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صدر حديثا) في ذ الحجة  -1436سبتمبر  (2015ضمن سلسلة اﻹسﻼم ﻓﻲ

إﻓر ق ا التي صدرها معهد م ارك قسم ﷲ لل حوث والتدر ب التا ع لمنظمة الدعوة

اﻹسﻼم ة في الخرطوم -تاب مناصرة الصحا ة اﻷﻓارﻗة لﻺسﻼم ﻓﻲ ﻋﻬد النبﻲ
ﷺ لمؤلفه اﻷستاذ الد تور /حسن علي الشا قي ،اﻷستاذ ل ة الدراسات اﻹسﻼم ة في

جامعة إفرق ا العالم ة .وقد قامت ط ع الكتاب الذ

حتو على  142صفحة من

القطع المتوس  -شر ة مطا ع السودان للعملة المحدودة الخرطوم.
الكتاب الذ

حمل الرقم ) (23ضمن السلسلة المشار إليها -سل

اﻷضواء

تفرقت دماؤه في طون مصادر أصل ة ومراجع
على تارخ مهمل أو م عثر ،لموضوع ّ
مهمة أرخت للتارخ اﻹسﻼمي قد ما وحديثا.
اتخذ الكتاب عنوانا محف از للقراء على اﻻنجذاب إل ه ،ومن ثم تصّفحه ،والتعم

في قراءته ،وذلك أن موضوع الكتاب ع س جان ا مهما يخص الصحا ة اﻷفارقة

قدر عددهم ،ما سنعرف ﻻحقا ،بنحو مائة
ومناصرتهم لﻺسﻼم في عهده ﷺ ،والذين ّ
صحابي جليل ،لم ن ل صدق حتى المختصين في الد راسات اﻹسﻼم ة من
المحدثين ،ناه ك عن العامة -أن صل عددهم إلى المائة.


ل ة اﻵداب -جامعة إفرق ا العالم ة
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حمل تقد ما قلم اﻷستاذ الد تور /يوسف الخل فة أبو

الدولي في تعل م اللغة العر ة لغير الناطقين بها ،مدير المعهد الذ

ر -الخبير

حمل اسمه

لكتا ة اللغات الحرف العري في جامعة إفرق ا العالم ة -قول ف ه عن الكتاب :إنه
تاب سهم في تأصيل العﻼقات اﻹسﻼم ة اﻹفرق ة ،و ؤ د الدور التارخي ﻷبناء

هذه القارة في بناء الدعوة اﻹسﻼم ة في فجرها ،وتم ينا لها في اﻷرض.

وفي التقد م نفسه صف يوسف الخل فة الكتاب أنه دراسة موثّقة ،وسوف تكون
حلقة في حلقات الجهود التي قام بها سالفا ،و قوم بها العلماء وال احثون اﻷفارقة حال ا

في تأكيد الدور اﻹفر قي في مناصرة الدعوة اﻹسﻼم ة منذ نشأتها عبر التارخٕ ،والى

يومنا هذا .ومن ثم فإن الكتاب ،وفقا ليوسف الخل فة ،لهو أقو حجة وأنصع دليل
على أن ارت ا إفرق ا اﻹسﻼم ،تضرب جذوره في أعماق التارخ ،وأن ال حر اﻷحمر
ش ل همزة الوصل بين السواحل اﻹفرق ة والعر ة ،وأن الهجرات المت ادلة تفاعلت

قبل ظهور اﻹسﻼم و عده ،عطاء روح ا وحضارا .وأن هذا التفاعل لم
واحد بل في اتجاهين.

ن في اتجاه

اﻷصل اﻹفر قي؟ هذا أول سؤال طرحه

اخترت دراسة الصحا ة ذو
لماذ
ُ
المؤلف حسن علي الشا قي في مقدمته للكتاب ،وهو سؤال مفتاحي موضوعي جعل
منه تدشينا لهذا العمل ال حثي المهم ،ولهذه الدراسة المتفردة.
ّ
يجيب المؤلف صورة م اشرة تلقائ ة عن ذلك السؤال المفتاحي ،و أنه ص غ
وهو طالع السيرة

إش ال ة منهج ة ل حث علمي مح ّ م -يجيب قائﻼ :إنه ﻻح
الكرمة وجود عدد معتبر من الصحا ة والتا عين من ذو اﻷصل اﻹفرقي ،تناثرت
سيرهم وأخ ارهم في الكتب ،ف أر أن حاول جمع ما ت سر له من هذه السيرة العطرة،
لعلها تكون عونا ﻷبناء إفرق ا المسلمة الفت ة في ب ان دورهم الرائد الذ

حاول

اﻻستعمار ،قد ما وحديثا ،طمس معالمه ،ل قطع إفرق ا عن ماضيها اﻹسﻼمي التليد.
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يتكون الكتاب من أر عة فصول ،تختلف في حجمها وأوزانها العلم ة ،اﻹضافة

إلى مقدمة منهج ة وخاتمة ،اشتملت على  19نتيجة .و خلو الكتاب من أ ة فهارس
فن ة لﻶ ات واﻷحاديث وأس ـ ـماء اﻷعﻼم واﻷماكن ...ما جرت العادة في هذا النوع
من الكتب.

أفرد المؤلف الفصل اﻷول ،من الكتاب ،الذ

ميت
جاء عنوان :إﻓر ق ا :لماذا ُس ّ

بﻬذا اﻻسم -أفرده لمناقشة خمسة محاور أساس ة ،مع مﻼحظة أنه من الصعو ة

م ان القبول بهذا العنوان ،معب ار عن تلك المحاور .وهذه المحاور ،هي :الهجرات

المت ادلة بين إفرق ا والجز رة العر ة ،والعﻼقة بين الجز رة العر ة ٕوافر ق ا اعت ارها
مهدا لوجود العنصر اﻹفر قي بين العرب .والتنافس بين الفرس والروم على س ادة

ال من ،وغل ة أبرهة اﻷشرم على أمر ال منٕ ،وافرق ا واﻹسﻼم.

الح أن المؤلف في هذا الجزء من الكتاب تناول المحاور الخمسة على عجل،

وفي شيء من اﻹجمال ،فلم ينزع للوقوف عند تفاصيل تلك المحاور واحدا واحدا.
وأغلب الظن أنه فعل ذلك عن عمد ،ﻷنه أر

مقدمات
أن تلك المحاور مجرد ّ

وممهدات للموضوع اﻷصلي للكتاب ،وهي بذلك ﻻ تستح أن طرح فيها الكثير من

اﻷف ار واﻵراء.

أما الفصل الثاني ،من الكتاب ،الذ حمل عنوان" :الصحا ة من أصل إﻓر قﻲ"-

فقد ناقش ف ه المؤلف جملة من القضا ا الحيو ة ،لعل أهمها التعرف من هو
الصحابي ،ومن هم الصحا ة من أصل إفرقي ،ثم تناول التفصيل قض ة مهمة،
ّ
تحت العنوان الفرعي التالي" :الصحا ة اﻷفارقة وث اتهم على اﻹسﻼم ودورهم في نشر

خص المؤلف الذ ر أحد عشر صحاب ا من أصل إفرقي ،هم على
الدعوة" .وقد ّ
التوالي :ﻼل بن راح ،وأم أ من -بر ة بنت سار ،والنجاشي ،وسالم مولى أبي
حن فة ،وأسامة بن زد ،وعمار بن اسر ،وعامر بن فهيرة ،وأسلم الح شي ،وأبو
و سم ة أم عمار ،ومهجع الح شي.
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أر أن المؤلف لو توقف عنده ،ولم يت عه فصلين

تاليين لحق الكتاب أهدافه -خﻼل هذا الفصل قدم ال احث نماذج للتعرف الصحا ة

ذو اﻷصل اﻹفرقي ،ابتداء من ﻼل بن راح الذ أخذ نصيب اﻷسد التعرف ه،

فقد قام المؤلف الترجمة له ،و ّين دوره في الدعوة والث ات عليها ،ودوره في نشر
العلم .ما ّبين ،أ ضا ،أن ﻼﻻ بن راح رضى ﷲ عنه ان أكثر الصحا ة ذو
اﻷصل اﻹفرقي روا ة لﻸحاديث النبو ة ح م مﻼزمته للنبي ﷺ ،وق امه على حاجته.

وقد أشار المؤلف إلى أن تلك اﻷحاديث حسب ما أورده الطبراني في المعجم الكبير
مائة وعشرن حديثا ،ما في ذلك الم رر ،الذ

يرو

ص غة واحدة و طرق مختلفة.

وقد ّبوب المؤلف تلك اﻷحاديث التي رواها ﻼل بن راح ،رضي ﷲ عنه ،حسب
موضوعاتها إلى:

-1أحاديث اﻵذان.

-2أحاديث الصﻼة.
-3أحاديث الصوم.

-4أحاديث النفقة والب ع.
-5أحاديث في الجهاد.

-6أحاديث اﻹ مان وال شارة.

خص المؤلف ﻼﻻ مزد من التفاصيل عنه ،تعرفا ،وترجمةٕ ،واسهاما
عد أن ّ
في نشر الدعوة ،وصب ار عليها ،وراو ة لﻸحاديث -تت ّع سير وتوارخ ّل الصحا ة من

ذو اﻷصل اﻹفر قي ،الذين ذ رنا أسماءهم قبل قليل ،و ّين فضل ل واحد ،وما
اشتهر ه ،ابتداء من أم أ من -بر ة بنت سار ،والنجاشي ...وانتهاء مهجع
الح شي ،على الترتيب نفسه الذ

أشرنا إل ه قبل قليل ،مع التر يز على تبيين دور

ل واحد في مناصرة الدعوة ،والث ات عليها .و تح م في ما يورد عن ل صحابي من

ذو اﻷصل اﻹفر قي ما ت سر للمؤلف من معلومات متاحة في المصادر والمراجع،
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التي استقى منها تلك المعلومات .فﻼ غرو عد ذلك أن نلح

أن عض هؤﻻء

الصحا ة جاء التعرف ه مقتض ا ،وال عض اﻵخر أورد عنه ثي ار من التفصيل.
الح

أن هذا الفصل عد عمدة هذا الكتاب ،لكونه مليئا التفاصيل عن ل

صحابي إفر قي ،ولكون المؤلف اعتمد ف ه على مصادر أساس ة في ابها ،فقد اعتمد
صورة أساس ة على مؤلفات :ابن جحر العسقﻼني ،وابن اﻷثير ،وأبو نع م

اﻷصبهاني ،والطبراني ،والنوو  ،والصنعاني ،وابن قدامة ،والشو اني ،وغيرهم ممن
ّ
شار إليهم البنان في هذا المضمار .عﻼوة على ذلك ،فإن هذا الفصل عد ألص

الفصول عنوان الكتاب ،بل المترجم لجم ع متغيراته.
حو الفصل الثالث ،الذ

اتخذ من "الﻬجرة إلى الح شة ودﻻﻻتﻬا" عنوانا له،

مجموعة من القضا ا التي ناقشها المؤلف في ضوء مؤلفات قد مة وحديثة ،تناولت

مسألة الهجرة إلى الح شة ودﻻﻻتها .ومن جملة تلك القضا ا ،وقد طرحها المؤلف في

ش ل أسئلة:

 -لماذا اختار النبي ﷺ الح شة؟

 -وما دﻻﻻت الهجرة إلى الح شة؟

 ٕوالى أين هاجر الصحا ة؟وقد أفرد المؤلف للقض ة اﻷخيرة ،التي صاغها في سؤاله ،إلى أين هاجر

تم ل ذلك في
الصحا ة؟ حي از بيرا ،للعرض والنقاش والتحليل ،ومن ثم الترج ح .وقد ّ
ضوء مفهوم لف السودان عند العرب ،وفي ضوء آراء المؤرخين في المنطقة ،التي
نزل بها المهاجرون في إفرق ا.

خصها المؤلف الذ ر والعرض والتحليل :أر البروفسير/
ومن جملة اﻵراء التي ّ
عبد ﷲ الطيب ،و أر البروفسير /حسن الفاتح قر ب ﷲ ،و أر الد تور /عبد العزز
عبد الغني ،و ّلهم علماء سودانيون لهم صلة م اشرة علم التارخ ،ﻻ س ما التارخ

اﻹفرقي ،ولهم إسهامات في هذا العلم ﻻ م ن تجاورزها.
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أهم ما خرج ه المؤلف عد تمح ص تلك اﻵراء أن البروفسير /عبد ﷲ
إن ّ
الطيب ،هو أول من أدلى بدلو في هذا الموضوع ،فهو قد سب غيره من العلماء
والمؤرخين في السودان القول أن الهجرة تمت إلى السودان .وأن البروفسير /حسن

الفاتح قرب ﷲ -ير أن هجرة الصحا ة رضي ﷲ عنهم انت ﻷرض السودان

الحالي ،ول س ﻷرض الح شة ،فهو ﻻ ين ر أن الهجرة انت ل ﻼد الح شة ،ولكنه
ين ر أن ون مفهوم الح شة اسما لل ﻼد ﻻ لونا للس ان .أما الد تور /عبد العزز عبد

الغني -فقد ان ير أن الصحا ة قد نزلوا قر ا من ساحل ال حر اﻷحمر في منطقة
خور بر ة على وجه التحديد .و أر
انت للسودان.

الد تور /عبد العزز إقرار أن هجرة الصحا ة

وعلى ذلك فإن المؤلف قد رّ ز في هذا الفصل على قض ة على قدر من اﻷهم ة

عند المؤرخين ،ﻻ س ما السودانيين منهم ،ممن يرون أن هجرة الصحا ة انت

للسودان ،ول س للح شة الحال ة .وفي رأيي أن هذه القض ة ما ي ازل الطرح فيها في
بدا اته .مع مﻼحظة أن هذه القض ة حتى اللحظة يتصد

غير!

لها علماء سودانيون ﻻ

في الفصل ال ار ع من الكتاب ،وهو الفصل اﻷخير منه ،والذ

جاء عنوان:

"انتشار اﻹسﻼم ﻓﻲ إﻓر ق ا" -حاول المؤلف ف ه اﻹجا ة عن العديد من اﻷسئلة،
يتصدرها سؤاﻻن:

تقبل اﻷفارقة اﻹسﻼم؟
اﻷول :لماذا ّ
والثاني :لماذا فتحت النو ة من جهة مصر ،ولم تفتح من جهة سواكن؟

وقد تخلل اﻹجا ة عن السؤالين السا قين التر يز على قضا ا مهمة ،جاءت في

ش ل عناو ن جانب ة ،لعل أهمها:
-رسالة النبي ﷺ للمقوقس.

 -صلح النو ة وانتشار اﻹسﻼم في واد النيل.
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و ما أن القضيتين :اﻷولى والثان ة ،من القضا ا التي أفاضت فيها تب التارخ

اﻹفر قي ،فإنه يهمنا أن نستعرض عضا مما جاء عن القض ة الثالثة ،وهي أفرقة

العلوم.

في الجزء الخاص أفرقة العلوم رّ ز المؤلف على تناول ستة علماء أعﻼم ،هم:
عطاء بن أبي راح ،وسعيد بن جبير ،و زد بن أبي حبيب ،والحسن بن ﷴ

الوزان)ليو اﻹفرقي( ،والعالم الشيخ أحمد ا ا التم تي ،والشيخ عثمان بن فوديو.

خصهم المؤلف الذ ر على اعت ار أنهم علماء أفارقة جاءوا عد عصر
الذين ّ
الصحا ة ،و ان لهم دور ارز في العلم ونشره؛ مما يدل على مقدرة اﻹسﻼم الفرد ة
في صهر الشعوب واﻷعراق والق ائل المختلفة في بوتقة واحدة.

تعد من القضا ا اﻷمهات في ابها،
ختم المؤلف الفصل ال ار ع من تا ه قض ة ّ
وهي قض ة تكالب اليهود والنصار على إفرق ا .وقد أوضح المؤلف في هذا الجانب

تكالب اﻻستعمار والكن سة لتنصير إفرق ا ...وأن الم شرن لم ينجحوا في تنصير

المسلمين ،لكنهم نجحوا في إقصائهم عن دينهم ،ما فرضوه عليهم نظام تجهيل ٕوا عاد
عن اﻹسﻼم ،حتى جعلوا ثي ار منهم يجهلون دينهم .وأضاف المؤلف في هذا المجال

أن اﻻستعمار نجح من خﻼل هيئات اﻹغاثة ،ومنظمات اﻷمم المتحدة ،وغيرها من

المنظمات المسخرة لصالحه ،و طرق مدروسة منظمة من تحو ل ثير من الق ائل

الﻼدين ة إلى المس ح ة.

نصه "أن اﻵلة اليهود ة نشطت في
وف ما يخص اليهود ،فقد أورد المؤلف ما ّ
إيجاد مرتكزات تارخ ة لوجودها في إفرق ا تحت دعاو اﻹفرق ة اليهود ة ،وأن من

تشر وا الدم اﻹفر قي ،وأن هناك يهودا أفارقة ،وأفارقة يهودا ،على غرار
اليهود من ّ
الفﻼشا ،وعلى غرار ما ينسجون من أن عض ق ائل إفرق ا من س بني إسرائيل
الضائع ،وغيرها من الدعاو ".

دراﺳ ـ ـﺎت إﻓ ـ ـ ـﺮﻳﻘﻴﺔ 217

استعراض كتاب مناصرة الصـــــــــحاب

كمال ﷴ جاه ﷲ الخضر

من خﻼل ما تم استعراضه من ِق َبل المؤلف للقضا ا في تا ه ذ

الفصول

اﻷرعة -خلص ال احث إلى تسع عشرة نتيجة شملتها خاتمة الكتاب .لعل أهمها ذات
الصلة عنوان الكتاب الم اشر:

 -1أن عدد الصحا ة من ذو اﻷصل اﻹفرقي) ما فيهم النساء واﻷطفال( يبلغ حوالي
مائة .و عد دخولهم في اﻹسﻼم إضافة حق ق ة ،وتأكيدا لعالم ة اﻹسﻼم في أ امه

اﻷولى.

 -2أن الصحا ة ذو اﻷصل اﻹفر قي واجهوا أشد أنواع العذاب ،والتن يل في م ة
ﻻفتقارهم لحما ة القبيلة ،فضر وا المثل في الث ات على عقيدة اﻹسﻼم ،في أ امه

اﻷولى.

 -3أن للصحا ة اﻷفارقة دو ار بي ار في نشر العلم ،وروا ة اﻷحاديث ،خاصة ﻼ من
ﻼل وأبي

رة .وقد بلغت أحاديث ﻼل مائة وعشرن حديثا ،تر زت حول اﻵذان،

والصﻼة ،وشيء من فقه البيوع؛ لمﻼزمة ﻼل النبي ﷺ ،و ان مؤذنا وخازنا لرسول

ﷲ ﷺ.

صح ح م ن القول إن الكتاب سّل اﻷضواء على عدد بير من القضا ا ذات

مر على عضها مرور
الصلة العضو ة الم اشرة موضوعه ،والصح ح أ ضا أنه ّ
الكرام ،ما قال عادة ،إﻻ إنه حمد له أنه جمعها في دفتي تاب حتى يتم اﻻنت اه
إليها من قبل ال احثين ،حتى تكون نقطة ارتكاز لدراسات أوسع وأشمل.

تم اخت اره عنا ة فائقة ،فﻼ غرو عد ذلك
مهما ن اﻷمر ،فإن موضوع الكتاب ّ
أن ون عنوانه جاذ ا ومحف از لمطالعة ما أورده المؤلف ،الذ ان يؤمن إ مانا قاطعا
أن للصحا ة من ذو اﻷصل اﻹفرقي س قا في م ادين التصدي  ،ونصرة الدين،

والث ات عل ه -لذلك جاء تناوله واستعراضه ترجمة لذلك اﻹ مان العمي

وموضوع ة وعلم ة ،وشتان بين احث
خلوا منه.

في حيدة

تب عن إ مان وقر في القلب ،وآخر
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