىا /  134ـ جهينة األخبار / ادلغَتي / ص  58
 وما بعدىا / 109ـ جهينة األخبار / ادلغَتي / ص  59
 وما بعدىا /  267ـ جهينة األخبار / ادلغَت / ص  60
 وما بعدىا /  37دلسيحية على شرق إفريقيا / حسن مكي أمحد / ص ـ ادلؤثرات اإلسالمية وا 61
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تو لسلطان آغا خان مجكما قال ادلغَتي عند تر .رغم أهنم نشطوا يف أوائل القرن ادلاضي نشاطا كبَتا   62يف إفريقيا 
ذلم اليد العليا يف التربعات اخلَتية إلنشاء ادلدارس حىت توسع عدد ادلسلمُت يف داخلية الرب اإلفريقي وكثر :} 

، وتؤكد 63ادلسلمُت بواسطة ادلبشرين الذين عينهم السلطان أغا خان ، لنشر اإلسالم بُت اإلفريقيُت {عدد 
بعض الدراسات أن دعوة أتباع أغا خان لإلسالم مل تكن دعوة دلذىب معُت ، بل ىي دعوة لإلسالم فقط 

.64وىذا ما أدى لعدم انتشار ادلذىب اإلمساعيلي  
الوجود العريب واإلسالمي يف ادلنطقة ترك  بأنشرق إفريقيا نستطيع القول  وبعد ىذه اجلولة يف الخالصة :

بصمات واضحة ادلعامل يف القارة اإلفريقية و على مجيع األصعدة ، رغم ما زبلل الوجود العريب من أخطاء  
ا ، وذلك وىنات ، ولكن ال ديكن غض الطرف عن التجربة دبا محلتو يف طياهتا من إجيابيات كبَتة ، وكبَتة جد

لم هتمل النصوص التشريعية ،  ، فروح اجتهادية  واقعية و مع  ادلعطيات الواقعية يف القارة  بكل تعاملتألهنا 
:تلخيص احلياة الفقهية والعلمية يف زصلبار يف النقاط التالية  كما ديكن  كما مل هتمل الواقع وادلستجدات  

أكثر من مذىب فقهي شافعي ، إباضي ، حنفي ، شيعي .: حيث عرفت ادلنطقة أ ـ التنوع والتعدد المذىبي   
مل تشهد ادلنطقة صراعا مذىبيا حيث ، التعايش السلمي بين ىذه المذاىب والتعاون فيما بين أتباعها  ب ـ

مع اجلميع وإشراك مجيع حادا يؤدي إىل التناحر والتهارج ، وسبب ىذا التعايش يرجع إىل تسامح السالطُت 
احلياة العامة  أتباع ادلذاىب يف  

: رغم علو كعب الفقهاء يف زصلبار سواء الشافعية أو اإلباضية إال أهنم يف  ج ـ التقليد وغياب روح االجتهاد 
كثَت من األحيان يرجعون إىل الفقهاء الشافعية يف حضرموت ، أو فقهاء  اإلباضية اجلزائريُت يف مصر كأيب 

يؤثر عنهم  يعن ذلم من قضايا ومسائل كما مل فيما وسفإسحاق أطفيش ومن قبلو قطب األئمة زلمد بن ي
.سوى االعتماد على األمهات من كتب ادلذاىب ادلشار إليها  سابقا  
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