املدرسـة املالكيـة في الجنوب الجزائري
( د .عز اليــــــــن كش نيـط)

()1

أس تاذ حمارض ابملركز اجلامعي مترناست

امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل أهل
وأحصابه الطيبني الطاهرين ،ومن تبعهم ابإحسان اإىل يوم الين ،وبعد ...
فهذه حمارضة موجزة عن موضوع تلكفت حتضريه لإلقائه يف أشغال للملتقى
الوطين اخلامس للمذهب املاليك يف اإطار الس بوع الوطين العارش للقرأن الكرمي
حول( :املدرسة املالكية اجلزائرية) ،اذلي نظمته وزارة الشؤون الينية بولية عني
الفىل ،وقد ومسته بعنوان (املدرسة املالكية يف اجلنوب اجلزائري) ،اليت أمل أن
تكون اإطالةل جديدة عىل هذا املوضوع الش يق ،وخطوة ممهدة ملن يرتصد ويتوّس
رّس الصورة املتاكمةل لهذا املقصد .
ك ِف ْرقَة ِمْنْ ْم َطائِ َفة ِل َيتَ َفقَّهوا ِيف ِال ِين َو ِلي ْن ِذروا
يقول تعاىل :فَلَ ْو َل ن َ َف َر ِم ْن ِ
ون (التوبة ،)122وقال نبينا الكرمي(َ ":)م ْن
قَ ْو َمه ْم ا َذا َر َجعوا ال َْيْ ِ ْم ل َ َعلَّه ْم َ َْي َذر َ
ِ
اّلل ِب ِه خ ْ ًَريا ِي َف ِقهْه ِيف ِال ِين"( ،)2يقول الإمام الشواكينَ ":و ِيف الْ َح ِد ِ
يث َد ِليل
ي ِر ْد َّ
رش ِف الْ ِف ْق ِه ِيف ِال ِين َوالْم َت َف ِقه َِني ِفي ِه عَ َىل َسائِ ِر الْعلو ِم َوالْعلَ َما ِء )3(".وقد
َظا ِهر عَ َىل َ َ
أ ْ
هلمت هذه املرتبة الغالية مهام عالية ،فشمرت عن ساعد اجلد ،وأمعلت القراحئ يف فهم
النصوص ،واكن أشهرمه عىل الإطالق عامل املدينة وجنم العلامء ،ووارث علوم مدينة
النيب( ،)اذلي رضبت يف حتصيل مذهبه أكباد الإبل.
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وقد اكن ملغربنا الوسط من ذكل ثةل مباركة ،أبدت عناية فائقة مبذهبه يف
جانبيه املعروفني ،وهام :نقل أراء املذهب ،وخترجي الفروع عىل أصوهل ،وقد أخفى
ذكرمه كرثة انشغاهلم ابلتعلمي والتدريس ،وإايثارمه للزهد وامخلول ،وهذا موضوع
قصدت به اإلقاء الضوء عىل مدرسة جنهل عْنا الكثري عىل الرمغ من اإسهاهما الكبري يف
نرش مذهب الإمام ماكل والقيام عليه ابلتدريس والتحرير والتنظري.
وقد أحببت أن أتناول املوضوع من خالل عناوين؛ أتلكم فْيا عن بعض ما
خيص مدرسة اجلنوب اجلزائري من معامل ،وما لها من اإسهام يف خدمة املذهب
املاليك والقيام عليه ،وخدمة املنطقة وما جاورها ،مبتدئا ذكل مبقدمة مْنجية أتلكم
فْيا عن مفهوم املدرسة وأمه عنارصها وخصائصها؛ حىت أمتكن من تناول املقصود،
من ذكر ماكن هذه املدرسة وزماهنا ،واترخيها ،وأعالهما ،ومصنفاهتا ،ومناجهها،
وأاثرها ،موجِ زا ذكل مبا يتناسب واحلجم املقرر لهذا البحث ،وأعتذر مس بقا من
السادة القراء ،لعدم تناسب حمتوى هذا املوضوع مع خضامة العنوان ،فاإن أكرث مادة
هذا البحث ل تزال خمطوطة موزعة يف أرجاء اجلنوب الشاسع ،ول يزال اكامتل
صورة هذه املدرسة َيتاج اإىل كثري من اجلهود ،وكثري من الحباث ،ول بأس من
تقدمي حملة من أخبارها ،وإاجراء مسحة لبعض غبارها ،فاإن مال يدرك لكه ل يرتك
جّل.

أول – أمهية املوضــوع.

أهيا الإخوة الاكرم  ...يس متد موضوعنا هذا أمهيته من خالل أمور عدة:
أحدهــــا:
كونه متعلق ابلالكم عن ثةل ممن فقهاء هذا القطر العزيز؛ أفنوا معرمه يف خدمة
أهّل والنصح هلم ،وخدمة املذهب املاليك تدريسا وتعلامي وتأليفا ،بل نرشه خارج
رقعهتم اجلغرافية أيضا ،فتحقق الواجب يف حقنا أن حنيي ذكرمه ،ونفيش رسمه،
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ونعرف بفكرمه؛ يقول الإمام النووي يف مثل هذا املقام ":وهذا من املطلوابت
املهامت ،والنفائس اجلليالت اليت ينبغي للفقيه واملتفقه معرفهتا ،ويقبح هجالهتا؛ فاإن
رب العاملني ،وكيف ل يقبح هجل
ش يوخ الرجل أابؤه يف الين ،ووصةل بينه وبني ِ
الإنسان ابلوصةل بينه وبني رب الرابب ،مع أنه مأمور ابلعاء هلم ،وذكر مأثرمه
()4
والثناء علْيم ،والشكر هلم".
وتكل س نة قد ح ِرص علْيا كثري من أاكبر الفقهاء ،فكتبوا يف طبقات فقهاء
مذههبم ،وذيل لها من جاء بعدمه ،من ابب العرفان هلم ،والوفاء ببعض حقوقهم.
واثنْيا:
أننا نعاجل جانبا من اترخي مدرسة أسهمت يف اس تقرار املنطقة -اليت سادت فْيا-
فكراي وفقهيا ،لنحاول الكشف عن بعض أرسار املقاومة اليت حفظت لهذه املنطقة
مناعهتا ،وأبقهتا عصية عىل ك حماولت التشويش علْيا من الالممتذهبة ،أو من أهل
املذاهب الفقهية الخرى ،وقد اكنت هذه املدرسة  -حبق -ول تزال قلعة من قالع
املذهب املاليك احلصينة اليت عصمته من كثري مما أصابه يف أماكن أخرى من أراجيف
الفاكر ،ومنت َحل املذاهب الهدامة.
واثلهثا:
أننا نتلكم فيه عن رقعة واسعة من أرجاء هذا البدل ،زاخرة بكثري من املراكز
العلمية والفكرية ،وزاخر بثةل من العلامء العالم ،أنتجت لنا ابقة من التصانيف
القيمة ،اليت حتسب يف رصيد هذا البدل العزيز ،واس تمكلوا فتوحات سلفهم يف أعامق
اإفريقيا.

اثنيــا – مفاهمي حول موضوع الراسة.
 – 1املدرسة:
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الصل اللغوي :قال ابن فارس ":الال والراء والسني أصل واحد يدل عىل
خفاء وخفض وعفاء" )5(.وسبب حصول تكل املعاين من هذا اللفظ هو ما َيمّل
من معاين التكرار ،أو اس تغراق الفعل مدة معينة ،وتذليل اليشء وتس يريه بتكرار
الثوب :أ ْخلقَه)( )6من كرثة
(درس َ
الفعل عليه ،وتقادم الزمان عليه؛ ومن ذكل قوهلمَ :
لبسه ،وطول مدة اس تعامهل)7(.
قال ابن الثري( :و فيه ":تدراسو القرأن  "..أي اقرءوه ،وتعهدوه لئال تنسوه:
يقال :درس درسا ودراسة)8().
و قال( :و منه حديث الْيودي الزاين " فوضع مدراسـها َّكفـه عـىل أيـة الـر "
املدراس صاحب دراسة كتهبم ،ومفعل ،ومفعال مـن أبنيـة املبالغـة)( )9أي :أنـه كثـري
الراسة مـداوم عـىل القـراءة بعـد القـراءة؛ فكهنـا تـذلِل هل اس تحضـار الـنص املـراد،
واتضحت هل معاينة من طول تعهده ابلقراءة والمتعن.
فالارس صفة تقوم مبن قام بفعل التوطئة وتذليل الصعب من املعاين الاكمنه يف
املقروء بتكرار القراءة وتعهدها.
قــال الفــريوز أابدى (واملــدرس :الكثــري الرس)( )10واملدارســة املقــارءة :قــال
تعاىل( :وليقولوا دراست)(يف قراءة امليك والبرصـي) أي (قـرأت عـىل الْيـود وقـرءوا
عليك)( )11قالوا يف املفعول به (ا ِملدْ رس اكملنرب :أي الكتاب)()12
هذا ومل أقف للقـدماء عـل لفـظ مدرسـة ول مـدارس ،ولعـل مـن تـأخر عـْنم
اش تق منه هذا اللفظ وأنثه ،لنه مع الفعل كام يف حال التأنيث احلقيقي.
واذلي عند املتقدمني (ا ِملدْ َراس) وهو حمل فعل ِالراسة ،كام هو صفة للفاعـل؛
قــال ابــن الثــري ( :فأمــا احلــديث الخــر" حــىت أ ِامل ـدْ ر َاس "..فهــو البيــت اذلي
يدرسون فيـه)( )13قـال( :ومفعـال غريـب يف املـاكن)( )14أي اندر الاسـ تعامل :نـدرة
وجــوده عنــد العــرب ،وإامنــا اكن ذكل مــن خل ـق أهــل الكتــاب .وهــو عــىل اإطــالق
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املتقــدمني واملتــأخرين :املــاكن اذلي َيصــل فيــه تعاهــد النصــوص ابلقـراءة والإقـراء،
حلفظها من النس يان والعفاء ،ولتذليل الصعب من معانْيا .
وملا اكن ماكن الرس وزمانـه لـيس مـن جـوهر الفعـل ،جـرده املتـأخرون مـن
مفهوم الزمان واملاكن ليطلقوه أيضا عىل امجلاعة اليت جيمعهـا الاهـامتم بـدرس نصـوص
أو فنون معينة ،أو جيمعهم تبين قناعات معينة اس تفادوها من دراسـات معينـة ،وقـد
جيمع هؤلء زمان أو ماكن معينني وقد ل جيمعهم يشء من ذكل .
فأطلقوا لفظ مدرسة (اإذن) عىل امجلاعة اليت تعتنـق فكـرا أو مـذهبا معينـا ،أو
تش تغل بدارسة فن خاص.
ب -املعىن الاصطاليح:
واذلي حنن بصدده يف هـذه الراسـة هـو تـكل امجلاعـة الـيت جيمعهـا الاشـ تغال
ابملذهب املاليك ،دراسة وتدريسـا وتأليفـا ،وإافتـاء وقضـاء ،وهـذه صـفة يشـرتك فْيـا
معتنقوا هذا املذهب يف اخلافقني ،فاإذا أردان أن خنصص ومنّي موضـوع دراسـتنا هـذه
عن ك تكل امجلاعات ،كفاان يف ذكل اإضافة عامل املاكن اإلْيا ،أو عامل العـالم ،أو
عوامل ممـّية أخـرى ،فتكـون مدرسـة مسـ تقةل ابلنظـر اإىل اجـامتع بعـض الوصـاف
املمّية ،مع اإماكن عدها مدرسة فرعية اتبعة ابعتبار اندراهجا حتت مظةل مدرسة الفقه
املاليك التارخيية ،مبعىن أهنا حارضة علمية من حوارضه.

 - 2مدرسة اجلنوب اجلزائري:
ومدرس
اإذن  ..يرتكز مفهوم املدرسة – وفق ما ذكران أنفا – عىل ِ
مدرس َّ
(دارس) وعىل نص مدروس ،أو مْناج متبع ،وعىل ماكن وزمان وقع فْيام فعل
الرس؛ وعىل ذكل فاإن الامتيز بني املدارس قد يقع يف التباين بيْنا يف بعض تكل
املكوانت ،أو أكرثها ،فاإذا رجعنا هبذا املفهوم وأسقطناه عىل موضوعنا وجدان أن ما
يعطي ملنطقتنا هذه هويهتا ومتّيها ،ظاهر يف جانهبا املاكين ،وجانهبا البرشي (وهو
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أعالم هذه املدرسة من علامء وتالميذ) ،وقد يقع المتّي يف بعض وجوه العنارص
الخرى ،مما س يذكر يف حمّل من هذا البحث.
وأما موضوع الراسة فهو الفقه املاليك ،بكتبه املتناوةل يف هذه البقاع ،ومناهجه
فتاء ،وتفريعا.
املتداوةل فْيا ،وأعالمه املش تغلني به تعلامي وتدريسا وتأليفا وقضاء وإا ً
وأما الرقعة اجلغرافية اليت تشغلها هذه املدرسة ،فهو اجلنوب اجلزائري ،وهو -
يف احلقيقة -مصطلح ليس هل حد فاصل يبني معامله ،بياان اتما ،وقد ذكر الس تاذ أبو
القاّس سعد هللا أن مصطلح اجلنوب اجلزائري يطلق ويراد به معنيان أحدهام:
( -1اخلط اذلي يل الطلس الصحراوي)؛ فيكون
بذكل شامال لـــ( بسكرة ،وبوسعادة ،واملس يةل،
والغواط ،والبيض ،وعني مايض).
( -2أرض الرمال)؛ فيكون بذكل شامال
لـــ(سوف ،وتقرت ،وورقةل ،ومّياب،
ومتليل ،وتوات وما وراءها؛ بشار ،وتندوف،
ورقان ،وعني صاحل واملنيعة ،ومترناست ،وجانت)15(.
وقد اخرتت الإطالق الثاين مْنام رقعة لهذه الراسة ،عىس أن أوفيه بعض حقه
من البحث.

 - 3كيف يكتسب الفقه خصوصية منطقة ما:
ل شك أن املتتبع لتطور كثري من املذاهب الفقهية يلحظ تكل اخلصوصية اليت
يكتس هبا املذهب يف رحلته ،من بقعة اإىل أخرى ،ومن فرتة زمنية اإىل أخرى ،ومن
أمارات ذكل ازدهار فقه الليل والبحث الصويل يف البقاع اليت تكرث فْيا العناية
ابلس نة النبوية رواية ودراية ،وتتنوع فْيا املذاهب الفقهية ،مع ما يصاحب ذكل من
مناظرات وجحاج ،وكذكل ازدهار فقه املقاصد يف الماكن اليت يعربد فْيا الفقه
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الظاهري ،وأبرز مثال عىل ذكل تغري مذهب الإمام الشافعي اجلديد عن مذهبه
القدمي ،بعد قدومه اإىل مرص.
وذكل لن من خصائص رشعنا املمّية هل عن الترشيعات الوضعية؛ مرونته يف
تنقّل زماان وماكان ،مع ثبات نصوصه الساس ية اليت يقوم علْيا ،وقد قعد العلامء ذلكل
بأنه (ل ي ْن َكر تَغ َِري الفتوى والحاكم الاجهتادية بتغري الزمنة والحوال) ،يقول ابن
القمي يف ذكل ":فَا َّن الْ َف ْت َوى تَ َتغ ََّري ِب َتغ َِري َّالز َم ِان َوالْ َم َاك ِن َوالْ َع َوائِ ِد َو ْال ْح َوالِ "(،)16
والمر ل َيتاج ا ِإىل كبري عناء لإثبات هذه اخلصوصية.
كام أن أهل الصول قد ذكروا يف مصادر الترشيع الإساليم الاعتداد ابلعرف
رشعًا؛ يقول
املعترب رشعا ،وقعدوا ذلكل بقوهلم (الْ َعادَة م َح َّمكَة)( )17أ ْي َم ْعمول هبِ َا َ ْ
صاحب الش باه والنظائر  ":اعْ َ ْل أ َّن ا ْعتِ َب َار الْ َعا َد ِة َوالْع ْر ِف رجِ َع إالَ ْي ِه ِيف الْ ِف ْق ِهِ ،يف
َم َسائِ َل َل ت َعد َك ْ َرث ًة )18(".وذكروا يف ذكل كثريا من املسائل مْنا :معرفة سن
احليض ،والبلوغ ،وأقل احليض وأكرثه ،والرشب وسقي الواب من اجلداول،
دل)19(.
وتناول الامثر الساقطة ،وغري ذكل مما ت َرا َعى ِفي ِه َعوائد أهل ال َب َ ِ
واخلصوصية اليت ميكن جلنوبنا أن يتسم هبا قد ترجع لظروف اترخيية ،أو
ظروف بيئية مناخية ،أو حتكامي لبعض عادات أهّل مما اعتربه الشارع ،كام أنه ليس
من رشط المتّي اخلروج عن املذهب يف بعض أحاكمه ،بل يكفي يف ذكل اختيار
العمل ببعض القوال يف املسأةل الواحدة دون القوال الخرى ،لمور ختص املنطقة.
وعىل ما سلف ذكره فاإنه ل تنكر اخلصوصية اليت قد تظهر للمدرسة املالكية يف
منطقة اتسمت خبصوصية جغرافية ،وعرفية ،وعرقية ،واترخيية.

اثلثا – املذهب املاليك يف اجلنوب اجلزائري.
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ل يسعفين املقام اس تقصاء مجيع املسارب اليت أفضت اإىل س يادة املذهب املاليك يف
مجموع تكل الربوع ،غري أن الراصدين حلركة انتشار املذهب يردون بداية ذكل اإىل
عهد الوةل الإدريس ية(172هـ788/م) ،اليت ابدر مؤسسها اإدريس الكرب ابإدخاهل
اإلْيا ،وقد أثر عنه قوهل ":حنن أحق ابتباع مذهب ماكل وقراءة كتابه املوطأ"()20
وذكل بعد أن دخل مذهب الكوفيني اإيل اإفريقية ,و غلب علْيا؛ قال القايض
عياض ":وأما أفريقية وما وراءها من املغرب فقد اكن الغالب علْيا يف القدمي مذهب
الكوفيني ،اإىل أن دخل عل بن زايد وأبن أرشس والهبلول بن راشد ،وبعدمه أسد
بن الفرات وغريمه مبذهب ماكل فأخذ به كثري من الناس ومل يزل يفشو اإىل أن جاء
حسنون فغلب يف أايمه وفض حلق اخملالفني واس تقر املذهب بعده يف أحصابه فشاع
يف تكل القطار اإىل وقتنا هذا)21(".
كثــر ميال اإىل اخملالفة الفكرية ملا اكنت عليه
ول خيفى أن املغرب الإساليم اكن أ َ
الوةل العباس ية ،وذكل من بعض أاثر الهوى الموي يف املنطقة أضيف اإليه
اس تضافة هذه الرقعة لعوية الدارسة احلس نيني ،وما اكن ينتظر مْنم أن خيتاروا ما
اختاره العباس يون من المتكني للمذهب احلنفي وفقهائه يف دوهلم.
واس مترت حظوة هذا املذهب عند غالب حاكم مماكل املغرب الإساليم ودوهل،
وليس ذكل مبس تغرب لكون املذهب املاليك يف حقيقة أمره الوجه البارز لغالب ما
اكن عليه أهل املدينة املنورة يف اجلانب الفقهيي)22(.
وزاد هذا املذهب انتشارا ورسوخا يف املنطقة كونه املذهب الس ين الوحيد
اذلي اكن متاحا يف املنطقة جملاهبة حتدايت املذاهب غري السنية ،وقد امتد نفوذ هذا
املذهب جنواب من خالل أمه حوارضه يف الشامل ،ويه (القريوان ،وجباية،
وتلمسان ،وفاس ،والندلس).
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وقد بلغ من سلطانه عىل نفوس ساكن جنوب الغرب الإساليم ،أن دفعهم اإىل
تأسيس دوةل املرابطني اليت عرفت بدوةل الفقهاء ،واليت اكنت دوةل خالصة لفقهاء
املذهب املاليك ،وقد أبلت البالء احلسن يف اإصالح أمر الغرب الإساليم بعدوتيه،
وإانقاذه مما أل اإليه من تناحر ،اإضافة اإىل ما قام به حاملوه من فتح بوابة واسعة
النطاق عىل نرش الإسالم واملذهب يف أعامق اإفريقيا)23(.
وقد انترش املذهب املاليك يف اجلنوب اجلزائري تبعا لنتشاره يف شاملها،
ولتعاقب حمك دول املنطقة اليت بسطت سلطاهنا جنواب ،وكذكل بسبب جهرة كثري
من أعالم املذهب من الشامل جنواب؛ سواء من الندلس ،أو من مدن الشامل ،أو
هبجرة بعض أعالم اجلنوب شامل حنو حوارض تدريس املذهب.

أثر املاكن والبيئة يف هذه املدرسة:
اإن بعد هذه احلارضة عن مناطق الرصاع التارخيية ،ووقوعها يف مفرتق طرق
لتجارة إاقلميية ،وبساطة احلياة فْيا ،وإاخالص أهلها للمذهب املاليك ،قد أمن لها
جاذبية دامئة للمش تغلني ابلعلوم الينية عامة ،وفقهاء املذهب عىل اخلصوص ،ومضن
اس مترارية البناء فْيا عهودا متواصةل.
يقول الش يخ عبد الرحمي المتنطيطي اليحياوي":اعل أن تواتنا هذه أرض جدب
وقةل مع بركة وقناعة وأمان وعافية ،تهتيأ فْيا العبادة والاينة والرايضة والزهادة ...اإن
قل فْيا الرزق فقد كرث فْيا المان)24("...

رابعا – الوهجة العامة للتصنيف الفقهيي يف حارضة اجلنوب اجلزائري ،وعنايهتم
ابإعامر املكتبات.
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يتخذ التأليف داخل مدارس املذهب املاليك -ابلعتبار اذلي ذكرانه -أشاكل
عدة ترتاوح بني الكتب التدريس ية ،ونظم املتون املنثورة ،ورشح املشلك من
الكتب املشهورة ،والتفريع عىل أصول املذهب ،ول يمت اإضافة تأليف ذو ماكنة عالية
بني املعمتد من كتب املذهب اإل اندرا ،وغالب ما تظهر فيه امللكة الفقهية من هذه
التصانيف هو كتب النوازل والفتاوى؛ لهنا انعاكس ملدى متكن امللكة الفقهية يف
نفس الفقيه ،وسرب ملدى متكن املفيت أو القايض من القدرة عىل اس تنباط الحاكم
من خالل الصول اليت درسها ،وعىل ضوء تكوينه العلمي وجتربته يف ممارسة التعلمي
والتوجيه والفتوى ،وتعكس مدى اقتداره عىل التعامل مع املس تجدات مبا اكتس به
من مشواره الرايس والتدرييس؛ وإاسهامه يف اإثراء اجلانب التطبيقي يف التعامل مع
جديد واقعه الاجامتعي ،وهو ما يطلقون عليه مصطلح (النوازل الفقهية) ،ويه:
الواقعات واملسائل املس تجدة اليت تزنل ابلعامل الفقيه؛ فيس تخرج لها حكامً رشعي ًا(،)25
وهو موضوع قد حفل به كثري من أعالم الفقه املاليك يف اجلنوب اجلزائري؛ عىل
غرار سائر البقاع اليت يسود فْيا هذا املذهب ،واذلي نفيده من معرفة وجود هذا
الرضب من التأليف؛ هو اللةل الواحضة عىل اس تحاكم امللكة الفقهية يف تكل
البقاع ،وتريق فقهاهئا من جمرد نقل الفتاوى والحاكم اإىل اس تنباطها بأنفسهم،
والتحول من الاس هتالك الفكري اإىل الإنتاج -عىل اصطالح املعارصين.-
كام أن أس ئةل بعض أهل هذه املنطقة ونوازهلم اكنت سببا يف تأليف بعض
مشهور كتب هذا الفن؛ ومثاهل :
 كتاب (الكشف والبيان لصناف جملوب السودان) ،لمحد بن أمحد التنبكيتالسوداين(ت1032هــ) ،اذلي أجاب فيه عن الس ئةل اليت وهجت اإليه من توات
بشأن العبيد اجمللوبني من السودان ،وتوجد منه نسخ خمطوطة عديدة يف اخلزانة
العامة ابلرابط)26(.

المدرسة المالكية في الجنوب الجزائري

د .عز اليــــــــن كش نيـط

أو اكنت بعض قضاايمه مما أاثره علامؤها مثار جدل معارصهيم من الفقهاء ،ومادة
عين هبا بعض من كتب يف النوازل ،ومثاهل:
 ما اش هتر بـ(انزةل توات) املتعلقة بوضع الْيود فْيا ،وجتاوزمه ملا تقره هلم عهودمساكنهتم املسلمني هبا ،وقد تناولهتا أقالم العالم؛ مْنم الش يخ محمد بن يوسف
الس نويس ،و أمحد بن محمد بن زكري التلمساين مفيت تلمسان يف زمنه ،ومحمد بن
عبدهللا بن عبداجلليل التنيس ،وغريمه ،ودون ذكل العالمة الونرشييس يف كتابه
الشهري (املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي علامء افريقية والندلس واملغرب)،
وقد نرشت فتوى املغيل يف هذه النازةل ،وتعرف يف بعض املصادر ابّس (تأليف فامي
جيب عىل املسلمني من اجتناب الكفار))27(.
ومما ألف يف هذا الفن:
( .1حىل العواطل يف نظم النوازل – الش يخ محمد بن محمد الفقي الضغوغي) مكتبة
يخ عل  /رسسوف  -مترناست.
( .2هدية الباري اجلواد يف حمك أابر أزواد  -س يدي محمد بن ابدي الكنيت -خ)
مكتبة يخ عىل رسسوف  -مترناست.
( .3نوازل القرصي – القرصي) مكتبة مقامة عيىس  /سليسكن أبلسة -مترناست.
 .4املنازعات (مسائل فقهية خمتلفة) – الش يخ بلميلود ،مكتبة الش يخ بلميلود
عبد الصادق بن اببة – عني صاحل.
( .5النوازل – الش يخ ابي بن معر الكنيت ،مجعها تلميذه س يدي محمد بن ابدي
الكنيت -خ)( ،)28ويه يف جمدلين خضمني يف الفتاوى والنوازل اليت اكنت تزنل
عىل ش يخه.
( .6نوازل الزجالوي -الفقيه محمد بن محمد بن أمحد الزجالوي التوايت)( ) ،واليت
عنيت بقضااي متعلقة ابلفقارات والسقي وغري ذكل.
وللتأليف يف النوازل الفقهية مجةل من الفوائد واخلصائص نذكر مْنا:
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 -1الواقعية :فهيي تتعلق مبسائل وقعت ابلفعل.
 -2الطابع احملل :فهيي ل تبقى ساحبة يف املطلق ،بل يه مقيدة بزمان معني،
وماكنه ،وموضوعه.
 -3التجدد املس متر :فكتب النوازل وإان اكنت مرتبة عىل أبواب الفقه؛ اإل أهنا
تمتّي بتجدد مضموهنا.
 -4تنوع التأليف :فهيي ختتلف فامي بيْنا ش ً
الك وموضوع ًا.
وتعد املؤلفات النوازلية مصدر ًا همام يرجه اإليه يف جمالت ش ىت؛ فيس تفيد مْنا:
الفقيه ،واملفيت ،والقايض ،والس يايس ،واملؤرخ ،والاقتصادي ،وغريمه)30(.
وأما الوهجة الثانية من التأليف يف هذه احلارضة فهيي الكتب واملنظومات
التدريس ية ،وتتعلق يف الغالب بنظم متون مدرس ية شهرية يف املذهب لتيسري
حفظها ،وغالبا ما يودعون علْيا رشوحا وتقاييد ،ويف ذكل دلةل عىل أمرين؛
أحدهام :المتكن من املادة الساس ية للمقررات التدريس ية يف املذهب ،والثاين المتكن
التام من انصية اللغة العربية وأداهبا ،خصوصا الاقتدار عىل نظم أي عل من العلوم،
واهامتهمم بذكل حىت أهنم ينظمون أبسط املسائل حىت النوازل ،من ابب تيسري
العلوم ،ومن ابب خلط الفقه ابلدب ،وهو مطلب عزيز ،وغالب كتهبم يف هذا
اجملال ل تزال حبيسة خزائن خمطوطاهتم.

خامسا – مناذج من مشاهري أعالم املذهب املاليك ابجلنوب اجلزائري ،مع بعض
مشهور تصانيفهم الفقهية.
ل يسعفين املقام اس تقصاء الالكم عن مجيع أعالم املذهب يف املنطقة ول
جلهم ،غري أن ما ل يدرك لكه ل يرتك جّل ،وميكن تصنيف هؤلء العالم اإىل ثالثة
أصناف ،الواردون علْيا ،والواردون مْنا ،وخلص أعالهما منشأ وإاقامة ،ول بأس
ابلالكم عن مناذج من هذه الرشَية املهمة اليت تقوم علْيا رصوح هذه احلارضة
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العلمية العريقة ،مع الرتكّي عىل بعض مظاهر متّيمه ،وأرجئ الرتمجة لكثري مْنم اإىل
موضعه من الالكم عن التواصل العلمي بني أعالم هذه املدرسة وغريمه ،والتواصل
العلمي داخل العائالت العلمية هبا.

 - 1العالمة املغيل.
هو الش يخ محمد بن عبد الكرمي بن محمد املغيل التلمساين مث التوايت(ت909
ه 1503 /م) ،وهو أشهر أعالم هذه املدرسة مطلقا ،أصّل من  ...قريبا من
تلمسان ،تعل هبا مث  ....مث نزل بأرض توات ،اش هتر مبناوءته للْيود املقميني هبا،
وختليص الهايل من رشورمه ،مكث هبا مدة واكن هل أثر كبري عىل حياهتا العلمية
والاجامتعية ،واكنت وفاته هبا ،رحل أايم اإقامته بتوات اإىل أرض السودان
الغريب(بالد التكرور) واكن لتكل الرحةل أثر عظمي عىل أهايل تكل البقاع ،علميا،
وس ياس يا ،واجامتعيا ،وأسهم ذكل يف نرش الإسالم يف تكل البقاع ،وانتشار
للمذهب املاليك هبا اإىل اليوم.
وقد ذكر عنه املسترشق بول ماريت" أن أاكبر تكل البقاع قد أحس نوا وفادته،
وقربه أمراؤها وملوكها وجعلوا منه مستشارمه اخلاص ومرجعهم الفقهيي العىل،
وكتب هلم رسائل ووصااي وفتاوى يف أمور احلمك والوةل والس ياسة الرشعية) (".
31

ذكروا هل يف الفقه عددا من املؤلفات؛ مْنا( :التعريف ميا جيب عىل امللوك  -خ)
لعّل رسالته املسامة (اتج الين فامي جيب عىل امللوك والسالطني  -ط) وقد ألفه لمري
اكنوا محمد ابن يعقوب )32(،وألف هل رساةل أخرى بعنوان(ما جيوز للحاكم يف ردع
الناس عن احلرام)( ،)33وألف لغريه(أس ئةل أسكيا وأجوبة املغيل)( ،)34وهل أيضا
(أحاكم أهل اذلمة  -خ) و (رشح خمترص خليل) يف فروع الفقه املاليك أسامه (مغين
النبيل) ،وهل (مصباح الرواح يف أصول الفالح) ويه اليت مضْنا فتاويه ،ومْنا فتواه
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يف انزةل توات ،وعرفت يف بعض املصادر ابّس( :تأليف فامي جيب عىل املسلمني من
اجتناب الكفار)( ،)35وذكر هل جحي خليفة يف كشف الظنون (رساةل يف اس تعامل
الْيود والنصارى) )36(.ولعلها الرساةل املذكورة هل بعنوان(أحاكم أهل اذلمة) ،وذكروا
هل (رشح بيوع الجل من كتاب ابن احلاجب) ،وهل غري ذكل يف فنون أخرى)37(.
خصائص ( :الفعالية) لقبه بعضهم ،بسلطان العلامء؛ ملا متّي به من حركية وحتويل
الراء الفقهية والعلمية اليت تلقْنا اإىل واقع وقدرة كبرية عىل التغيري الاجامتعي أيامن حل
وحيامث ارحتل ،واكنت هل هيبة يف قلوب العامة واخلاصة والسالطني ،أمدته ابملدد
لإنفاذ ما اكن يراه من أوامر الشارع ،فهو يف ذكل اكلعز ابن عبد السالم عند
املشارقة.
ولعل عنايته ابلتأليف يف الس ياسة َّ
الرشعية ،وأحاكم أهل اذلمة تؤكد لنا ذكل
المتّي ،وتبني لنا بأن الرجل اكن فقيه دوةل ،وفقيه مرشوع حضاري كبري ،وأن تراثه
العلمي وسريته العلمية والإصالحية ل تزال أقل من جحم هذا َ
العل ،وأقل بكثري من
الثر الكبري اذلي أحدثه يف حياته داخل اجلزائر وخارهجا ،وهذا يذكران مبقوةل أس تاذان
مؤرخ اجلزائر الكتور أبو القاّس سعد هللا بأننا شعب َيسن صناعة التارخي لكنه ل
َيسن رواية ذكل أو التأرخي ملا يصنع.

 - 2الش يخ معر بن عبد القادر التنالين التوايت(معر الكرب)(  1098-1152ه)
اكن صاحب حافظة قوية ،ومن حفاظ املذهب احملققني ،واكن مفخرة البالد
التواتية يف املغرب القىص؛ وهل فْيا مش يخة حافةل من كبار من أعالم املذهب؛ مْنم
العالمة محمد بن زكري الفايس ،والعالمة أبو العباس أمحد بن املبارك السجلاميس،
وعىل الش يخ محمد بن محمد ميارة حفيد عالمة املذهب ميارة (أخذ عليه عل
الصول) ،والش يخ محمد بن أمحد املس ناوي الليئ ،ومحمد بن عبد السالم البناين
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الفايس ،وأمحد السقاط ،وس يدي السامل بن محمد الرابعي ش يخ املدرسة املصباحية
بفاس ،ومحمد السجلاميس( ،)38واحلسن بن رحال املعدين؛ حافظ مذهب الإمام ماكل
ابملغرب يف زمانه( ،)39وغريمه.
وقد ُأثر عنه أنه اكن َيفظ أربعة عرش ألف ورقة من كتاب احلطاب املاليك،
واكن ميلْيا عىل الطالب ك يوم من ذاكرته ،تصدر للتدريس يف مدينة فاس حىت
س نة 1129ه ،وكرث تالميذه ،واتسع جملسه حىت جعز عن اإسامعهم ،وذكل جلودة
أسلوبه يف فك املقفل ،ورشح املعضل ،مث رجع أخر معره اإىل زاوية العائةل يف
تينالن بتميي ،ونرش علومه ابلربوع التواتية ،وتقدل القضاء والفتيا ،وهل تقييدات عىل
خمترص خليل)40(.

 - 3الش يخ محمد بن ابدي الكنيت.
وهو من الكنتيني اذلين ولوا خارج حدود اجلنوب اجلزائري ،واكن هل الثر
الكبري يف منطقة السودان الغريب واجلنوب اجلزائري عىل السواء ،ول تزال كتبه
ومؤلفاته تشغل كثريا من خزائن اخملطوطات يف هذه الربوع.
حصب خاهل العالمة الش يخ ابي بن معر الكنيت ،اذلي أرسّل سفريا اإىل عدة
أماكن من بالد الصحراء؛ فرحل اإىل بالد ش نقيط ،ورحل اإىل انحية الهقار ،ورحل
اإىل نيجرياي ،وهل رحةل اإىل كنتة املغرب ،وقد عرف عنه أنه اكن مصلحا ،واسع
املعرفة ،قامئا ابحلق ،ل يعمل اإل مبشهور املذهب)41(.
والش يخ ابدي من ذوي احلظ الوافر يف عامل التأليف ،لسعة مداركة ،وتنوع
علومه؛ فقد ألف يف العقيدة والفقه وأصوهل والنحو والبالغة والتارخي والطب
والترشحي والتصوف وغريها ،وهل اليد الطوىل يف نظم منثور فوائد العلوم( ،)42وذكروا
يف مؤلفاته الفقهية)43(:
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 .1نظم فتح البصرية عىل قواعد الين امخلسة املنرية :وهو نظم لكتاب منثور
ألفه ش يخه ابي بن معر الكنيت.
 .2مرحي البال يف حمك ما أ يف الانتعال( :منظومة).
 .3بغية الرشيف يف عل الفرائض املنيف( :منظومة).
 .4مراتع اخلريف عىل بغيىة الرشيف يف عل الفرائض املنيف :وهو رشحه عىل
النظم املذكور سالفا.
 .5بديع الشلك يف أحاكم اللباس والرشاب والك( :منظومة).
 .6الروضة النيقة يف حمك الحضية والعقيقة.
 .7هدية الباري اجلواد يف حمك أابر بالد أزواد( :منظومة).
 .8سل الارتقى اإىل أحاكم الرىق( :منظومة).
 .9نظم ملهامت خليل.
 .10نظم العزية للجامعة الزهرية ليب احلسن عل بن محمد املنويف.
 .11مصلح الارين يف مرغوب حبيب هللا بن الزين :كتاب أخر يف أحاكم
الرقية.
 - .12نــــــوازل مجعها خلاهل العالمة ابي بن معر الكنيت ،قيل فْيا:
قد مجعت يف وقته نوازل *** شهرية سارت هبا القوافل
مجعها ابن أخته ابن ابدي *** وصهره من سائر البالد
وارث علمه عىل التحقيـق *** .....اخل)44(.
وأكرث أخباره وأاثره ل تزال حبيسة خزائن الصحراء الكربى ،ومن أمهها مكتبة
خمطوطات جنّل يف يح هتقارت بمترناست.

 - 4ش يوخ أخرون.
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مْنم الش يخ خليفة بن حسن القامري ،اذلي ول بقامر ،وعاش حياته متنقال
بيْنا وبني بسكرة وس يدي عقبة وخنقة س يدي انيج ،هل نظم مشهور (جواهر
الإلكيل يف نظم خمترص خليل) ،وهل (الكناش) عىل مْنج النوازل والفتاوى يف ما
يقرب من ثالمثائة صفحة( ،)45ومْنم العالمة الباكي الكنيت ،والش يخ اتفغ بن الش يخ
الامعش الكبري ،ومحمد اخملتار بن تفغ بن المعش اجلاكين الكهام يف تيندوف ،ومْنم
أمحد بن يوسف بن منصور بن الفضل بن عل بن أمحد بن حسن الفزاري البسكري
وال انرص بن مزين ،نزيل القاهرة )46(،ومْنم الش يخ عبد هللا بن اإبراهمي البسكري،
نزيل بيت املقدس( ،)47وغريمه كثريون ،سأذكر بعضهم يف ثنااي الالكم عن أعالم
العوائل العلمية لهذه احلارضة من هذا البحث.

سادسا – جوانب من مناجههم التعل ميية للمذهب وما يتعلق به ،وأماكن التدريس
ومؤسساته.
قد اكن ول يزال لهذه املدرسة مناجهها التعلميية ،ومقرراهتا الراس ية ،املرتبة
لتكوين امللكة الفقهية للمتعل ،فيتدرج الطالب منذ نعومة أظفاره يف تريق سل
التحصيل ،مبتدئا بأيرس متون املذهب منهتيا بكتب املس توى املتقدم ،مع ما
يصاحب ذكل من علوم متعلقة بذكل التكوين.

أماكن التدريس ومؤسساته.
يمت توزيع جرعات التكوين الفقهيي يف هذه البقاع عىل عدد من مراكز التعلمي؛
أولها مراكز حتفيظ القرأن للبنات والصبيان؛ ول يتعاطى الناش ئون فْيا من
مبادئ الفقه اإل ما يسد حاجهتم من تصحيح صالهتم من فقه الطهارة ،والصالة
اعامتدا عىل بعض املتون اخملصصة للمبتدئني" مكنت الين للس يد محمد بن الرشيف
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س يد الوةل ،ومنت ابن عارش ،وبعض املنظومات الخرى ،وهناك بعض املنظومات
تدرس للبنات فقط ،لتأكيدها عىل أحاكم احليض والنفاس والعدة ...اخل)48(".
وبعد أن أ ْن يستنفد الطالب مراده من هذه املراكز ،ينتقل اإىل املدارس الفقهية
املعروفة ابجملالس ،ليأخذ فْيا مْنجا دراس يا يف علوم ش ىت؛ اكلتوحيد والنحو والتفسري
واحلديث.
وينقسم فْيا التعلمي اإىل مراحل ثالث؛ للك مْنا مقرراهتا الراس ية ومتوهنا؛
وطريقهتم يف التعلمي املزاوجة بني احلفظ والفهم ،فيلكف الطالب حبفظ أجزاء
من املنت يوميا ،ليعرضه عىل ش يخه ،ليتولها الش يخ بعد ذكل ابلرشح والتعليق،
اعامتدا عىل حتصيّل السابق يف املوضوع.
فقرروا للمس توى الول متوان ينشغل الطالب بتحصيل ما فْيا؛ ويه (منت
العبقري ، ،لـ( ،)......منت ابن عارش)( ،منت القرطيب)( ،منت العشاموية ، ،لـ،)......
(منت الرقعي ،.. ،لـ.... ،)......
وأما للمس توى املتوسط فقرروا هل متوان مْنا( :منت أسهل املساكل ،لـ،)......
(منت رساةل ابن أيب زيد القريواين)( ،منت الرحبية يف املرياث ،لـ ، )......و(نظم
مقدمة ابن رشد ، ،لـ... ، )......
وقرروا للمس توى العايل متوان أمهها( :خمترص خليل)( ،لباب الفرائض،
لـ( ،)......منت حتفة احلاكم لبن عامص)( ،املدونة ،لـ( ،)......لمية الزقاق))49(... ،
ومبا أن املتعل ل تمت هل امللكة الفقهية اإل ابلمتكن يف علوم أخرى ،تتصل ابلفقه
ومواضيعه من قريب أو بعيد ،فاإن طالب العل يأخذ ابملوازاة مع هذا الربانمج الفقهيي
علوما أخرى ،تصحح هل اعتقاده ،ولسانه ،وقلمه ،وفهمه لنصوص الشارع ،أمهها:
التوحيد والنحو والتفسري واحلديث ،مبا يقرر هل فْيا يف ك مس توى من مشهور
كتهبا؛
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حفظ القرأن وتعل رمسه -يتعل الطالب يف مرحلته الوىل أيضا جانبا من عل
رّس القرأن اعامتدا عىل بعض املتون أشهرها؛ ...................
النحـــو -مكنت الجرومية ونظمها للرشيف العمريطي ،وملحة الإعراب
للحريري ،وألفية ابن ماكل ،ولمية الفعال لبن ماكل ،ومغين اللبيب ،وقطر الندى.
التوحيد واملنطق -منت الوجل ،ومنت الس نوس ية الصغرى ،وجوهرة التوحيد،
ومنت الس نوس ية الكربى ،والسل املرونق للخرضي ،وإاضاءة الجنة لـ.......
احلديث رواية ودراية -واملوطأ برشح الزرقاين ،وحصيح مسل برشحه فتح
الباري للحافظ ابن جحر أو برشح القسطالين ،ومسل برشح النووي.
التفســــــري– تفسري القرطيب ،وابن كثري ،والبيضاوي)50(.

نظام الإجازة:
اإن التعلمي رساةل ،وإان العل مرياث نبوي ،وأمانة يتداولها اخللف معن سلف،
ول بد ذلكل التوارث من ضوابط ،حىت ل يتصدى للتعلمي والرتبية من ليس هلام
أهال ،ول يتصدر ل إالفتاء والقضاء بغري متام رشوطهام ،وقد أحدث املسلمون ذلكل
تقليدا ونظاما عريقا يتوارثون به مشعل هذه الرساةل ،وتتواصل به النساب العلمية،
فتجنبوا بذكل كثريا من ويالت فوىض الإفتاء يف زماهنم؛ مما يرى اليوم وابهل يف عاملا
املعارص.
وهو نظام الإجازة بنوعيه( :الإجازة العلمية) اليت تبيح التدريس للطالب املنهتيي
رأسا ،كام تبيح هل الرواية؛ فهيي تزكية علمية من اجملّي ،ويه مبثابة شهادة علمية.
(اإجازة الرواية) اليت تبيح للمجاز الرواية عن جمّيه مىت حتققت هل أهلية
الداء.
ول يكتفى يف رشوط الإجازة جمرد اإحاكم الفقه ومباحثه والعلوم املتعلقة به ،بل
ينظر يف الغالب اإىل سرية الطالب وأدبه ،حىت يمنح رشف التصال ابلابء الروحيني
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والعلميني للش يخ اجملّي ،وهو نظام حتفّيي ،ذو قمية معنوية وعلمية عالية ،وهو مما
اختصت به أمتنا دون غريها من المم.
وقد لفت انتبايه اس مترار هذا التقليد العريق وهذه الس نة السنية يف جل
احلوارض العلمية جلنوبنا الكبري ،بعد أن قضت عليه الفرتة الاس تعامرية يف حوارض
الشامل ،فيتلقى طالب العل املنهتيي اإجازة من ش يخه؛ جتّي هل التدريس والرواية عنه،
ويوصّل بسلسةل أسانيده فامي أخذ ،وهذا أمنوذج عن السلسةل املباركة اليت أوصلت
الفقه املاليك اإىل ربوع هذا الإقلمي املبارك:
نص الإجازة :
وبعد فليعل الواقف عىل هذا أين أجزت الرجل الفاضل الديب اللبيب احلسيب ،ابننا
البار ،الربكة الطالب :امحمد بن املرحوم الويل الصاحل الفقيه ش يخنا وحمبنا س يد أمحد بني املرحوم
الويل الصاحل الطالب محمد بن عبد القادر يف مجيع الفنون اليت أجازوين فْيا الش ياخ اكفة
وخاصة ،قراءة ،ودراية ،ورواية؛ ومه:
الجل قدوتنا يف حياته ومماته الفقيه العالمة ش يخنا الس يد أمحد بن الفقيه ش يخنا واله
الس يد مبارك .والفقه الربكة محمد بن عبد القادر بن الفقه جدان لمنا س يد محمد بن الويل
الصاحل س يد الطالب عل والفقه ش يخنا وأخينا س يد محمد عبد اجلبار بن والان احلاج محمد
والفقيه ش يخنا وأخينا أيضا س يد محمد اخملتار ،والفقيه ش يخنا الس يد الطالب أمحد بن الطالب
محمد ،والفقه الجل النحرير ش يخنا الس يد محزة بن الس يد احلاج أمحد الفالين ،والحب الفقه
ش يخنا وش يخ مشاخينا املتقدمني الفقه س يد احلاج محمد بن س يد جعفر اجلعفري وأخيه الس يد
امحمد املعروف بس يد احلاج ،فلكهم أجازوين وأجزت مجيع ذكل سلسةل جامعة بني التوحيد
والفقه واحلديث والتفسري والتدريس.
ومه عن الش يخ س يدي ابدي بن الش يخ الس يد محمد بن الش يخ اخملتار الكبري بن الش يخ
س يد اباب أمحد بن الش يخ س يدي أيب بكر الكنيت عن الش يخ س يد عل بن احلبيب عن الش يخ
س يد أمحد اباب عن الش يخ س يد الوايف بن الش يخ س يد معرو بن الش يخ س يدي أمحد الباكي
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عن سلطان المئة رشيعة وحقيقة الش يخ محمد بن عبد الكرمي املغيل عن أش ياخه س يد أمحد
القصار عن الش يخ س يد أمحد زروق عن الش يخ س يد محمد بن مرزوق عن الش يخ س يدي
موىس السدرايت عن الش يخ أيب مدين عن الش يخ هبرام عن ش يخه عن الش يخ خليل بن
اإحساق عن الش يخ س يد أمحد املنويف عن الش يخ الس يد محمد عبد السالم عن الس يد محمد بن
العريب عن عبد هللا بن أيب زيد القريواين عن حسنون عن ابن حبيب عن عبد الرمحن بن
القاّس عن الإمام ماكل عن [انفع عن عبد]هللا بن معر عن النيب( )عن جربيل عن إارسافيل
عن اللوح عن القل عن هللا تعاىل)51(.

وهذا خمطط بياين للسلسةل املذكورة املبينة لكيفية انتقال املذهب اإىل املنطقة :

سلسلة انتقال املذهب املالكي إلى بعض حواضر الجنوب الجزائري،
من اإجازة الش يخ امحمد بن احلاج محمد بن أمحد دادة لتلميذه الطالب امحمد بن أمحد البواكدي
 12عن الش يخ أيب مدين
عن النيب (صىل هللا عليه وسل).
 11عن الش يخ س يدي موىس السدرايت
عن ابن معر(ريض هللا عنه)
 10عن الش يخ س يد محمد بن مرزوق
عن انفع موىل ابن معر
 9عن الش يخ س يد أمحد زروق
عن الإمام ماكل ابن أنس الصبحي

عن عبد الرمحن بن القاّس
عن ابن حبيب
عن حسنون
عن ابن أيب زيد القريواين

عن الس يد محمد بن العريب
عن الش يخ الس يد محمد عبدالسالم
عن الش يخ س يد أمحد املنويف

8

عن الش يخ محمد بن عبد الكرمي املغيل

7

عن الش يخ س يد الوايف بن س يد معرو بن س يدي أمحد الباكي
عن الش يخ س يد أمحد اباب
عن الش يخ س يد عل بن احلبيب
عن الش يخ س يدي ابدي بن محمد بن الش يخ اخملتار الكبري الكنيت
عن الس يد أمحد بن مبارك  ،ومحمد بن عبد القادر بن محمد بن عل  ،وأخينا س
اجلبار بن محمد  ،وأخينا أيضا س يد محمد اخملتار ،والطالب أمحد بن محمد ،والس يد مح
الفالين ،وس يد احلاج محمد بن س يد جعفر اجلعفري ،وأخيه الس يد امحمد املعروف بس

2

امحمد بن احلاج محمد بن أمحد دادة

1

امحمد بن أمحد محمد بن عبد القادر (الطالب امحمد البواكدي)

6
5
4
3

عن الش يخ خليل بن اإحساق

عن ش يخه
عن الش يخ هبرام

سابعا – جوانب من أاثرمه يف خدمة املذهب.
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أ -تأسيس املراكز العلمية اجلديدة و إاعامر مكتبات كثرية داخل الإقلمي وخارجه.

وإان عددها دليل عىل املنجزات الكبرية لهذه املدرسة ،وقد قدر الباحث د.أمحد
) ،تأوي ما
جعفري عدد املدارس والزوااي يف منطقة توات أكرث من (
مجموعه س تة وس تني ألف وس بعامئة واثنني طالبا ( 66702طالبا).
وقدر عدد الزوااي واملدارس القرأنية الناش ئة حديثا يف املنطقة اليت تأوي طلبة
داخليني فقط ثالثة وعرشون( )23مدرسة وزاوية قرأنية بتعداد طلبة يفوق ثالثة
ألف وس امتئة وأربعة عرش( 3614طالبا))52(.
ويف ذيل هذا البحث ملحق فيه قامئة ابلزوااي و املدارس القرأنية يف منطقة
توات ،مع بيان اترخي تأسيسها ،وغري ذكل من املعلومات .ينظر (امللحق رمق)02
ومن ذكل ما قام به بعض أهلها من تأسيس بعض املراكز العلمية مضن الإقلمي
اجلنويب ،والقيام علْيا ابلعناية حىت ازدهارها ،ومثال ذكل ما قام به الش يخ (محمد
الصاحل بن الش يخ البكري بن عبدالكرمي)(ت1139هـ) ،درس يف متنطيط ،مث
انتقل اإىل توقرت ،وتوىل التدريس يف جامعها)53(.
واكن ممن نزل توقرت أيضا العالمة (البكري بن عبدالكرمي)؛ أقام هبا ثالثني
س نة بعد قدومه من رحةل احلج ورحةل علمية طويةل ،واكن قد أسس قبيل ذكل
الزاوية البكرية ابلزاب)54(.
وقد وضع لهذه املراكز القبول فأصبحت منارات علمية ،وقبةل للمتعلمني من ك
حدب وصوب ،خصوصا من القالمي اجلنوبية ،وقد اهمت كثري من القامئني عىل هذه
املراكز ابإعامر مكتباهتا ،حىت ذكروا يف اإحدى مكتباهتا أهنا اكنت أكرب مكتبة يف
املغرب الإساليم )55(،ومن الامنذج املعروفة يف هذا اجملال ما قام به الش يخ (محمد بن
عبد الرمحن البلبايل)( ،)1155-1244اذلي أسس خزانة زاويته العلمية الضخمة
اليت وصل عدد مقتنياهتا اإىل ( )400خمطوط يف ش ىت العلوم.
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ويف أخر هذا البحث ملحق(امللحق رمق )01فيه قامئة بعدد وافر من مكتبات
اخملطوطات يف جزء همم من هذه احلارضة العلمية عىل قدر ما تيرس يل من معلومات
حول خزائن منطقة توات وبعض ما جاورها يف عني صاحل وتيندوف ،ومترناست،
وفيه اإشارة واحضة اإىل مدى عنايهتم ابقتناء الكتب واعامر املكتبات)56(.
إ

ب -املشاركة النوعية يف تقوية النشاط العلمي :
ومثاهل ما قام به بعض ش يوخ هذه املدرسة من خالل قياهمم ابلتدريس يف بعض
احلوارض العلمية الكربى؛ اكذلي قام به الش يخ أبو حفص معر بن عبد القادر
التنيالين التوايت مدة قيامه ابلتدريس يف القرويني ،والإقبال الكبري اذلي اكن يلقاه من
الطلبة ،ملا وهبه هللا تعاىل من قدرة عىل تقريب البعيد ،وفك مقفل الكتب ،وتيسري
العسري فْيا.
وكذكل الن َفس اذلي أعطاه الش يخ املغيل والعلامء الكنتيون من بعده للبيئة
العلمية يف بالد التكرور ،حىت غدت قبةل لبعض أهل توات أنفسهم يف بعض
العصور املتأخرة.

ج -جتديد ن َف ِس بعض املدارس الفقهية :
ل يقترص دور العلامء عىل جمرد تأسيس املراكز العلمية وإاعامرها والقيام علْيا
حال حياته ،بل ميتد دورمه اإىل احلفاظ عىل ما اكن موجودا ،ونفخ الروح فامي وقع فيه
الفتور من هذه املراكز ،فاكن الكثري من مشاخي هذه املراكز يبعثون بأولدمه أو
ابلنجباء من تالمذهتم اإىل حوارض علمية أخرى أمال يف عودهتم بن َفس جديد للمراكز
اليت نش ئوا فْيا.
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ومثاهل ما قام به الش يخ عبد القادر التينيالين من اإرسال وله (معر) اإىل
حارضة فاس ،لس تكامل ملكته العلمية ،فأمىض هبا ثالث عرشة س نة ،درس فْيا
عىل خمتلف أعالم املذهب فْيا ،مث درس يف جامع القرويني( ) وقد معل بعد عودته
من رحلته العلمية الطويةل عىل نرش علومه ،والإفادة من خربته يف التدريس.
57

د -الإسهام يف احلركة الإصالحية :
وأوحض مثال عىل ذكل ما قام به الش يخ املغيل يف اإصالح احلياة الاجامتعية
والينية والاقتصادية يف اجملمتع التوايت ،ويف بعض مماكل السودان الغريب ،وكذكل ما
قام به البلباليون من اإصالح يف اجملال العلمي والتدرييس ،يف قرص ملوكة وغريه،
والكنتيون يف السودان الغريب ،وأطراف الصحراء الكربى ،وغريمه كثريون.

هـ  -تواصلها العلمي ابحلوارض العلمية اجملاورة.
اكن لهذه احلارضة العلمية تواصل علمي تعددت وهجاته ،وتنوعت مشاربه ،مع
غري واحدة من احلوارض العلمية اجملاورة :
مفن مظاهر اتصالها حبارضة تلمسان قدوم الش يخ محمد بن عبد الكرمي املغيل،
وأيب عبد هللا العصنوين اإلْيا ،واس تفادة املنطقة من العلوم اليت حصلوها من تكل
املدرسة ،كام أن بعض أعيان املنطقة اكن قد رحل اإىل تلمسان يطلب فْيا الاسزتادة
من العلوم العالية.
ومن مظاهر اتصالها حبارضة جباية قدوم الش يخ املغيل اإىل حارضة توات ،وإالقاؤه
عىص الرتحال هبا ،واختاذها قاعدة حلركته العلمية والإصالحية ،وهو اذلي أمىض مدة
من حياته العلمية يف حارضة جبايةَ ،يصل علوهما.
ومن مظاهر اتصالها حبارضة اجلزائر لقاء عامل توات الش يخ الرحاةل (عبد الكرمي
بن امحمد التوايت)(944-1042هـ1622/م)( )58مبفيت اجلزائر وعاملها الش يخ سعيد
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قدورة ،أايم زايرته اإىل توات( ،)59وأخذ عنه الفقه ولزمه ،وللش يخ قدورة اتصال
ابملدرسة التلمسانية بواسطة ش يخه سعيد املقري ،كام أن لهذا العالمة اتصال
حبوارض املغرب القىص؛ جسلامسة وفاس ومراكش )60(.واتصل ابلش يخ سعيد بن
محودة اجلزائري يف مدينة بين عباس (قريبا من بشار)()61
وممن رحل من أعالم هذه املدرسة اإىل حارضة اجلزائر قاضْيا وعاملها الرحاةل
الش يخ (البكري بن عبدالكرمي)(1042-1133هـ) ،رحل اإىل مدينة اجلزائر بطلب
من عاملها سعيد قدورة ولزمه حىت وفاته ،مث عاد اإىل مدينة توات وهل عدة رحالت
أخرى)62(.
كحارضيت فاس ومراكش ابملغرب القىص،
ولهذا الرجل اتصال حبوارض أخرى
ْ
وحارضة مرص اليت التقى هبا العالمة اخلريش مفيت املالكية هبا ،وأخذ عنه ،وعند
عودته اإىل اجلزائر أسس زاوية بتونس ،والزاوية البكرية ابلزاب ،وأقام مدة يف
توقرت ،واكن أخر أمره تويل القضاء ببدله توات)63(.
ومن مظاهر اتصالها ابحلوارض املرشقية  ...اتصال بعض أعالهما حبارضة مرص
العلمية؛ أمثال الش يخ املغيل والش يخ البكري بن عبد الكرمي وعبد القادر بن
س يدي البكري)64(.
ولبعضهم اتصال ببعض علامء احلرمني اكلش يخ محمد بن عبد الكرمي بن امحمد
التوايت عاملها وقاضْيا ،مكث ابحلرمني بعد رحلته جحه وأخذ عن علامهئا ومل يعد اإىل
توات اإل بعد تبليغه بوفاة واله ،فقام بأعباء القضاء والفتوى هبا بعده)65(.
ومن مظاهر اتصالها حبارضة مراكش رحةل عاملها ومفيدها مولي أمحد الطاهري
الس باعي الإدرييس احلس ين ،اذلي خرج من فاس جنواب ابحثا عن أرض طيبة
ينرش فْيا علومه ،جفرب أرض الش ناقطة مبوريتانيا ،مث متبكتو مبايل ،اإىل أ ْن وجد يف
أرض توات وأهلها أمنيته اليت اكن ينشدها؛ فاس تقر هبا وتزوج وأجنب ،وبث
علومه ،واجهتد يف اإصالح أمر الناس هبا يف سهوةل ويرس ،وما اكن ليخرج مْنا لول
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تضييق املس تعمر الفرنيس اخلناق عليه ،وقد كتب يف ذكراها رحلته (نس مي النفحات)
بعدما عاد مْنا اإىل املغرب القىص مكرها -فقال ":توات تكل الرايض الطاهرةالطيبة اململوءة ابلصاحلني ... ،ووجدت هبا ضاليت املنشودة ،فكرست هبا عىص
الرتحال يف أحسن حال ،وأنعم ابل)66(".
ومن مظاهر اتصالها حبارضة فاس رحةل بعض أعالم املدرسة اإىل هذه احلارضة
لس تكامل تكويْنم العلمي العايل ،أمثال الش يخ البكري بن عبدالكرمي ،والش يخ
عبدالقادر بن س يدي البكري ،والش يخ معر بن عبد القادر التينالين اذلي أمىض يف
رحلته اإىل فاس ثالث عرشة س نة ،درس فْيا ،ودرس يف جامع القرويني(،)67
وكذكل قدوم بعض من درس هبا من غري الفاس يني اكلش يخ املغيل والش يخ سعيد
قدورة وغريمه ،وقدوم بعض الفاس يني اإىل هذه احلارضة ل إالقامة هبا أمثال مولي
سلامين الإدرييس الفايس ،اذلي وفد عىل توات س نة (605ه1208/م) ،وأسس
فْيا زاويته لتعلمي القرأن والفقه ،وجد العائةل البكرية الش يخ معر بن س يدي محمد
البكري وغريهام)68(.
ولعلنا ل نبالغ ا ْإن قلنا بأن حارضة فاس اكنت يه القبةل العلمية الوىل لطلبة
العلوم من ساكن اجلنوب اجلزائري ،محلهتم عىل ذكل عدة أس باب ،مْنا أن كثريا من
أعالم احلوارض الخرى قد درسوا يف فاس مثل سعيد قدورة ،واملغيل وغريهام،
ومْنا عراقة هذه املدرسة واختصاصها ابلفقه املاليك ،من بداية تأسيسها عىل يد
اإدريس الكرب اذلي اكن سببا فاعال يف انتشار مذهب ماكل يف أقالمي املغرب العريب،
وتأسيسه جلامع القرويني اذلي محل راية التعلمي عىل أصول هذا املذهب اإىل اليوم،
ومْنا قرهبا من هذه املدرسة ،ومْنا كون هذه املدرسة يه الوريثة الكربى للمدرسة
املالكية يف الندلس ،ومْنا كون أصول بعض أعالم حارضة اجلنوب ترجع اإىل بعض
تكل البقاع ،وهذا جدول بياين جلهات اتصال هذه احلارضة العلمية بغريها من
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حوارض العل يف البقاع الإسالمية عرب أعالهما ،مع خارطة تفصيلية تبني وهجات
اتصال هذه املدرسة يف الفاق:
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و -نرش الين الإساليم واملذهب املاليك جنوب رقعهتم اجلغرافية.
لقد توىل كثري من أعالم هذه املدرسة همام السفارة لها يف كثري من احلوارض
والقالمي ،واكن أثرها ظاهر يف القالمي اجلنوبية اجملاورة لهاَ ،يملهم عىل ذكل واجب
تبليغ العل الرشعي ونرش العوة الإسالمية ،وقد ساعدمه عىل ذكل جماورهتم لهذه
القالمي ،والارتباط هبا بطرق جتارية اترخيية( ،ينظر يف تفصيل ذكل يف اخلارطة
التوضيحية الواردة سلفا).
ومن هؤلء العلامء الش يخ (أبو النوار عبدالكرمي التينالين ت1168ه) ،اذلي
تعل يف بدلته ومتكن فْيا من العلوم ،مث وىل وهجه شطر بالد التكرور والسودان
الغريب ،فأفىت فْيا ودرس ردحا من الزمان ،ليعود بعد ذكل اإىل أولف ،ويؤسس فْيا
زاويته املعروفة هبا.
وذكل ملحوظ أيضا يف الثر الكبري اذلي خلفته رحةل الش يخ املغيل جنواب،
ونزل فْيا يف ضيافة السكيا محمد توري مكل س نغاي ،واكن يرافقه يف تكل الرحةل
تلميذه النجيب ومريده الطائع وحامل رسالته من بعده يف الصحراء وبالد السودان
(س يد معر الش يخ الكنيت).
ول شك أن ذكل قد مكن للفقه املاليك يف تكل البقاع ،ورغب يف العناية
مبؤلفاته ومناهجه اإىل أايمنا هذه.
رحل أايم اإقامته بتوات اإىل أرض السودان الغريب(بالد التكرور) واكن لتكل
الرحةل أثر عظمي عىل أهايل تكل البقاع ،علميا ،وس ياس يا ،واجامتعيا ،وأسهم ذكل يف
نرش الإسالم يف تكل البقاع ،وانتشار للمذهب املاليك هبا اإىل اليوم.
وقد ذكر عنه املسترشق بول ماريت" أن أاكبر تكل البقاع قد أحس نوا وفادته،
وقربه أمراؤها وملوكها وجعلوا منه مستشارمه اخلاص ومرجعهم الفقهيي العىل،
وكتب هلم رسائل ووصااي وفتاوى يف أمور احلمك والوةل والس ياسة الرشعية) (".
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من ذكل رسالته املسامة (اتج الين فامي جيب عىل امللوك والسالطني  -ط)
وقد ألفه لمري اكنوا محمد ابن يعقوب )70(،وألف هل رساةل أخرى بعنوان(ما جيوز
للحاكم يف ردع الناس عن احلرام)( ،)71وألف لغريه (أس ئةل أسكيا وأجوبة
املغيل))72(.
ولعل عنايته ابلتأليف يف الس ياسة َّ
الرشعية ،وأحاكم أهل اذلمة تؤكد لنا ذكل المتّي،
وتبني لنا بأن الرجل اكن فقيه دوةل ،وفقيه مرشوع حضاري كبري.
وقد تواصل ذكل اجملهود مبا قام به الكنتيون بعده يف تكل البقاع ،فاكن اجتاههم
اإلْيا ،وهجودمه العوية والتعلميية فْيا ،فتحا اس تمكلوا به فتوحات جدمه عقبة بن انفع
ريض هللا عنه.
ويف هذا الصدد يقول الباحث املرصي د .عبد هللا عبد الرازق اإبراهمي .. ":
كنته اإحدى القبائل العربية اليت اكن لها نفوذ كبري ول يزال يف جنوب الصحراء
الكربى والساحل ،وقد هاجرت هذه امجلاعات من منطقة توات يف جنوب اجلزائر
يف القرن اخلامس عرش امليالدي ،ووصلوا اإىل حدود متبكتو "...ويذكر أهنا اكتسبت
شهرة دينية جعلت الكثريين يسعون لالنامتء اإلْيا ،وبوأها ذكل مقام الوس يط بني
القوى املتصارعة يف املنطقة)73(.
ضفيت الصحراء ثقافيا
وتلكم العالمة محمد املنوين عن دورمه الإجيايب يف ربط ْ
ودينيا واقتصاداي فقال ":اكنوا أبرز قناة حضارية سامهت يف منو واس مترار العالقات
الثقافية والروحية -بل والاقتصادية -بني بالد املغرب وإافريقيا جنويب الصحراء طيةل
مخسة قرون املاضية)74("...
وذكروا فمين انضم اإىل اجملموعات العربية اليت نزلت تكل البقاع بيت من أرشاف
زاوية مولي الرقاين مبنطقة توات)75(.
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ز -تأسيس عوائل علمية حققت الاس مترارية والتواصل العلمي عرب أجيال.
وخري مثال عىل ذكل ما حققته العائالت؛ البلبالية ،والتنالنية ،والكنتية،
والبكرية ،واملطارفة ،يف املنطقة من التواصل العلمي بني أجيال هذه العوائل العريقة؛
 -1العائةل البلبالية :فقد اس متر توارث البلباليون ا إلرشاف عىل قرص ملوكة
ومدرس هتم اليت أسسوها فيه فرتة طويةل ،وتداولوا ا إلرشاف عليه تدريسا وفتيا
وقضاء؛ وتوارثوا العل اكبرا عن اكبر بداية بوال العائةل الش يخ أمحد الفقيه القادم
من حارضة جسلامسة العلمية جنوب املغرب القىص قاصدا نرش العل ،فاس توطن
تبلباةل ،مث اس توطن أولده قرص ملوكة ،وأشهر أعالم هذه العائةل الش يخ (محمد
بن عبدالرمحن البلبايل)( ،)1155-1244اذلي أسس خزانهتا العلمية الضخمة
اليت وصل عدد مقتنياهتا ( )400خمطوط يف ش ىت العلوم ،وقد توىل قضاء
توات وتويف هبا ،ومن أعالهما أيضا الش يخ (البكري بن محمد بن عبدالعزيز
البلبايل)(1223-1294هـ) ،و(محمد عبدالعزيز بن محمد البلبايل) ،و(محمد بن
عبدالرمحن البلبايل) ،واحلاج (عبدالرمحن بن س يدي سامل البلبايل) ،و(أمحد ول
س يدي سامل) ،وغريمه ،واكن كثري مْنم يتوارثون املش يخة والوظائف العامة عن
أسالفهم ،وللعائةل فرع يف قرص كوسام أسسه القايض الش يخ (عبدهللا بن أمحد
احلبيب بن امحمد النصاري))76(.
 -2العائةل التنالنية :مؤسسها هو الش يخ (أمحد بن يوسف بن محمد بن عل بن
احلسني) اذلي انتقل من أولد انقال اإىل تينالن عام(1058ه1647-م)
وأسس هبا زاويته ،خترج مْنا -فامي بعد -علامء مْنم الفقهاء والقضاة والشعراء
والدابء ،فشدت اإلْيا الرحال ،واتصل مرياث العل يف العائةل ،فربز فْيا:
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الش يخ (معر بن عبد القادر التينالين)(1098-1152ه) ،املذكور سلفا ،اذلي
توىل التدريس يف مدينة فاس ،مث اس تقر يف زاوية العائةل يف تينالن ،وتصدر للقضاء
والتعلمي والفتيا)77(.
ومْنم الش يخ (عبد الرمحن التينالين التوايت)(ت1189ه) ،أخذ عن بعض علامء
املغرب القىص وعلامء بدله ،وقد اكن بعض تالمذته أعالما من علامء توات؛ أثروا
حارضهتا بعلوهمم)78(.
ومْنم الش يخ (أبو النوار عبد الكرمي)(1077-1168ه) ،تكون يف بدلته
ومتكن فْيا من العلوم ،مث حظيت به بالد التكرور وساكن السودان الغريب ،فتوىل
فْيا الإفتاء والتدريس مدة اإىل أ ْن عاد اإىل التيديلكت وأسس هبا زاويته املعروفة.
ومْنم الش يخ الشاذيل معر ،والش يخ معر بن عبد الرمحن الصغر ،والش يخ أبو
زاين ابن عبد الرمحن ،والش يخ عبد القادر بن معر بن عبد الرمحن ،وغري هؤلء
كثريون يتعرس حرصمه يف هذا البحث)79(.
 -3العائةل الكنتية :وقد اس توطنت هذه العشرية منطقة واسعة من الصحراء الإفريقية
الكربى ،وترامت أطرافها بني اجلزائر واملغرب وموريتانيا ومايل والنيجر ،واكنت
حارضتنا اجلنوبية ابلتوات منطلق هذه الفتوحات ،ومصدر هذا الإشعاع الكبري،
والانتشار الواسع لبعض أفراد هذه العائةل ،اليت ملت الصحراء الكربى علام
وعامرا ،وحضارة ،واكن مْنم الش يخ معر الش يخ أمحد الباكي بن محمد الكنيت؛
وارث عل الش يخ املغيل ،والش يخ س يدي محمد بن ابدي الكنيت ،والش يخ ابي
بن معر الكنيت ،والش يخ معر بن محمد بن املصطفى الكنيت ،والش يخ محمد بن
اخملتار الكنيت الكبري ،اذلي ل يزال لعوته صدى كبريا يف أطراف الصحراء
الكربى.
 -4العائةل البكرية( :)80اس توطن أسالفهم الندلس مث املغرب القىص ،ومن أعالم
هذه املدرسة اذلي اس توطنوا اجلنوب اجلزائري الش يخ (معر بن س يدي محمد
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البكري) واكن من علامء فاس وأرشافها ،مث ابنه (س يدي مميون بن معر
البكري)(ت890ه) ،واكن من تالميذ ابن غازي يف فاس ،ولعّل أول من أدخل
رواية حصيح البخاري اإىل توات)81(.
ومْنم الفقيه (محمد بن أمحد بن مميون) ،و(امحمد بن أيب محمد بن
مميون)(ت1008ه) اذلي رحل اإىل فاس ،وأخذ عىل بعض أعالهما أشهرمه العالمة
املنجور ،مث عاد اإىل موطنه وتقدل قضاء توات)82(.
ومْنم الش يخ (عبدالكرمي بن أيب محمد التوايت)(944-1042ه) ،وهل اتصال
مبفيت اجلزائر سعيد قدورة وسعيد املقري التلمساين ،وقد توىل قضاء توات ،والتعلمي
هبا ،وقد خترج به علامء ،وهل تصانيف( ،)83مث تاله ابنه (احلاج محمد بن عبدالكرمي)
اذلي مكث يف املرشق وأخذ عن أعيان علامء احلرمني مث عاد ليس تقر مبوطنه
ويش تغل فيه ابلتعلمي والقضاء والفتوى)84(..
ومْنم الش يخ (البكري بن عبدالكرمي)(ت1133ه) ،والش يخ(محمد الصاحل بن
الش يخ البكري)(ت1139ه)؛ وهو من أعالم هذه العائةل اذلين انتفعت هبم مدينة
توقرت( ،)85والش يخ(عبد القادر بن س يدي البكري)(ت1142ه) ،وهو من أعالم
هذه العائةل ممن اكن هلم اتصال ابملدرسة املرصية )86(،ومْنم الش يخ(عبدهللا بن محمد
بن عبدالكرمي)(ت1134ه) ،واكن من أبناء هذه العائةل اذلين اس تفادت من علمهم
مدينة تميميون)87(.
وكذكل المر ابلنس بة اإىل عائةل أل املغيل ،وعائةل املطارفة ،وغريها.

ح -اس تقطاب كثري من أعالم احلوارض اجملاورة واحتواؤمه وتفعيل قدراهتم يف خدمة
الفقه والعلوم الرشعية.
وخري مثال عىل ذكل اس تقطاهبا أعالما من حوارض علمية عريقة ،مثل تلمسان
وفاس وجسلامسة واجلزائر وغريها ،فاس تقطبت الش يخ املغيل وقاضْيا ومفتْيا الش يخ
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العصنوين من تلمسان ،والبلباليني من اجلنوب املغريب ،وأيب َيىي املنياري اذلي ورد
علْيا وتوىل هبا القضاء ،وبعض علامء املغرب القىص مثل مولي سلامين الإدرييس
الفايس ،ومحمد بن عبد اجلبار الفجيجي الفقيه ،والرشيف مولي سلامين بن عل،
والعالمة العبدلوي بن الطيب من املغاربة وغريمه؛()88
ك هؤلء اس تطابوا املقام هبا ،لطيبة أهلها ،وحفاوهتم ابلعل والعلامء ،وتيرس
العبادة هبا -عىل تعبري بعضهم ،-ولبعدها عن مواطن الفنت الس ياس ية يف الشامل ،عىل
الرمغ من قساوة بيئهتا مقارنة ابلبالد اليت قدموا مْنا ،كام أهنا تسرتجع معظم من
يرحل عْنا لطلب العل ،يف احلوارض العلمية الكربى.
واكن فمين رحل اإىل هذه احلارضة أيضا مفيت اجلزائر العامصة وعاملها الش يخ سعيد
قدورة؛ اذلي زار منطقة توات ،وأخذ عنه مجموعة من علامهئا الجةل ،كام اكنت ممرا
لكثري من العلامء الرحاةل؛ كيب سامل العيايش ،وعبد هللا بن أمحد الفالين ،وغريمه.

اخلامتة ( النتائ والتوصيات).
واذلي خلصت اإليه مما ذكر يف هذه الصفحات العجىل ،ورأيت رضورة التنبيه
عليه ما يأيت:
 -1تعد منطقة توات القلب النابض لهذه احلارضة دون منازع.
 -2تمتّي هذه احلارضة العلمية بأهنا من احلوارض العلمية املس تقرة واملعمرة.
 -3لهذه املدرسة اتصال وثيق ابحلوارض العلمية للمغرب القىص ،خصوصا حارضة
فاس ،وذكل لعوامل اترخيية وجغرافية ،وكوهنا واسطة جتارية بيْنا وبني أواسط
اإفريقيا.
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واملالحظ عىل هذه احلارضة –أيضا -أهنا اكنت بيئة جاذبة لكثري من العلامء
والرحاةل؛ حتتفي هبم ،وتشجع عىل اس تقرارمه ،وهذا ما أنتج لها عوائل علمية
عريقة حققت لها تواصال معرفيا بني أجيال متعددة.
مل تكن هذه احلارضة معزوةل عن ابيق احلوارض العلمية داخل اجلزائر وخارهجا،
بل اكنت عىل اتصال وثيق بأشهرها؛ ابتداء من مرص فتونس فبجاية فاجلزائر
العامصة فتلمسان مث فاس وبالد التكرور وانهتاء مبراكش ،واكنت أغلب تكل
العالقات عالقات اس تفادة لصاحل هذه املدرسة ،غري أهنا مل تعدم أعالما أفادوا
خارج إاقلميهم جنواب وشامل.
املالحظ عىل هذه احلارضة أهنا اكنت واسطة علمية بني الشامل واجلنوب ،كام
اكنت واسطة جتارية ودعوية بيْنام.
تزخر هذه املدرسة بكثري من الواردين والوافدين علْيا ،ولهذا المر دللته،
فاإن ذكل يشري اإىل أهنا أرض خصبة للنشاط الفكري ،وأهنا بيئة علمية جاذبة
للعل والعلامء ،ول تضيق بأعالم غري املنطقة ،وهذه من ممّيات احلوارض العريقة
ذات الفكر الاسرتاتيجي ،فاإن العل ل يتطور يف بدل يضيق ابلجانب من أهل
الفضل ،أو يضيق بأهل العل واملعرفة من أهّل ،أو ليس لهّل رحةل يف طلب
املعارف خارج دائرة ذكل البدل.
يغلب عىل مؤلفات هذه املدرسة الوهجة التدريس ية املفيدة للطلبة ،مث الوهجة
النوازلية اليت تفيد اجملمتع ،واذلي نفيده من معرفة وجود هذا الرضب من
التأليف؛ هو اللةل الواحضة عىل اس تحاكم امللكة الفقهية يف تكل البقاع ،وتريق
فقهاهئا من جمرد نقل الفتاوى والحاكم اإىل اس تنباطها بأنفسهم ،والتحول من
الاس هتالك الفكري اإىل مرحةل الإنتاج -عىل اصطالح املعارصين.
لهذه املدرسة عناية بعلوم الةل كام هو معروف عْنا ،وكذكل عناية برواية
احلديث خصوصا حصيح البخاري وموطأ الإمام ماكل خالف الشائع عْنا ،غري
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أن ذكل مل يمثر المثرة املرجوة ،ومل يتجاوزوا يف ذكل اس تعامل علوم الةل للفهم
والتدريس ،وقراءة البخاري لجل حصول الربكة فقط ،وأما التعامل مع
البخاري بعلوم الةل فل يقع ذكل مْنم ،لرضامه واكتفاؤمه مبا فهمه املتقدمون،
وما اس تنبطوه من أحاكم ،ولرمبا قلت عنايهتم ابملباحث الاس تدللية للفقه اذلي
يتوارثونه لنعدام اخملالف من أهل املذاهب الفقهية السنية الخرى ابجلوار ،فل
َيتاجوا اإىل الاش تغال بفقه الليل والفقه املقارن وأحاديث الحاكم.
-10من خالل المتحيص العاجل للمقررات الراس ية لطلبة هذه احلارضة ،وللكتب
اليت َيرصون عىل دراس هتا داخل هذه احلارضة وخارهجا ،ميكننا القول بأن
مدرسة الفقه املاليك يف اجلنوب اجلزائري فروعية ،نوازلية ،شديدة الوفاء
للصول اليت قام علْيا املذهب ،ومن أمارات وفاهئا وإاخالصها يف ذكل عدم
اش تغالها مبراجعة الرتاث الصويل للمذهب ،بل انشغلت ابلتفريع عىل تكل
الصول فامي مل يصلها مفرعا؛ فاهمتت ابلنوازل الفقهية ،وابلتدريس ،والعناية
مبشهور كتبه التدريس ية رشحا أو نظام أو تعليقا ،فهيي مدرسة معلية ،وقد أرجع
ابن خدلون قدميا عدم مشاركة املذهب املاليك يف الصول مبكرا بأن أغلب
منتحليه من أهل املغرب ،اذلين يغلب علْيم طبع البداوة اليت مل تصقل مواههبم
العقلية ،والكمه هذا قد يكون حصيحا لو اكن للمذهب املاليك مذهب س ين
منافس يف البالد املغربية ،فالوىل من ذكل أن نرد قةل اش تغال مالكية املغرب
بعل الصول ،اإىل قةل الاعي اإليه ،وانعدام املنافس يف أكرث بالدمه ،ويف أكرث
اترخيهم ،وليس اإىل فقداهنم الهلية وامللكة اليت يتطلهبا المر ،والليل عىل
ذكل أنه ملا اش تط ابن حزم ومن حنا حنوه يف الخذ ابلظاهر والعيب عىل
املالكية وغريمه ،تصدى هل مالكية املغرب اببتاكر عل اس تخرجوا مفرداته من
عل الصول ،مث اس تقلوا به عنه :وهو (عل املقاصد) ،وأب َ ْوا اإل أن تكون ردة
الفعل عىل قدر شطحات املذهب الظاهري يف مغرهبم ،ل أكرث.
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غري أن اجلانب السليب لهذه الظاهرة يه عدم جاهزية خرجي هذه املدرسة ملسايرة
خرجيي مدارس املشارقة اذلين يتناولون مقررا متاكمال يف عل الصول ،يغطي
خمتلف مراحل الراسة ،ويدّع مبقرر خاص بعل املنطق ،وكتب خاصة بعل
اجلدل واملناظرة ،لن بيئهتم بيئة خالف مذهيب متجذر.
-11لقد اكن لهذه املدرسة أثر كبري عىل احلياة العلمية يف البالد اليت تلْيا جنواب،
وفضل كبري يف نرش الفقه املاليك يف أرجاهئا.
-12اإن منوذج العالمة املغيل وغريه من أعالم هذه املدرسة مثال عىل اكامتل هذه
املدرسة يف اهامتماهتا بداية من التعلمي والتدريس اإىل الفتوى والقضاء ،اإىل
التغيري الاجامتعي ،والس يايس ،اإىل تأسيس الول ،وعىل الرمغ من أن الش يخ
املغيل من أعالم هذه املدرسة الواردين علْيا ،فاإنه مل يتيرس هل فعل ما فعل يف
غري تكل البيئة املباركة ،ولعل مرجع الصيت الكبري اذلي متتع به الش يخ هو ما
وقع هل مع هيود املنطقة ،ومنارصة أهلها هل فامي فعل ،ودوره اخلطري يف توجيه
س ياسات ملوك املنطقة.
-13ميكننا أن نعد مدرسة الفقه املاليك يف اجلنوب اجلزائري مدرسة تقليدية
الكس يكية ،يف معظم العنارص املكونة للمدرسة ،ومع ذكل فاإن لهذه املدرسة
جانهبا املمثر ،ومشسها املرشقة ،خصوصا فامي يتعلق جبهودها الواحضة يف نرش
الإسالم وتعالميه يف البالد اجملاورة اليت نأت هبا بيئهتا القاس ية عن مسارب
مرور الفاحتني ،والتعرض لنفحات الهداية.
وأخمت هذه احملارضة ابلوصية برضورة مل املتناثر من العنارص املكونة لهذه
املدرسة العريقة يف مؤلف خاص جيمع ش تاهتا ،ويبني بناهتا ،ودعاهتا ،وحامهتا،
ويكشف أوقات هنوضها وفرتات س باهتا ،ويديل ابلسبيل اإىل جتديد هذه املدرسة،
ويبني ما ينبغي أن يعاد اإحياؤه من أجماد هذه املدرسة مما ينبغي جتديده ليساير حركة
الكوان وتغري الزمان.
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واذلي أرجتيه بعد ما ذكرت يف هذه الصفحات أن نوقف فينا هذا العقوق لابئنا
الروحيني ،وأن نعتين بأاثرمه
وندون مأثرمه ،اليت غدت مفخرة لغريان ،ول أدل عىل ذكل من مأثر
الس نوس يني وأاثرمه يف البالد الليبيــــة
وما جاورها جنواب ،ومأثر الكنتيني يف الصحراء الإفريقية الكربى ،وطالئع
المري عبد القادر التنويرية ابلشام
ونواحْيا ،ومأثر التلمسانيني يف حارضة فاس وما جاورها ،فال ننتظر قيام غريان
بذكل ،فاإنه:
(ما حك جدلك مثل ظفرك ،فتول أنت مجيع أمرك).
وصل اللهم عىل س يدان محمد وعىل
أهل وحصبه والتابعني
أميـن.
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التوثيق والتعليقات
( )1حبث مقدم للملتقى الوطين اخلامس للمذهب املاليك يف اإطار الس بوع الوطين العارش للقرأن
الكرمي حول( :املدرسة املالكية اجلزائرية) ،تنظمه ولية عني الفىل ابلتنس يق مع وزارة
الشؤون الينية والوقاف يف ثالاثء  14أفريل 2009م.
(.)2أخرجه ماكل يف املوطأ( ،).......وهو يف الصحيحني وغريهام.
(.)3الصنعاين ،س بل السالم(.)........
(( )4نقال عن مقدمة املفاخر السنية يف السانيد العلية القدس ية).
 5معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس ،حتقيق عبد السالم هارون ،ط1366 /1هت ،دار الكتب العربية:
.267../1
 6القاموس احمليط ،الفريوز أابدي ،مؤسسة الرساةل ،ط :1415/ص .701
 7معجم مقاييس اللغة. 267/1 :
 8الْناية. 113/2 :
 9الْناية.)113/2( :
 10القاموس احمليط :ص .7.2
 11املصدر نفسه.
 12املصدر نفسه ص . 1.7
 13الْناية.)113/2( :
 14املصدر نفسه.
 15اترخي اجلزائر الثقايف ،سعد هللا.214-213/3 ،
 16اإعالم املوقعني عن رب العاملني ،ابن القمي...... :
 17ينظر الش باه والنظائر ،......... ،يف الكمه عن القاعدة السادسة.
 18الش باه والنظائر ،......... ،يف الكمه عن القاعدة السادسة.
 19ينظر الش باه والنظائر ،......... ،يف الكمه عن القاعدة السادسة.
 20الزهار العاطرة للكتاين :ص( .130-129نقال عن املذهب املاليك يف الغرب الإساليم ،نذير حامدو:
ص ،)54وينظر حبث د.بوبشيش(املدارس الفقهية يف اجلزائر خالل احلمك العامثين :ص)150
 21مقدمة ترتيب املدارك ،القايض عياض.... :
 22ينظر مقدمة الريسوين لكتابه املقاصد عند الشاطيب.............
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 23اكن املغاربة سبب ًا يف انتشار مذهب الإمام ماكل اإىل أقالمي ما وراء الصحراء و عىل أساس مذهب الإمام
ماكل قامت دوةل عظمية من دول الإسالم يه دوةل املرابطني – (الىت اكنت تتكون من قبائل ملتونة
وجداةل و مسوفة و لكن رئاسة هذا احللف الصْنايج اكن لقبيةل ملتونة القوية اليت اكنت الرئاسة فْيا لبىن
وارنتطق) -تكل الوةل حافظت عىل املغرب واكنت صاحبة أول حماوةل لتوحيد املغرب يف دوةل واحدة و
حافظت هذه الوةل أيضا عىل اس مترار الإسالم ملدة أربع قرون يف الندلس و اندفعوا يف حركة هجاد يف
السودان الغريب ونرشوا الإسالم عىل مذهب ا إلمام ماكل و قامت دول و مماكل يف هذه املناطق من
أفريقيا عىل مذهب الإمام ماكل مثل مملكة غاان و مملكة مايل و اإمرباطورية س نغايي .ينظر ..........
 24ينظر القول البس يط يف أخبار متنطيط ،محمد الطيب بن احلاج عبد الرحمي الشهري اببن اباب حيدة،
حت:فرج محمود فرج :ص .178مطبوع مع كتاب اإقلمي توات خالل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش
امليالديني ،فرج محمود فرج /ديوان املطبوعات اجلامعية2007 -م.
 25يشرتط يف النازةل حىت تعد مضن هذا املصطلح أن تكون مس تجدة وواقعة ابلفعل وليست متخيةل مع
اإحلاهحا وتتطلهبا حكامً فقهي ًا يف أقرب وقت ،مؤكدة أن فتوى النوازل يف غالبيهتا ل تتعلق ابلحاكم الواردة
يف النصوص القطعية يف ورودها ودللهتا وإامنا يف الحاكم اليت جاءت ظنية اللةل أو الورود أو مل يرد هبا
أي نص ليتوصل اإلْيا من طريق الاس تدلل .ينظر التقرير اخلاص اذلي قدمه الباحث (محمد س يف
الرحيب) عن ندوة أقميت يف سلطنة عامن تبحث يف فقه النوازل وجتديد الفتوى .عىل موقع (جدل)
[April 2009 ( ،]http://70.47.89.247/~jadal//news.php?go=fullnews&newsid=636
.)03:31 am
 26ينظر حبث (مناذج من هجود فقهاء املالكية املغاربة يف تدوين النوازل الفقهية) ،د .مبارك جزاء احلريب:
ص...
27حققها ونرشها الس تاذ راحب بوانر – رمحه هللا – يف سلسةل ذخائر املغرب العريب ،طبعة الرشكة الوطنية
للنرش و التوزيع  -اجلزائر س نة 1968م ] نقال عن
()http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-39069.html
 28توجد منه نسخة خمطوطة مبكتبة القامي محمد بن سلامين رسسوف مترناست،ونسخة مبكتبة مقامة عيىس،
سليسكن أبلسة .ونسخة خمطوطة مبكتبة القامي محمد بن سلامين رسسوف مترناست ،ونسخة أخرى مبكتبة
يخ عىل رسسوف – مترناست ،ونسخة يف مكتبة الش يخ سالمة أمحد بهتقارت.
 29ينظر اترخي اجلزائر الثقايف ،أبو القاّس سعد هللا ،79 /7 :دار الغرب الإساليم /بريوت ،ط.2005/2
 30ينظر حبث (مناذج من هجود فقهاء املالكية املغاربة يف تدوين النوازل الفقهية) ،د .مبارك جزاء احلريب:
ص...
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 31كنتة الرشقيون  :بول ماريت تعريب وتعليق محمد محمود بن ودادي مكتبة زيد بن اثبت ـ دمشق ـ سوراي
1985م..... :
 32طبعت هذه اجملموعة طبعات متعددة وترمجت اإىل الإجنلّيية ،وأخر طبعاهتا صدرت س نة  1994م ،عن
دار ابن حزم (بريوت) ،بتحقيق محمد خري رمضان يوسف .مقال بعنوان (الاعية املصلح محمد بن عبد
الكرمي بن محمد املغيل) ،منشور عىل موقع منتدايت اجللفة
()http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-39069.html
 33ترمجها ريشارد بلمر ( )R. Palmerاإىل الجنلّيية س نة  1914م ،مث نرشها اللوري يف كتابه "الإسالم
يف نيجرياي" ،ومضنت أيض ًا يف كتاب "ضياء الس ياسات" لعبد هللا بن فودي اذلي نرشه د .أمحد اكين
س نة 1988م .مقال بعنوان (الاعية املصلح محمد بن عبد الكرمي بن محمد املغيل) ،منشور عىل موقع
منتدايت اجللفة ()http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-39069.html
 34ألفها اإجابة لس ئةل السلطان محمد بن أيب بكر التوري املعروف ابحلاج أسكيا أمري مملكة س نغاي ،أايم
اس تضافته هل يف مملكته ،نرشت بتقدمي وحتقيق الس تاذ عبدالقادر زابدية ،سلسةل ذخائر املغرب العريب،
مطبعة الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع اجلزائر س نة  1974م ،ينظر مقال بعنوان (الاعية املصلح محمد
بن عبد الكرمي بن محمد املغيل) ،منشور عىل موقع منتدايت اجللفة
()http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-39069.html
 35وقد حققها ونرشها الس تاذ راحب بوانر – رمحه هللا – يف سلسةل دخائر املغرب العريب ،طبعة الرشكة
الوطنية للنرش والتوزيع  -اجلزائر س نة 1968م ،ينظر مقال بعنوان (الاعية املصلح محمد بن عبد الكرمي
بن محمد املغيل) ،منشور عىل موقع منتدايت اجللفة
()http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-39069.html
36

 37ينظر ترمجته يف (أعالم الزرلكي ،)216/6 :فهرس الكتاين ( ،)573 /2والبس تان :ص257 -253
وتعريف اخللف ،166 /1 :وبرولكامن ،363/2 :واترخي اجلزائر العام .322 /2
 38محمد السجلاميس ( 1092 - 1019ه) ( 1681 - 1610م) محمد بن املبارك السجلاميس ،الفايس (أبو
عبد هللا) فقيه ،مقرئ ،انظم ،نشأ بفاس واس تقر هبا .ينظر معجم املؤلفني.169/11 :
 39احلسن التدلوي (ت  1140ه 1728 /م) :احلسن بن رحال بن امحد بن عل التدلوي مث املعداين،
املغريب ،املاليك ،ويدعى بصاعقة العلوم (أبو عل)؛ فقيه مشارك يف انواع من العلوم.توىل القضاء وهل
تصانيف انفعة يف فروع الفقه املاليك .ينظر معجم املؤلفني.224/3 :
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 40ينظر موسوعة حساين ،118-117/2 :و ،137-132وقد أورد املؤلف الالكم عن املرت يف ترمجتني
منفصلتني وهام خشص واحد دون ريب ،وينظر :اإقلمي توات خالل القرنني 18و19م :ص ،101نقال
عن :وجوهر املعاين ،ابن عبد الكرمي  :ص.15
 41من أعالم الرتاث الكنيت اخملطوط(الش يخ محمد بن ابدي الكنيت) ،الصديق حاج أمحد أل املغيل:ص.64
 42من أعالم الرتاث الكنيت اخملطوط(الش يخ محمد بن ابدي الكنيت) :ص.73
 43ينظر من أعالم الرتاث الكنيت اخملطوط(الش يخ محمد بن ابدي الكنيت) :ص.81-77
 44من أبيات ذكرها تلميذه محمد بن محمد الفقي .ينظر من أعالم الرتاث الكنيت اخملطوط(الش يخ محمد بن ابدي
الكنيت) :ص.65
 45ينظر حبث املدارس الفقهية يف اجلزائر خالل العهد العامثين ،د.بوبشيش :ص.150
46
47

موسوعة حساين.19/2 :
موسوعة حساين.20/2 :

 48صفحات من اترخي منطقة أولف : ........ ،ص.210
 49ينظر صفحات من اترخي منطقة أولف :ص ،210وص.216
 50ينظر صفحات من اترخي منطقة أولف :ص.216-215
 51صفحات من اترخي منطقة أولف :ص.218-217
 52د.أمحد جعفري ،موقع ش بكة توات(مرياث توات) ،حسب اإحصائيات مديرية الشؤون الينية لولية
أدرار لس نة .2006
( 53موسوعة حساين.)101/2 :
( 54موسوعة حساين.)100/2 :
55

 56نقلت معظم ما يف هذا اجلدول من موقع (تراث توات):
[ ]http://www.taouat.net/makhtoutat/index.htmاذلي يرشف عليه د.أمحد جعفري.
( 57ينظر رحالت علامء توات :ص)109-107
 58من أهل توات ولدة وإاقامة ووفاة ،ول يف متنطيط ،وصف بسعة العل؛ وصفه العيايش يف رحلته حبامل
لواء النص والقياس ،وأنه اكن يعرف بعامل توات ،ووصفه الش يخ البكري ابلعامل اهلامم النحوي اللغوي
البياين احلسايب الفريض الصويل العريض الفقيه املتحدث اجلامع بني املعقول واملنقول رواية ودراية ،واكن
قايض توات ومفتْيا ،وهل مؤلفات ... ،ينظر ترمجته يف موسوعة حساين.98-96/2 :
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( 59ينظر موسوعة حساين .)96/2
 60ينظر رحالت التواتيني : ........ص.107-104
( 61ينظر موسوعة حساين.)97/2 :
( 62ينظر موسوعة حساين.)97/2 :
( 63ينظر موسوعة حساين ترمجته.)97/2 :
( 64ينظر موسوعة حساين.)101/2 .
( 65ينظر موسوعة حساين.)99-98/2 .
 66نس مي النفحات ،ص .2نقال عن رحالت علامء توات :ص.93
( 67ينظر رحالت علامء توات :ص)109-107
( 68ينظر املدرسة الفقهية املغاربية املالكية ،مربوك املرصي ،جمةل الثقافة الإسالمية :العدد الول :ص.)103
 69كنتة الرشقيون  :بول ماريت تعريب وتعليق محمد محمود بن ودادي مكتبة زيد بن اثبت ـ دمشق ـ سوراي
1985م..... :
 70طبعت هذه اجملموعة طبعات متعددة وترمجت اإىل الإجنلّيية ،وأخر طبعاهتا صدرت س نة  1994م ،عن
دار ابن حزم (بريوت) ،بتحقيق محمد خري رمضان يوسف .مقال بعنوان (الاعية املصلح محمد بن عبد
الكرمي بن محمد املغيل) ،منشور عىل موقع منتدايت اجللفة
()http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-39069.html
 71ترمجها ريشارد بلمر ( )R. Palmerاإىل الجنلّيية س نة  1914م ،مث نرشها اللوري يف كتابه "الإسالم
يف نيجرياي" ،ومضنت أيض ًا يف كتاب "ضياء الس ياسات" لعبد هللا بن فودي اذلي نرشه د .أمحد اكين
س نة 1988م .مقال بعنوان (الاعية املصلح محمد بن عبد الكرمي بن محمد املغيل) ،منشور عىل موقع
منتدايت اجللفة ()http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-39069.html
 72ألفها اإجابة لس ئةل السلطان محمد بن أيب بكر التوري املعروف ابحلاج أسكيا أمري مملكة س نغاي ،أايم
اس تضافته هل يف مملكته ،نرشت بتقدمي وحتقيق الس تاذ عبدالقادر زابدية ،سلسةل ذخائر املغرب العريب،
مطبعة الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع اجلزائر س نة  1974م ،ينظر مقال بعنوان (الاعية املصلح محمد
بن عبد الكرمي بن محمد املغيل) ،منشور عىل موقع منتدايت اجللفة
()http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-39069.html
 73ينظر مقال بعنوان(من أاثر العرب واحلضارة العربية الإسالمية يف منطقة حوض هنر النيجر "مــايل")،
للباحث ،منشور عىل موقع (جريان)[.]/http://sayedbenalfardy.jeeran.com
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 74من كتابه (:العالقات بني املغرب وإافريقيا الغربية) ،نقال عن مقال بعنوان(من أاثر العرب واحلضارة العربية
الإسالمية يف منطقة حوض هنر النيجر "مــايل") ،للباحث ،منشور عىل موقع (جريان)
[.]/http://sayedbenalfardy.jeeran.com
 75ينظر مقال بعنوان(من أاثر العرب واحلضارة العربية ا إلسالمية يف منطقة حوض هنر النيجر "مــايل")،
للباحث سايب بن الفردي ،منشور عىل موقع (جريان)
[.]/http://sayedbenalfardy.jeeran.com
( 76ينظر موسوعة حساين)110-102/2 :
( 77ينظر موسوعة حساين).118-117/2 :
( 78ينظر موسوعة حساين).119-118/2 :
( 79ينظر ترا أعالم هذه العائةل يف موسوعة حساين).124-115/2 :
 80ينظر موسوعة حساين 88/2 :وما بعدها.
 81ينظر موسوعة حساين.91/2 :
 82ينظر موسوعة حساين.95-94/2 :
 83ينظر ترمجته يف موسوعة حساين.98-96/2 :
 84ينظر ترمجته يف موسوعة حساين.99-98/2 :
 85ينظر موسوعة حساين.101/2 :
 86ينظر موسوعة حساين.101/2 :
 87ينظر ترمجته يف موسوعة حساين.102/2 :
 88ينظر موسوعة حساين ،.............. :و ينظر املدرسة الفقهية املغاربية املالكية ،مربوك املرصي ،جمةل
الثقافة الإسالمية :العدد الول :ص.104-103

