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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون ا /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ث

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للف –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح إلى )ُمحك

َ
حص األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ي: يرسل بدون اسم .يج
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر ل
َ
لبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)ية التقل عن نكليز واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يج
َ
ب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د يعمل الباحث على تحد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن ير
َ
اعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لف
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
قراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ة وال  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتى   أ ِ

 تعب 
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 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 املذهب املالكي وأثره يف تغيري عادات جمتمع السودان الغربي

 مجيل بشار َأكرم و  فائز فتح اهلل عبدالوهاب حممود 

22/9/2020 تأريخ القبول:       16/8/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

صالح المجتمع إ  في  رالمالكي في السودان الغربي دور كبي كان للمذهب        
سهموا مساهمة فاعلة في توعية اني وهذا كان بفضل الفقهاء المالكية الذين أ  السود

المجتمع والقضاء على الطبقية والعنصرية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، فقد كان 
الحكام والمحكومين على  سواء، وقاموا بإزالة  إ لىالفقهاء المالكية يقدمون النصائح 

ت فيما صار كانت مبنية على لون وجنس وجاه شخص فالفوارق الطبقية بين الناس التي 
التغيير الحاصل في المجتمع لم يشمل األحرار فقط بل يمان، و بعد مبنية على التقوى وال  

فمثاًل الذي يضرب عبدُه  سالمشمل العبيد وذلك بتحريرهم من العبودية عن طريق ال  
ان تكون عتق رقبة، والحنث في متعمدًا عليه أن يعتقُه، وكذلك ان كفاءة الوطء في رمض

اليمين يكون كفارتُه عتق رقبة ومن الصيغ األخرى لتحرير العبيد هي حالة حدوث 
 . ظواهر

 .المريضالصدقة،  الطبقية،الكلمات المفتاحية:    
 المقدَّمة :           

 فريقذذذيفذذذي التذذذلثير علذذذى توجيذذذه المجتمذذذع األ  للمذذذذهب المذذذالكي دور كبيذذذر وواضذذذح 
بدأت تحركات فقهاء المالكيذة لتوعيذة الرعيذة  سالماره، فبعد اعتناق السكان لل  وتصحيح مس

ي سذالمقيقيذة، ممذا زاد مذن حذبهم للذدين ال  الح سذالمام الذبالد علذى السذواء بمضذامين ال  وحك
مذذام مالذذك، وانعكذذس المذذذهب علذذى جميذذع فئذذات المجتمذذع، وتعلقهذذم بذذه وتمسذذكهم بمذذذهب ال  

سذذذاس فذذذذي خدمذذذة المجتمذذذذع داريذذذذة دور أ  ا   ظذذذذائن دينيذذذة و كمذذذا كذذذذان لتسذذذلم رجذذذذال المذذذذهب و 
 .فريقياأل  

                                                 

 كلية اآلداب/جامعة الموصل .التاريخقسم /طالب ماجستير/ 
 /كلية اآلداب/جامعة الموصل .التاريخقسم ُأستاذ/ 
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 أوال: المذهب المالكي 
ي إمذام دار صذار بي عامر الأ  نس بن أ  مام مالك بن ال   إ لىينسب المذهب المالكي 

م( 795هذذ 179م(، وتذوفي  711هذذ 93الهجرة، ولد االمذام مالذك فذي المدينذة المنذورة سذنة  
ر حذذديث واسذذناد فكذذان اهذذل الفتذذوى فذذي المدينذذة المنذذورة مذذن ، وكانذذت المدينذذة المنذذورة دا(1 

، وتتلمذذذذ المذذذام مالذذذك علذذذى يذذذد عذذذدة شذذذيوت مذذذنهم ابذذذن هرمذذذز الذذذذي تذذذوفي سذذذنة (2 التذذذابعين
، وربيعذذة الذذرأي الذذذي كذذان بصذذيرًا بذذالرأي وكذذان حافظذذًا للسذذنة تذذوفي سذذنة (3 م735هذذذ 117

موا فذي نشذر المذذهب عبذد ا  بذن ، ومن تالميذ االمام مالذك الذذين اسذه(4  م(753هذ 136 
م( وهذذذو مصذذذنن 828هذذذذ 213وأسذذذد بذذذن فذذذرات بذذذن سذذذنان  ت (5  م(812هذذذذ 197وهذذذب  ت

وأمتذذاز الفقذذه المذذالكي بمميذذزات هذذي مرونذذة اصذذوله وربطهذذا مذذع ( 6 األسذذدية فذذي فقذذه المالكيذذة
 بعضها الذبعض ليخذرم مذن بينهذا فقهذًا ناضذجًا منسذجمًا مذع احكذام العقذول ومتماشذيًا مذع مذا

ومراعذذاة المصذذلحة مذذن أي  (7 يتلقذذاه النذذاس بذذالقبول، وهذذو بهذذذا يتفذذق مذذع جمهذذور العلمذذاء 
عتمذد األمذام مالذذك اكمذا  (8 طريذق أتذت سذواء كانذت قياسذًا او استحسذانًا او مصذلحة مرسذلة 

                                                 

 .102، ص 1( القاضي عياض، ترتيب المدارك، م1 
ل بن محمد بن عبد ( للمزيد عن التابعين في المدينة المنورة. ينظر: أبو عبد ا  محمد بن إسماعي2 

 الرحمن بن خلفون االندلسي، أسماء شيوت مالك بن انس، تحقيق: محمد زينهم عرب،  د م: د ت(.
م(، ص 1947،  د م: 2ارائه وفكره، دار الفكر العربي، ط -( محمد أبو زهرة، مالك حياته وعصره3 

111. 
م(، 2002،  بيروت: 15ماليين، ط( خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي، االعالم، دار العلم لل4 
 .17، ص3م
( يوسن بن حسن بن احمد بن عبد الهادي الصالحي جمال الدين ابن المبرد الحنبلي، تذكرة الحفاظ 5 

م(، ص 2011وتبصرة االيقاظ، تحقيق: اللجنة المختصة باشران نور الدين طالب، دار النوادر،  سوريا:
142. 

 .298، ص 1( الزركلي، االعالم، م6 
 .33(، ص 2008( هاشم خليل الزلمي، أسباب اختالن الفقهاء، دار السالم،  دمشق: 7 
( نشوان عادل صديق عليوي البدراني، انفرادات االمام مالك عن االئمة الثالثة  ابي حنيفة والشافعي 8 

عظم قسم واحمد( في النكاح والطالق دراسة فقهية مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية األمام األ
 .،39، ص 2011الدعوة، 
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على اقضية الصحابة وفتاويهم في تعريذن اايذة الشذريعة فضذاًل عذن تعريذن عناصذر نمذوه 
ق المعالجذذذة للمسذذذائل االجتماعيذذذة والمشذذذاكل المعقذذذدة التذذذي تحذذذل واتسذذذاق فقهذذذه وتنذذذوق طريذذذ
متذذاز كذذذلك بالبعذذد عذذن الفقذذه االفتراضذذي إذ يمتذذاز فقذذه االمذذام او  .(1 بالنذذاس بذذين مذذدة وأخذذرى

التيسذير  إ لذى. كما اتصن بدعوته (2 مالك بالبعد عن االفتراضيات وكان اليفتي اال بما يقع
علذذى نشذذر مذذذهب االمذذام المذذالكي لذذيس فقذذط فذذي  كذذل هذذذه المميذذزات سذذاعدت (3 والتخفيذذن 

 إ لذذىبذذالد الحجذذاز بذذل فذذي المغذذرب واالنذذدلس والسذذودان الغذذربين ومذذن األسذذباب التذذي دعذذت 
فقذذد تتلمذذذ علذذى يذذد كثيذذر مذذن  (4 انتشذذار المذذذهب المذذالكي فذذي المغذذرب هذذي جهذذود سذذحنون

ن فذذذي الفقذذذه ، وامتذذذاز سذذذحنو (5 علمذذذاء المذذذذهب وزار مصذذذر والشذذذام والمدينذذذة ومكذذذة المكرمذذذة
البذذذذارق والذذذذورق الصذذذذادق والصذذذذراحة فذذذذي الحذذذذق، وكذذذذان حافظذذذذًا للعلذذذذم وتذذذذولى القضذذذذاء سذذذذنة 

. (6 سذذنة واسذذتمر قاضذذيًا سذذت سذذنوات وكذذان اليلخذذذ أجذذرًا  74م وكذذان عمذذره  848ه 234
وكذذان للرحذذاة دور فذذي نشذذر  (7 ويعذذود الفضذذل لسذذحنون بنشذذر المذذذهب المذذالكي فذذي المغذذرب

 إ لذىبنذه الذذي أراد الحذا طالطريذق المرتحذل مذن المغذرب سذحنون ال المذهب المالكي فقد قال

                                                 

 .40-39( الزلمي، أسباب اختالن الفقهاء، ص1 
( محمد بلتاجي، منهام التشريع السالمي في القرن الثاني الهجري، دراسة أصولية مقارنة لمصادر 2 

 .469-468، ص2(، م2004االحكام عند االئمة، دار السالم،  القاهرة: 
 .129، ص 1ل، احياء علوم الدين، دار المعرفة،  بيروت: د ت(، م( محمد بن محمد ابي حامد الغزا3 
( سحنون: االمام العالمة فقيه المغرب أبو سعيد عبد السالم التنوخي القيرواني المالكي قاضي قيراون 4 

صاحب المدونة ويلقب بسحنون ارتحل وحا الزم ابن وهب وابن القاسم حتى صار من نظرائهم. ينظر: 
عبد ا  محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، سير اعالم النبالء، دار الحديث،  القاهرة: شمس الدين أبو 

 .462، ص 9(، م2006
( نجم الدين الهنتاتي، المذهب المالكي بالغرب السالمي، الى منتصن القرن الخامس الهجري  5 

 .47م(، ص 2004الحادي عشر الميالدي، تبر الزمان،  تونس: 
بن تميم التميمي المغربي االفريقي أبو العرب، طبقات علماء افريقية وكتاب طبقات ( محمد بن احمد 6 

 .102-101علماء تونس، دار الكتاب اللبناني،  بيروت: د ت(، ص 
(أبو إسحاق بن علي الشيرازي، طبقات الفقهاء، تحقيق: احسان عباس، دار الرائد العربي،  بيروت: 7 

 .157م(، ص1970
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. وكذذان للعنصذذر العربذذي دور فذذي نشذذر (1 الحجذذاز محفوفذذه برجذذال مالذذك وبعلمذذاء المالكيذذةط 
المذذذهب المذذالكي فذذي المغذذرب والذذذي وصذذل مذذع الفذذاتحين األوائذذل يتناسذذب وعروبذذة المذذذهب 

نتشذذار المذذذهب فذذي بالدهذذم وفذذي بلذذدان وكذذان لذذبعض سذذالطين المغذذرب دورًا فذذي ا(2 المذذالكي
. أمذذذا سذذذبب إذ كذذذان السذذذكان علذذذى الفطذذذرة ويرابذذذون (3 أخذذذرى كاألنذذذدلس والسذذذودان الغربذذذي

والسذذبب الذذداخلي االخذذر هذذو مالئمذذة المذذذهب مذذع سذذكان السذذودان الذذذين  (4 بذذالعيب بسذذالم 
( يتمذذذازون بالحساسذذذية المفرطذذذة تجذذذاه سذذذعيهم الحثيذذذث والجذذذدي فذذذي تتبذذذع اثذذذار الرسذذذول 
 فريقذذذذيواالبتعذذذذاد عذذذذن البذذذذدق واالهذذذذواء، وكانذذذذت أصذذذذول المذذذذذهب المذذذذالكي توافذذذذق الواقذذذذع األ  

ومن أسذباب االنتشذار هذي انتشذار كتذب الفقذه المذالكي  (5 واألعران الموجودة في تلك البالد
فذذي السذذودان الغربذذي التذذي كانذذت تالئذذم بيئذذتهم وقذذد اعتمذذدوا فذذي هذذذا التفضذذيل علذذى المذذدخل 

لعوامذذذل الخارجيذذذة النتشذذذار المذذذذهب منهذذذا التذذذلثير المغربذذذي فقذذذد توجذذذه اهذذذل أمذذذا ا (6 البيئذذذي
وعبذذروا الصذذذحراء الكبذذرى التذذذي لذذم تقذذذن حذذاجزا امذذذام  سذذذالمالسذذذودان لنشذذر ال   إ لذذىالمغذذرب 

 سذالمي فذي ال  سذالم. وكان تمسك سكان المغذرب ال  (7 حركة المغاربة نحو السودان الغربي
وكذان للذرحالت العلميذذة ورحذالت الحذا دور فذي نشذذر  (8 دافعذا كبيذرا لنشذر المذذذهب المذالكي

المذهب المذالكي فقذد خذرم مسذلموا السذودان الغربذي فذي رحذالت جماعيذة للخذروم للحذا مذن 

                                                 

تراجم االبية مستخرجة من مدارك القاضي عياض، تحقيق محمد الطالبي، ( القاضي عياض، 1 
 .77،48،18م(، ص 1968 تونس:

 .86( الهنتاتي، المذهب المالكي، ص2 
 .22، ص1( القاضي عياض، ترتيب المدارك، م3 
، 1م(، م1981( أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي، مروم الذهب ومعادن الجوهر،  بيروت: 4 

 .425-424ص 
 .64( الهنتاتي، المذهب المالكي،ص5 
( محمد أبو محمد إمام، سيادة المذهب المالكي في افريقيا جنوب الصحراء في ظل الممالك السالمية، 6 

 .9(، ص2006منشور ضمن اعمال مؤتمر السالم في افريقيا،  الخرطوم: 
افريقيا، ندوة التواصل الثقافي،  ( محمد امين المؤدب، جوانب من الصالة الثقافية بين المغرب وارب7 

 .588م(، ص1999منشورات كلية الدعوة،  طرابلس: 
( أبو العباس احمد الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية واالندلس 8 

 .169، ص 2والمغرب، حقق تحت اشران: محمد حجي، دار الغرب السالمي،  بيروت: د ت(، م
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اجل تلدية المناسك وزيارة المسجد النبوي اير مكترثين بالمعوقذات والصذعاب وكذان الملذوك 
لذي علذذى تلذك الذذرحالت فضذذال ية السذذودانية يقومذون باالشذذران الفعسذالموامذراء الحواضذذر ال  

خذذروم المسذذلمين ملوكذذًا وجماعذذات مذذن السذذودان  صذذارعذذن رعايذذة شذذؤون الحجذذيا ماديذذًا، و 
ية المختلفذذة فذذي المغذذرب ومصذذر والحجذذاز سذذالمالحذذا واتصذذالهم بالشذذعوب ال   إ لذذىالغربذذي 

 .(1 سالمية التي فرضها ال  سالموتلكيد لروح االخوة ال  
 بنية المجتمع السوداني: ثانيًا: أثر المذهب المالكي على

إعذذذادة صذذذيااة بنذذذاء ذلذذذك  إ لذذذى فريقذذذيأدى ظهذذذور فقهذذذاء المالكيذذذة فذذذي المجتمذذذع األ  
ية، فبعذد ان كذان سذالمبه الشريعة ال   تالمجتمع وفق أسس قوية ومتينة قائمة على ما جاء

المجتمع قائم على تقديس الحكام ورفع مكذانتهم لمصذان االلهذة، فضذاًل عذن سذيطرة الكهنذة 
حرة علذى أبنذاء المجتمذع عبذر تخذويفهم مذن الحكذام ومذنعهم مذن التمذرد والعصذيان، كمذا والس

ساد المجتمع الظلم والقهر واسذتعباد البشذر والسذيما الضذعفاء مذنهم، إال ان كذل تلذك األمذور 
السذودان  إ لذىودخول السكان والحكام فيه، ووصول فقهاء المالكية  سالماستبدلت بظهور ال  
ي قويم، وأولى المهذام التذي اوكلذت لفقهذاء المالكيذة إ سالمبناء مجتمع  إ لىالغربي، مما أدى 

تمثلذذت فذذي توحيذذد المجتمذذع والقضذذاء علذذى التبعيذذة والفئويذذة وتصذذحيح بنيذذة المجتمذذع، وتقذذديم 
 1583ه 999النصائح للعامة والخاصة، فحينما قتل اسكياداؤد أحذد األشذران خطذل سذنة  

ى صذذوم الذذدهر، وعنذذدما جمذذع العلمذذاء واسذذتفتاهم فذذي وعذذزم علذذ (2)م( نذذدم وأخذذذ يبكذذي أيامذذا
( وتهذرب وتذذدخل فذذي رسذذول ا    إ لذذىاالسذتغفار لهذذذا الذذذنب العظذيم قذذالوا لذذه: ط ان تفذزق 

( واذا لذذذم تقذذذدر فلذذذك ديذذذة فذذذي الشذذذرق وقذذذدروا الديذذذة بثالثذذذين نفسذذذًا حرمتذذذه وتستشذذذفع بذذذه  
مذذوال اختذذار االرض فلعطذذاه يعطيهذذا ألت القتيذذل ولمذذا سذذئل أت القتيذذل عمذذا يفضذذله مذذن األ

 .(3)ثالث ضياق بعبيدها ط

                                                 

سماتها ودور المغرب فيها، -عطا ا  الجمل، الحضارة العربية السالمية في ارب افريقيا  ( شوقي1 
 .134م، ص 1976، السنة الثالثة، 7مجلة المناهل المغربية، ق

 1913كعت، تاريخ الفتاشفي اخبار البلدان والجيوب وأكابر الناس، نشر :هوداسدوالفوس،  باريس :  (2 
 .116، 19 – 18م(.، ص 

 .117كعت، المصدرالسابق، ص  (3 
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لقذذد عمذذل ابنذذاء المذذذهب المذذالكي علذذى تقذذويم سذذلوك اعلذذى فئذذة فذذي المجتمذذع وهذذذم 
الحكذذام، فذذلقتربوا مذذنهم لتقذذديم النصذذح والرشذذذاد وتذذوجيههم ألعمذذال الخيذذر، فقذذد حظذذي هذذذذا 

الجنذذذد ورجذذال الدولذذذة  المذذذهب ورجالذذذه بمكانذذة كبيذذذرة لذذدى الطبقذذذة الحاكمذذة وحاشذذذيتها وقذذادة
وحكام االقاليم، وكانت هذه الفئة أقل الفئات عددا ولكنها أكثرهذا سذطوة وجاهذا وثذراء، وكذان 

يتين يعذذذا بالفقهذذذاء الذذذذين حظذذذوا بمنزلذذذة كبيذذذرة لذذذدى سذذذالمبذذذالط دولتذذذي مذذذالي والسذذذنغاي ال  
كذان  م( الذذي1348هذذ 749وا مقذربين مذنهم كالفقيذه ابذو عثمذان الذدكالي  ت صذار الحكذام و 

 .(1)م( 1337هذ 738معاصرًا لمنسا موسى  ت 
وعملية توحيد المجتمع شملت االندمام السلمي بين سكان السودان ومذن وفذد الذيهم 

ي الذين انحدر مذنهم عذدد مذن الفقهذاء المالكيذة بذبالد السذودان الغربذي، سالممن المغرب ال  
ر تجمعذذات بربريذذة مثذذل أكبذذ فريقذذيفقذذد ضذذمت الصذذحراء الفاصذذلة بذذين السذذودان والشذذمال األ  

لواتة وزناتة وصنهاجة وما تبعها من جماعات وعشائر متعددة بسبب التجذارة وطرقهذا، وقذد 
كذذذان لصذذذنهاجة الذذذدور االهذذذم فذذذي السذذذيطرة علذذذى الطذذذرق التجاريذذذة الغربيذذذة فذذذي الصذذذحراء، 

، (2)ت مسذذكونة ببطذذون تلذذك القبيلذذة مثذذل  لمطذذه وجزولذذة وجدالذذة ومداسذذة وبنذذي وارث(صذار ف
كذذان لهذذا حضذذور واضذذح فذذي القذذرى والمذذدن المتاخمذذة لذذبالد السذذودان مثذذل  صذذنهاجة  التذذي

درار وأوداسذذذتوبوارات( ، ثذذذم توالذذذت القبائذذذل البربريذذذة جنوبذذذًا فذذذي بذذذالد السذذذودان نتيجذذذة (3)وا 
بذالد السذودان الغربذي فقهذاء المالكيذة  إ لذى، وقذد ورد (4)عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية

روا هنذذاك، قضذذاة ورجذذال ادب وفذذي الوقذذت نفسذذه كذذانوا يعملذذون فذذي مذذن بذذالد المغذذرب واسذذتق
االعمذذذذال التجاريذذذذة وال يقتصذذذذرون علذذذذى الوظذذذذائن الرسذذذذمية وكذذذذانوا وسذذذذطاء بذذذذين المغاربذذذذة 

ية فذذي السذذودان سذذالموالسذذودانيين، والجمذذع بذذين التجذذارة والعلذذم مذذن خصذذائص الحضذذارة ال  

                                                 

ابن بطوطة، تحفة النظارفي ارائب االمصار وعجائب االسفار، اعتنى به : درويب الجويدي، شركة  (1 
 .283، ص 2م(.، م  2007ابناء شرين االنصاري للنشر والتوزيع والطباعة،  بيروت : 

 .847، ص 2م(، م  1992البكري، المسالك والممالك، دار الغرب االسالمي،  د. م :  (2 
؛ العمري، مسالك االبصارفي ممالك االمصار، تحقيق : 851، ص 2البكري، المصدر السابق، م  (3 

 .60، ص 4م(، م  1988مصطفى ابو ضين احمد، مطبعة الدار البيضاء الجديدة،  المغرب : 
عاصرهم من ذوي السلطان  ابن خلدون، العبروديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن (4 

 .126، ص 2م(، م  1988األكبر، تحقيق : خليل شحاذة، دار الفكر،  بيروت : 
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م( 1348هذذذ 749د الذذدكالي  ت ، ومذذن هذذؤالء ابذذا عثمذذان سذذعي(1)الغربذذي فذذي شذذتى العصذذور
 .(2)الذي سكن مدينة بيتي  عاصمة مالي( خمسة وثالثون سنة
فذذي تكذذوين  سذذالموالسذذيما قبذذل ال   وبعذذد أن كانذذت العصذذبية القبليذذة تلعذذب دورًا كبيذذراً 

 حكذذراً المناصذذب حكذذم، فكانذذت الحكذذام علذذى دفذذة القذذارب أالمجتمذذع، وتمثذذل ذلذذك فذذي سذذيطرة 
واألمذذذذذراء والنذذذذذبالء وقذذذذذواد الفذذذذذرق العسذذذذذكرية وحكذذذذذام  ةحاشذذذذذيعلذذذذذى األقذذذذذارب المخلصذذذذذين وال

 ثالً مذذلعذذب م د، فقذذفريقذذيبشذذكل كبيذذر فذذي المجتمذذع األ   اثذذر مسذذالانتشذذار ال   نأاال (3)األقذذاليم
 ةتقذان الفقذه المذالكي اداإ صذارالمجتمذع و  صذورةفذي صذيااة  بالمذهب المالكي دورًا جوهرياً 

كانذذذذة االجتماعيذذذذة وللتذذذذدليل علذذذذى أهميذذذذة العلذذذذم ب الدينيذذذذة العليذذذذا وارتفذذذذاق المصذذذذيذذذذل المنانل
العلذم : طوالمذهب المالكي في االرتقاء للهذرم االجتمذاعي، وكذان األب يوصذي ابنذه فيقذول لذه

 مكسذذذب و ثذذذم االدب واذا اردت الحصذذذول علذذذىحبذذذالنوابذذذدأ لهذذذذا طلذذذب  نشذذذيء حسذذذن فكذذذ
، (4)طالعاليذذةعمذذل بمذذا حفظذذت حتذذى تنذذال الرتذذب او  قرو فذذفهذذم أصذذول مالذذك والبعليذذك افهاوج

وا مذذن صذذار فقذذد ( 5 ة أقيتذذو عائلذذة بغيذذغ عائلذذ وهذذقذذاء العلذذم بلصذذحابه رتوخيذذر دليذذل علذذى ا
 اعتنذذذاق، ويبذذدو ممذذذا تقذذذدم أن (6)مناصذذذب فذذذي الدولذذذة وا، وتقلذذدةأعذذالم الذذذبالد وابذذذرزهم مكانذذذ

كانذت  اذمسذللة طبقيذة المجتمذع فذي توزيذع المناصذب،  حسذم وفذق المذذهب المذالكي سالمال  

                                                 

 1000 – 628مرجان، فقهاءالمالكية واثارهم في مجتمع السودان الغربي في عهدي مالي وصنغي   (1 
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ن النصن الثاني من القرن التاسع الهجري وحتى النصن األول للقرن الحادي عشر الهجري في السودا
الغربي، وُأشتهر من تلك االسرة عدة شخصيات أختصت بالفقه ابرزهم محمد بغيغ ومحمود بغيغ. ينظر: 
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 36، ص 1998، 15منشور في مجلة كلية األداب والتربية بجامعة الزيتونة، العدد 
 .308م(، ص  1964السعدي، تاريخ السودان،نشر: هوداس،  باريس :  (6 
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فجذذاء المذذذهب  والقرابذذةوالجذذاه والشذذرن والعلذذم  السذذلطةة تذذتحكم فيذذه وهذذي يذذدوامذذل عدعهنذاك 
 .فئات المجتمع وتوحيدها ةالمالكي يسهم في رفع

الذذذي تبنذذاه المذذذهب المذذالكي فذذي السذذودان الغربذذي وعملذذه علذذى رفذذع  للمذذنهاونتيجذذة 
ر الذذذي دفذذع ، االمذذسذذالمحذذواجز التفرقذذة فذذي الجذذنس واللذذون وتوحذذد المجتمذذع تحذذت رايذذة ال  

فيشذذذير  ذلذذذك،كذذذل قبذذذل  سذذذالمورجالذذذه ولل  للمذذذذهب  الميذذذزةتلذذذك بتذذذران عي الغذذذرب لالخر ؤ مذذذ
إن كثيذذذذرا مذذذذن الرجذذذذال : طوحذذذذدة المجتمذذذذع وتماسذذذذك بنيتذذذذه بذذذذالقول إ لذذذذىالمؤلذذذذن آدم سذذذذميث 

قذذرار بالزمالذذة مذذع مذذا ل االنجليذذز الذذذين يعذذدون انفسذذهم مسذذيحيين طيبذذين لذذن يجذذول بخذذاطره
فذذي  وةوالبربذذر اخذذوالزنذذوم العرب فذذن فذذال يفرقذذون، و المسذذلم ا، امذذلبشذذرةمذذن سذذود االمسذذيحيين 

نمذذا يعذذا  بعضذذهم بعضذذاً  ونالذذدين وال يخذذتلط بعضذذهم بذذالبعض الخذذر فذذي العبذذادة فحسذذب وا 
 .(1)طعن طيب خاطر في شؤون الحياة اليومية

بالدهذذذذم أن جميذذذذع المسذذذذلمين  إ لذذذذىوتعلذذذذم السذذذذودان مذذذذن الفقهذذذذاء المالكيذذذذة القذذذذادمين 
المصذذرية يتين لالجذذاف، سذذالموان التنذذوق االجتمذذاعي فذذي بالدهذذم ينسذذجم وتعذذاليم ال   ،ةسواسذذي

حذذداهما إية ولذذم يفضذذل السذذودان سذذالمنفسذذه فذذي دولذذة مذذالي ال   ا باالهتمذذامحظيتذذ والمغربيذذة
 ممغذذذربيين ام كذذذانوا مصذذذريين اافهمذذذوا أن المسذذذلمين متسذذذاوين سذذذواء  األخذذذرى ألنهذذذمعلذذذى 

وا عمذاد الدولذة صذار ي علذى يذد الفقهذاء المالكيذة لدرجذة انهذم سودان، والمجتمع السذوداني بنذ
مذذن المغاربذذة ام الفقهذذاء مذذن السذذودان المحليذذين  اولئذذكية فذذي السذذودان الغربذذي سذذواء سذذالمال  

، ت ابذذذذذذذذن الفقيذذذذذذذذه القاضذذذذذذذذي والخطيذذذذذذذذب فبذذذذذذذذالد السذذذذذذذذودان،  إ لذذذذذذذذىالمصذذذذذذذذريين القذذذذذذذذادمين 
قذذدوم الرحالذذة ابذذن م( ب1360هذذذ  761 ت سذذليمان  سذذابلذذغ منأالذذذي  وم( هذذ1387هذذذ 790

بذين بالوسذاطة فذي دولذة مذالي  ةعاصمة دولة مذالي، كمذا عمذل الفقهذاء المغاربذ إ لىبطوطة 
وجذه دا تبتكذتي وفذي ايذام اقذام : طبالقول ةابن بطوط الرحالةالزعماء السودانيين، ويؤكد ذلك 

، م( 1397هذذذذذ 800 ت  الخطيذذذذب محمذذذذد، والمذذذذدرس أبذذذذو حفذذذذصو  القاضذذذذي أبذذذذو إبذذذذراهيم،
وكانذذت قذذد وقعذذت بينذذه وبذذين التكذذرري وهذذو مذذن  اسذذلطان تكذذد إ لذذىشذذيخ سذذعيد بذذن علذذي وال
 .(2)طالصالح بينهما إ لى واذهبفعة ز انم ايضاين البربر طالس

                                                 

 .248 – 247م(، ص  1969زناتي، السالم والتقاليد القبلية في افريقيا،  بيروت :  (1 
 .288، ص 2ابن بطوطة، تحفة النظار، المصدر السابق م (2 
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- فريقذيفذي ترتيذب بنيذة المجتمذع األ   ملهذمم الفقهاء المالكية وعن طريق عهكما اس
، سذالمفذي ال   لخأخذوة ً د دلذيالبيذ ت المصذافحة يذداً صذار استبدال التحية بين المسذلمين، ف عبر

مصذذافحته مذذن لكذذل مذذن يتقذذدم  حافصذذي صذذارح إال القاضذذي، ففبعذذد أن كذذان الملذذك ال يصذذا
يحذذذذذول قيذذذذذام منسذذذذذا موسذذذذذى  ت  العمذذذذذرالمذذذذذؤرت  ، ومذذذذذن جهذذذذذة أخذذذذذرى فذذذذذإن كذذذذذالم(1)النذذذذذاس
 أمسذذذاهياً  كذذذان عامذذذداً اعليذذذه سذذذواء ن م(  بقتذذذل كذذذل مذذذن يذذذدخل عليذذذه مرتذذذدياً 1337هذذذذ 738

 طيذذذذب العشذذذذرة، ،ورعذذذذاً  ،تقيذذذذاً  ذلذذذذك الملذذذذك، فقذذذذد كذذذذان رجذذذذالً  يذذذذدالقع أخذذذذالق وتيتنذذذذافى مذذذذ(2)
، وان الكذذالم المعقذذول العقوبذذة القاسذذيةمثذذل تلذذك  إ لذذى،كمذذا أن تلذذك الفعلذذة ال تحتذذام (3)سذذخيا

م(  ال يذذدخلون 1337هذذذ 738موسذذى  ت  ااصذذحاب منسذذان مذذن  (4)هذذو مذذا نقلذذه الجذذزري
شذذفون رؤوسذذهم كن كثيذذر مذذن النذذاس يألليذذد مقبذذول سذذهم، وهذذو تقا رؤو عليذذه اال وهذذم كاشذذفو 

الحكذذام السذذودان بعذذد  ىلذذد ئدةصذذفة البسذذاطة والتواضذذع سذذات صذذار ، وقذذد ملحكذذامه اً احترامذذ
، وبعذد م، عن طريق االلتقاء بهم والجلوس معهذالخاصةقبل  ةتقربوا من العام دهم، فقإ سالم

يذذلكلون  يى عهذذد دولذذة سذذنغاوا علذذصذذار ، (5)ال بمفذذردهمإأن كذذان سذذالطين مذذالي ال يذذلكلون 
 .(6)العامة، وفي المناسبات مع مهتمع خاص
مذذن  صذذارايضذذا تذذم القضذذاء علذذى الطبقيذذة بذذين فئذذات المجتمذذع، و  سذذالمشذذار ال  انتوب

، وتمكذذن بعذذض الرقيذذق مذذن (7)فئذذات اخذذرى إ لذذىان ينتقذذل  ةمعينذذ ةالممكذذن ألي فذذرد مذذن فئذذ
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 .667م(.، ص  1964
 .289، ص 5القلقشندي، صبح االعشىفي صناعة االنشا،  القاهرة : د. ت(، م  (5 
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ايذذرهم الذذذين و (2)ور الخشذذيدي، وكذذاف(1)ة الحكذذم وهذذو مذذا حصذذل مذذع سذذاكور  إ لذذىالوصذذول 
الفقهذذاء  ةمذذؤرخي السذذودان بمكانذذ اشذذاد، لقذذد (3)يةسذذالمتعذذاليم الشذذريعة ال  بألحرار االتزمذذوا كذذ

بنذذاء المجتمذذع، فيشذذير المذذؤرت السذذعدي عنذذد حديثذذه عذذن مدينذذة أالمالكيذذة ودورهذذم فذذي توجيذذه 
مذذن العلمذذاء  اسذذكان ةلهذذذه المدينذذة المباركذذ إ لىسذذاق ا  تعذذقذذد و : طأن ذلذذك بذذالقول إ لذذى جنذذي

مسذذقط ط  بكتذذو:ن، كمذذا قذذال عذذن مدينذذة تىطشذذت ئذذل وبذذالديذذر أهلذذه مذذن قبااوالصذذالحين مذذن 
 لوىن، مذاها عبادة أوثان، وال سجد على اديمها قط لغيذر الرحمذتما دنسنفسي،  ةسي وبغيأر 

 ،ويبذذدو مذذن تلذذك(4)والسذذيار طك لذذالزاهذذدين، وملتقذذى الفو األوليذذاء  ومذذللن العلمذذاء والعابذذدين،
 ة.ينيالدو  ةجتماعيالا هوبنيت فريقيالنصوص مدى تلثير المذهب المالكي على المجتمع األ  

لمجتمذع السذوداني اسذتمرت حتذى عصذر المذؤرت الذوزان لوتلك الصذورة التذي رسذمت 
فيهذذا عذذدد كثيذذر مذذن الفقهذذاء والقضذذاة واألئمذذة، يذذدفع الملذذك  : طبكتذذونالذذذي قذذال عذذن مدينذذة ت

وتبذذاق مخطوطذذذات كثيذذرة تذذلتي مذذن بذذذالد  ،ويعظذذذم األدبذذاء كثيذذراً  ،اً حسذذن اً إلذذيهم جميعذذا مرتبذذ
 .(5)طتفوق أرباح سائر البضائع  اً البربر، وتدر أرباح

حذذرار فقذذط علذذى االوبنائذذه ولذذم يقتصذذر جهذذد المذذذهب المذذالكي علذذى توجيذذه المجتمذذع 
لم يفذرق بذين عبذد وحذر وال اسذود او ابذيض، فذاالختالن سذنة  سالملشمل حتى الرقيق، فال  ب

وارد فذذي جميذذذع بقذذذاق األرض مذذذر مذذن سذذذنن ا  فذذي خلقذذذه، كمذذا أن تبذذذادل وجهذذذات النظذذر ا
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 .113م(، ص  1960قداح، افريقيا الغربية في ظل االسالم، مطبعة الوحدة العربية،  دمشق :  (3 
 .21، 16م(، ص  1964السعدي، تاريخ السودان، نشر: هوداس،  باريس : (4 
، 2الغرب االسالمي، ط الوزان،وصن افريقيا،ترجمه عن الفرنسية : محمد حجي، محمد األخضر، دار (5 

 .167، ص 2م(. م  1983 بيروت : 
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والتذذي ال  وحذذول جميذذع القضذذايا باسذذتثناء األمذذور التذذي تتعلذذق بالتوحيذذد والرسذذاالت السذذماوية،
أهذذل البذذذدق  مذذذع حولهذذذا واالخذذتالن فيهذذذا، فضذذاًل عذذن عذذذدم تبذذادل الراء الراءيمكذذن ابذذداء 

خأشذذياء لشذذابه للنظذذر تويذذة الشذذريفة، ويكذذاد يكذذون االخذذتالن فذذي الراء مالمخذذالفين للسذذنة النب
 منذذا لذذه تصذذوراته ووضذذعه لخأمذذور حسذذب الزاويذذة التذذي نظذذر منهذذا، فكذذل مذذن زوايذذا مختلفذذة،

 ة مختلفذةفحينما يكون لي رأي في مسللة معينذة وحسذب نظرتذي لهذا فذإن لشذخص اخذر نظذر 
رى، وذلذك االخذتالن فذي الراء مشذروق وال للمسللة نفسذها بسذبب نظرتذه إليهذا مذن زاويذة اخذ

 معه خاطئة. المختلفةاالخرى  الراءي واعتبار أوالتمسك بالر  زاقالن إ لىيجب ان يفضي 
تبذذاين الراء واختالفهذذا عذذن طريذذق تشذذريع نظذذام متكامذذل  للةمسذذ سذذالملقذذد عذذالا ال  

 بقوله:اسم الشورى  إ لىومتماسك أطلق عليه ا  تع
 ،(1)َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ُّٱ
فراد في الرأي والصراق بين المختلفين، لذا فقد كان الرسول نقطع الطريق امام االيل

ذلك المبدأ، فهو حينما يكون القرار في امر الهي يخبر  قفالدولةو ر و ر امييس ( محمد
فان (  فيه، أما حينما يكون االمر من عنده  ياً أحد رأديلي  يبكي المر لاألب هتصحاب
ينما تباينت ححد كالذي حصل أثناء التخطيط لمعركة أُ  آرائهمبداء إابة دور في للصح

 .(2)لقتاللالراء حول الخروم من المدينة لمالقاة العدو او البقاء والتحصن فيها 

وربما كان لعهذد الخلفذاء الراشذدين الصذورة األوضذح فذي ظهذور الراء المختلفذة، اال 
تعذدد لفذي الذرأي ويتحذاورون لحذل المشذاكل، وربمذا يكذون  وامذن أن يختلفذ مان ذلك لذم يمذنعه

                                                 

 (.38سورة الشورى، آية  ( 1 
ابن سعد، الطبقات الكبرى،القسم المتمم لتابعي اهل المدينة ومن بعدهم، تحقيق : زياد محمد منصور،  (2 

 .67 – 66، ص 2ه(. م  1408،  المدينة المنورة : 2مكتبة العلوم والحكم، ط 
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 رسذول ا  محمذدلخليفذة  راختيا سللة،فحينما تكون في نظرنا م(1)الراء بينهم جانب ايجابي
 ) (2)هتاختالن بسيط في وجهات النظر في رأي صحابة و فإنها رحم ةمشكله معقد. 

ية، فذذذإن سذذذالمارة ال  ومثلمذذذا كذذذان هنذذذاك آراء عديذذذدة فذذذي مسذذذائل مختلفذذذة فذذذي الحضذذذ
م والذذديانات مذذمذذن اال همهنذذاك تبذذاين فذذي الراء فذذي مسذذائل اخذذرى بذذين المسذذلمين ومعاصذذري

احترام النسان و إعطاء العامل أجره والتعذاون فذي  إ لىيدعو  سالمما كان ال  يناالخرى، فح
يسذذذود المجتمذذذع النصذذذراني السذذذيما فذذذي  قطذذذاقزراعذذذة األرض ومذذذنح الحريذذذة للجميع،كذذذان ال

 عذانىومذنهم مذن  هحوله الراء فمنهم من عمل فيه وشجع تفاختلعصور الوسطى والذي ال
ه فذي المجتمذع وسذيطرته غلذفذي ذلذك الوقذت بسذبب تغل ةحاربه، ولذم تكذن محاربتذه سذهلو منه 
 فيذه كنظذاموعمذل  قديمذةعصذور نذذ ن نظذام آخذر ظهذر ما ، كمذا(3)فيهالمفاصل كافة على 

 ،سذادة وعبيذد وسذمي ذلذك النظذام نظذام الذرق ىإ لذى اثذره سم المجتمذع علذاجتماعي متكامل قُ 
، وكانذذذلك النظذذام السذذائد فذذي تلذذك الفتذذرة (4)او كمذذا يسذذمى مذذن قبذذل ايذذر المسذذلمين بالعبوديذذة

لذذا  ،المجتمذع عليذه وعلذى قذدرات الرقيذق الجسذمانية فذي مجذاالت الحيذاة كافذة دتماعبسبب ا
كذذان يختلذذن  الرقيذذقن التعامذذل مذذع ا كمذذا ،(5)فذذان الغذذاء ذلذذك النظذذام لذذم يكذذن بذذاألمر اليسذذير

العيذون وتقطيذع االطذران كرقيذق  لفمنهم من تعرض للقتل والتعذيب وسم ،خرآو  عببين ش
، بينمذا كانذت معاملذة الرقيذق (6)بو عمذن الشذةوايرهم مذيالرومان واليونان والهنذد ومصذر القد

وأمذام كذل  (7)قسذوة بذات اقذلو فذي بذالد الحجذاز والذيمن فالعق سذالمأفضل عنذد العذرب قبذل ال  
                                                 

م(، م  1988د العلي، الدولة في عهد الرسول، مطبعة المجمع العلمي العراقي،  بغداد: صالح احم (1 
؛ هاشم يحيى المالح، الوسيط في السيرة النبوية والخالفة الراشدة، مطبعة جامعة الموصل، 434، ص 2

 .334 – 333م(، ص  1991 الموصل: 
ي الجمل وصفين وقضية التحكيم، دار علي محمد الصالبي، حقيقة الخالن بين الصحابة في معركت( 2 

 .18م(،  2008المعرفة،  بيروت: 
 .31- 30ابراهيم هاشم الفاللي، ال رق في القرآن،  القاهرة: د ت(، ص  (3 
 .502ه(، ص  1406ابو بكر الجزائري، منهام المسلم، دار الكتب السلفية،  القاهرة:  (4 
فرح القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، دار الكتب العلمية،  ابو عبد ا  محمد بن احمد بن ابي بكر بن (5 

 .183 – 182، ص 17م(، ما  1988 بيروت: 
 .23الفاللي، ال رق في القرآن، القاهرة : د ت(، ص  (6 
 .228، ص 3م(، م  1967احمد شلبي، مقارنة األديان  االسالم(،  القاهرة:  (7 
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تعاليمذذذذذذذه السذذذذذذذمحة، وتعامذذذذذذذل مذذذذذذذع ذلذذذذذذذك النظذذذذذذذام علذذذذذذذى أسذذذذذذذاس ب سذذذذذذذالمذلذذذذذذذك ظهذذذذذذذر ال  
على نظام الرق وتعامذل  سالمال   أبقىفي المجتمع العربي، لذا فقد  هحالةاجتماعيةسائدةكون

، وقذذد ركذذزت التعذذاليم (1)التذذدريا فذذي القضذذاء عليذذه امسذذتخدم ئلمعذه كتعاملذذه مذذع بقيذذة المسذذا
 نديالذذذ قر الحذذذروب ورق الوراثذذذة و بذذذرق لذذذى تجفيذذذن منابعذذذه الكثيذذذرة والمتمثلذذذة ية عسذذذالمال  

الحروب ورق الوراثة، فضذاًل عذن الحصذول  هما رقها في منبعين فقط صر وايرها كثير وح
بقائذذه  ،البيذذع والشذذراء عذذن طريذذقعلذذى الرقيذذق  رق الحذذرب كذذان نابعذذا مذذن أن إلغذذاء ذلذذك لذذوا 

ى المسذذلمين عبيذذد لذذدى العذذدو مقابذذل اطذذالق بذذاب مذذن ابذذواب الذذرق سذذون يجعذذل مذذن اسذذر ال
 يذقالرقلتحريذر عمل على فتح أبذواب في الوقت نفسه  سالم، اال ان ال  (2)سراح اسرى العدو

لزام على كل من يضرب عبذده متعمذدًا  صارمما عجل بإنهاء ذلك النظام بشكل تدريجي، ف
ان كفذذذارة  امذذذك، (4)واذا مذذذا ادعذذذى العبذذذد بلنذذذه حذذذر وأصذذذر علذذذى ذلذذذك فهذذذو حذذذر(3)أن يعتقذذذه

، وفذي حالذة (7)والحنث فذي اليمذين كفارتذه عتذق رقبذة(6)رمضان هو عتق رقبة  في (5)الوطء
 (8)يذذذتم بعتذذذق رقبذذذة إ لىحذذذدوث الظذذذواهر الطبيعيذذذة كالخسذذذون والكسذذذون فذذذإن التقذذذرب   تعذذذ

                                                 

 .189م(، ص  2017ر، دار الفكر،  دمشق: ابو األعلى المودودي، تفسير سورة النو  (1 
، 1م(، م1966ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  القاهرة:  (2 

 .397ص 
. وقال بعض السلن: ط ال 127، ص 11مسلم بن الحجام بن مسلم النيسابوري، صحيح مسلم، م  (3 

له ذلك فاذا عصى ا  فاضربه على معصية تذكره الذنوب التي  تضرب المملوك في كل ذنب ولكن احفظ
بينك وبينه ط. ينظر: الذهبي، كتاب الكبائر، حققه واخرم أحاديثه: بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان، 

 .204 دمشق: د ت(، ص 
 .75ص ، 7م(، م  1994ي، المدونة، دار الكتب العلمية،  بيروت: صار مالك بن انس بن مالك ال (4 
الوطء: وهو ان يجامع الرجل المرأة وهي محرمة عليه مع جهله بالحكم، مما يجعله معذورا شرعا في  (5 

فعله، وسمي بهذا االسم ألنه نكاح استعالء واالبا ما يكون مع الماء. ينظر: ابن انس، المدونة، م، 
 . 202ص
؛ ابو بكر 65، ص 3م(، م  1972: موفق الدين ابو محمد عبد ا  بن قدامة، المغني،  بيروت (6 

 .141 – 140، ص 3ه(، م  1324محمد السرخسي، المبسوط، مطبعة السعادة،  مصر: 
 .429، ص 1القرطبي، بداية المجتهد، م  (7 
 .79، ص 2م(، م  1986ابو عبد ا  محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري،  بغداد:  (8 
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عبذده علذذى مبلذغ مذذن المذذال و سذذيد فضذاًل عذذن فتحذه بذذاب التحريذر عذذن طريذق المكاتبذذة بذين ال
ولذذذذد أم التذذذذي تنجذذذذب مذذذذن سذذذذيدها تصذذذذبح  ة، كمذذذذا أن األمذذذذ(1)فهذذذذو حذذذذرالعبذذذذد دده اذا مذذذذا سذذذذ

يذد كانذت تذدل بعلذى الع اطلقذت،وهكذا في كثير من االمور،ال بل ان الكلمذة التذي (2)وتحرر
ألن العبوديذة    المعاملذةقة والرفق وحسذن ق والتي تعني الر  ر  العلى التسامح والمحبة وهي 

 هموالتعامذذل الحسذذن للمسذذلمين مذذع رقذذيق قالذذرأي فذذي مسذذللة الذذر  ، ولذذم يكذذن هذذذا (3)وحذذده فقذذط
مذذنهم الرقيذذق السذذودانكما اطلذذق علذذيهم و نذذاس الرقيذذق جس معذذين بذذل مذذع جميذذع انبجذذ اً خاصذذ

 ة انحذاءكانذت مكذة وبقيذ يةسذالمبدايةالدعوةال   ، فمذع(4)ملسذواد الذوانه ةالمؤرخون العرب نسب
ان تعذرن علذى  مكثيذر مذنه ثود الذين مالبسق المن الرقيلعداد كبيرةالجزيرة العربية حافلة ب

 فالنذذاس جميعذذاً  هالداعيذذة للتسذذامح مذع الجميذذع وأنهذذا ال تفذذرق بذين العبذذد وسذذيد سذذالمتعذاليم ال  
والمسذلمين فذي قولذه  سذالمنوق القوميات وتعدد األلذوان مرحذب بذه مذن قبذل ال  توان  ،سواسية

 إ لىتع

زثرثزتمتنتىتيترتزئمئنئىئيئربزبمبنبىبيبُّٱ
م ار  هكو ر فيه ولم يت واقبلوا اليه بقوة ودخلللدين الحق فانه ا اعرفو ف (5)َّمثنثىثيث

لقد كان في مقدمة أولئك الرقيق الذين حصلوا على  ،(6)التعذيب الشديد الذي تعرضوا له
التعذيب على يد مشركي ذاق والذي   سيدنا بالل الحبشي سالمال   همحريتهم بعد دخول

من الصحابة  وتحريره ليصبح واحداً  ئهعلى شرا  مكة، فقد عمل سيدنا ابو بكر الصديق
في قومه، وفي ذلك قال سيدنا  األجالء حاله حال أي صحابي كان في الجاهلية سيداً 

                                                 

، ص 18م(، م  1972ي، جامع البيان في تفسير القرآن،  بيروت: ابو جعفر محمد بن جرير الطبر  (1 
101. 

 .428، ص 2القرطبي، المصدر السابق، م  (2 
 .123، ص 10م(، م  1997ابو الفضل جمال الدين بن منظور، لسان العرب،  بيروت:  (3 
 .272، ص 5؛ القلقشندي، صبح االعشى، م 93الزهري، كتاب الجغرافية، ص  (4 
 .13الحجرات، آية  سورة (5 
محمد بن عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا وابراهيم األبياري وعبد الحفيظ  (6 

 .321، ص 1م(، م 1955شلبي،  القاهرة: 
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، ال بل ان سيدنا بالل تميز (1)(أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا بالل:  عمر بن الخطاب 
هر وكان له شرن الصعود على ظ، ( مؤذن الرسول  صارعن ايره من الصحابة بلن 

 عن ذلك فإن عدداً  فضالً  ،(2)ذان عند فتح مكة دون ايره من الصحابةوال الشريفة الكعبة
بالدهم بعد تحريرها وذلك بسبب  إ لىالعودة  واقد رفض واكان دسو المن الرقيق السيما 

قوال أللوا امتثعلى يد سادتهم الذين  سالمالمعاملة الحسنة التي كانوا يلقونها في بالد ال  
إن إخوانكم خولكم جعلهم ا  :  قائال مهقبالحسنى برقي محينما نصحه(   محمد الرسول

ما يلبس وال تكلفوهم ما مبسه لولي ا يلكلممتحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه 
 . (3)(همو لعينفم هبليغلبهم فإن كلفتموهم ما يغ

عذذذن طريذذذق علذذذى أن األصذذذل هذذذو الحريذذذة لجميذذذع البشذذذر  دكذذذيؤ ل سذذذالمقذذذد جذذذاء ال  ل
تعامذذذذل ال، ولهذذذذا اعتمذذذد المسذذذلمون أسذذذلوب إ لىاليمذذذان بذذذلن البشذذذر متسذذذاوون أمذذذام ا  تعذذذ

النذاس مذن خذالل األرض أو  إ لذى، كما أن المجتمع المسلم ال ينظذر (4)ءمع االرقا ىبالحسن
 ةمذذذن خذذذالل الرابطذذذو  ، مذذذن خذذذالل العقيذذذدة بالنسذذذبة للمسذذذلمين،الطبقذذذةعنصذذذر او أو ال اللذذذون

ن تلك المعاملذة سذواء فذي سبح سالمشهد اعداء ال  قد ، و (5)لنسبة لغير المسلمينالنسانية با
ية بلنذذه ال سذذالمفذذي الدولذذة ال  احذذوالهم ي، فقذذد وصذذن الرقيذذق سذذالمو المغذذرب ال  االمشذذرق 

ويتذيح لذه  هبس رقيقذه مالبذس مشذابهة لمالبسذالسذيد يلذلكذون  هيمكن التفريق بذين العبذد وسذيد
كاتذب اوربذي آخذر ان الذرق عنذد المسذلمين يختلذن عذن الذرق  د، ويؤك(6)تقليده في كل شيء

                                                 

العسقالني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة،  (1 
 .99، ص 7 بيروت: د ت(، م 

 .180، ص 1م(، م  1964ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، رسائل الجاحظ،  القاهرة:  (2 
. وكان من حق العبد على سيده ان يوفر له ماء طهارته او 83، ص 2البخاري، صحيح البخاري، م  (3 

، مغني تراب تيممه، وبقية األمور فضال عن طعامه وشرابه. ينظر: شمس الدين محمد بن محمد الشربيني
القاهرة:  0المحتام الى معرفة معاني الفاظ المنهام، تحقيق: علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، 

 . 260، ص 3م(، م  1958
 .72م(، ص  1945،  القاهرة: -بالل بن رباح  –عباس محمود العقاد، داعي السماء  (4 
م(، ص  2001الرسالة،  بيروت: يوسن القرضاوي، مالمح المجتمع المسلم الذي ننشده، مؤسسة  (5 

99. 
 .17م(، ص  1963دافدسن، افريقيا تحت أضواء جديدة، ترجمة : جمال محمد أحمد،  بيروت : (6 
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عند النصارى، وان حال االرقاء في الشرق افضل من حال الخدم في أوربا ألن الرقيذق فذي 
الشرق هم جزء ال يتجزأ من اسرة السذيد بذل ان الرقيذق يسذتطيعون الذزوام مذن بنذات سذادتهم 

فقذد  سذالمالسذيد وعبذده فذي ال  كل شذيء بذين  ، وانطالقًا من مبدأ المساواة في(1)بعد التحرير
وما تبعها من عصذور فكذان  سالمالرقيق المالبس التي يرتديها االحرار في صدر ال   ىرتدا

في ملبسذه ومشذربه ومسذكنه أثنذاء مذدة رقذه او بعذد  هسيديشابه ي سالمد في المجتمع ال  بالع
مذذاء يتبذذرجن حذذد جعذذل ال مورقذذيقه ةبذذين السذذاد المسذذاواةبذذل وصذذلت هذذذه ى، مذذول إ لذذىتحولذذه 
ذكذذر ذلذذك  وقذذد، (2)اكثذذر مذذن سذذيداتهن وقذذد بذذرز ذلذذك أثنذذاء العصذذر العباسذذيالحلذذي ويلبسذذن 
 ةهذذو  فريقذذياألوروبذذي واأل  إن بذذين  : طزويمذذر اذ قذذال ،سذذالملل   نالمعذذادي نصذذيريينبعذذض الت

، ولذم (3)م طو نذالتذي كانذت بيذنهم وبذين الز  هذوةتفرق بينهما، والمسلمون تمكنوا من إزالة هذه ال
ال يميذذزون بذذين رقذذيقهم  واارق بيذذنهم وبذذين رقذذيقهم حسذذب بذذل كذذانو يكتذذن المسذذلمون بإزالذذة الفذذ

 المسذذذللة نفسذذذها إ لذذذى، فضذذذاًل عذذذن ذلذذذك فقذذذد اشذذذار المستشذذذرق آدم سذذذميث (4)وافذذذراد عذذذوائلهم
ان كثيذذرا مذذذن الرجذذال االنجليذذذز الذذذين يعذذدون انفسذذذهم مسذذيحيين طيبذذذين لذذن يجذذذول  : طبقولذذه

مذذذع المسذذذيحيين مذذذن سذذذود البشذذذرة، أمذذذا المسذذذلمون فذذذال يفرقذذذون،  مالذذذةرار بالز القذذذ مخذذذاطرهب
العبذذذادة فذذذالعرب والزنذذذوم والبربذذذر أخذذذوة فذذذي الذذذدين وال يخذذذتلط بعضذذذهم بذذذالبعض االخذذذر فذذذي 

 .(5)ط ون الحياة اليوميةؤ حسب وانما يعاون بعضهم بعضا عن طيب خاطر في شف
م بعضذذهم مناصذذب سياسذذية التاسذذ ىومذذن خذذالل مالحظذذة دور الرقيذذق السياسذذي نذذر 

داريذذة قذذد تصذذذل  مذذا ااتصذذذب حذذد منصذذذب السذذلطان كمذذا حصذذذل فذذي دولذذة مذذذالي حين إ لذذىوا 

                                                 

 .  376م(، ص  1956( اوستان لوبون، حضارة العرب،  القاهرة: 1 
سن ؛ الجاحظ، المحا 251م(، ص  1938( محمد بن عبدوسالجهشياري، الوزراء والكتاب،  مصر: 2 

م( ص  1989؛ ابن القيم الجوزية، اخبار النساء،  بغداد:  251م(، ص  1924واألضداد،  القاهرة: 
22  . 
( انور الجندي، االسالم والثقافة العربية في مواجهة تحديات االستعمار وشبهات التغريب، مطبعة 3 

 .  94الرسالة،  القاهرة: د ت(، ص 
ن حا من الخلفاء والملوك، تحقيق : جمال الدين الشيال، مكتبة ( المقريزي، الذهب المسبوكفي ذكر م4 

 . 411، ص 1م(، م  2000الثقافة الدينية،  د م : 
 .  248 – 247( زناتي، االسالم، المصدر السابق ص 5 
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 684 – 674مذذذن   الذذذذي حكذذذم الذذذبالد ي جاطذذذهالحكذذذم مذذذن أبذذذي بكذذذر حفيذذذد مذذذار  ةكور سذذذا
ذا إمكانيذذات  الحكذذم فذذي تلذذك السذذنة وكذذان رجذذالً  ة، فتسذذلم سذذاكور (1)م( 1285 – 1275ه 
فذذي نظذذر الشذذعب الحذذاكم القذذوي  صذذار، إذ (2)فذذي أوسذذاط المذذاليين ةكبيذذر  ةولذذه شذذعبي يذذةعال

  .(3)نفوذهامالي هيبتها وحرص أشد الحرص على مد  إ لىالذي اعاد 
المجتمذذذع فذذذي السذذذودان  ئمن األعمذذذال التذذذي قذذذام بهذذذا رجذذذال المالكيذذذة لتثبيذذذت دعذذذامذذذو 

 فاحتذذل ع،الغربذذي تقذذديم المسذذاعدة والصذذدقات للفقذذراء وكذذل مذذن يحتاجهذذا مذذن أبنذذاء المجتمذذ
 هوفقذذ مولذذم يكذذن علذذ يفقهذذاء المالكيذذة مكانذذة خاصذذة لذذدى العامذذة فذذي دولتذذي مذذالي والسذذنغا

ة كذذاز كثذذرة الصذذدقة والعطذذاء وال بذذل اسذذهمت، العامذذةمذذن  مأولئذذك الفقهذذاء فقذذط هذذو الذذذي قذذربه
قذذرب النذذاس مذذنهم، ومذذن اولئذذك الفقهذذاء تالمسذذاعدات المقدمذذة مذذن لذذدن أولئذذك الفقهذذاء مذذن و 

 1583ه  991 الذذي تذوفي سذنة  ت(قيذأأبذو بكذر أحمذد بذن عمذر بذن محمذد   دالفقيه الزاه
، (4)والعطذذذاء ةدين كثيذذذر الصذذذدقتذذذين الذذذصذذذالح ملمعذذذرون ا ورعذذذاً  تقيذذذاً  الذذذذي كذذذان زاهذذذداً م( 

 1020 ت  يذان الذرأس(ر أبو عبد ا  محمد بن محمد بذن علذي بذن موسذى ع  وكذلك الفقيه
  على الفقراء والمساكين وقام بشذراء العبيذد  أخرم من ماله صدقة كان زاهداً م(  1611ه 

الفقيذذه كبذذين العامذذة والخاصذذة كوسذذطاء ، وعمذذل فقهذذاء المالكيذذة (5)إ لىتعذذ لوجذذه ا  همواعذذتق
وكذذان يسذذعى  م( 1593ه  1002التنبكتذذي(  ت  يكر محمذذد بذذن محمذذد بذذن أبذذي بكذذر الذذون 

 (نذذدامالح بذذن محمذذد صذذا ويصذذلح بيذذنهم، والفقيذذه  همر نفسذذه ليذذنفعضذذفذذي حذذوائا العامذذة وي
  .(6)ةالذي كان يشفع للمساكين عند السالطين وال ترد له شفاع صالح تكن(ذ  المعرون ب

                                                 

 .  68م(، ص  1973االسالمية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  القاهرة :  ( طرخان، دولة مالي1 
 2) murphy , History of African , 1972 , p 177. 

 . 69( طرخان، دولة مالي، المصدر السابق، ص 3 
، ص 1م(، م  1978( محمود اسماعيل، سوسيولوجيا الفكر االسالمي، دار الثقافة الجديدة،  تونس: 4 

206  . 
م(،  1981: ( البرتلي، فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، دار الغرب االسالمي،  بيروت 5 

 . 111ص 
؛البرتلي، فتح الشكور، المصدر السابق، ص 36( السعدي، تاريخ السودان،المصدر السابق، ص 6 

155 . 
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دار الفقيذه سذواء كذان  إ لىبطب الحكام فكانوا يفرون للعامة من وكان الفقهاء ملجل 
للخطذذر وكانذذت هذذذه قاعذذدة ثابتذذة وقانونيذذة ال يجذذوز للسذذلطة  واالمذذام أو القاضذذي اذا تعرضذذ

 إ لذذىشذذاد النذذاس ر ، وال يجذذوز للفقيذذه أن يطذذرد مذذن يلجذذل إليذذه، بذذل عليذذه أن يقذذوم بإ(1)ديهاتعذذ
 .(2)يةسالمالشرعية ال  م مع ءطريق الصواب الذي يتال

سذذبب االهتمذذام بهذذم أثنذذاء بالفقهذذاء ب مذذن الفقذذراء والمسذذاكين ةوقذذد تعلقذذت قلذذوب العامذذ
 ةخاصذث اللبذر والخيذر وكذذلك حذالمحن والكوارث، فقذد اعتذاد الفقهذاء علذى إظهذار أعمذال ا

حينمذا حذدثت مجاعذة وراح ضذحيتها كثيذر فالفقذراء،  إ لذىعلى تقديم المنح والعطايذا والهبذات 
 1523ه  1002 – 930الذذونكري التبكتذذي(  محمذذود بذذن أبذذي بكذذر   مذذن النذذاس قذذام الفقيذذه

 مذذؤدب  جمذع التبرعذذات والمسذذاعدات مذذن األانيذذاء فذي مدرسذذة الفقيذذه القاضذذيم(ب 1531 –
، وكذان الفقهذاء (3)ىسذنكر جذامع توزيعهذا علذى الفقذراء والمسذاكين عنذد بذاب ل ي(ر محمد الكذاب

 علذذى تقذذديم المسذذاعدات للفقذذراء والمحتذذاجين، ومذذنهم الفقيذذه القاضذذي ةالحاكمذذ رسذذألون اثذذيح
اربعذذذذذذذة االن كذذذذذذذل عذذذذذذذام  دداؤو  مذذذذذذذن االسذذذذذذذكيا كذذذذذذذان يلخذذذذذذذذ محمود(الذذذذذذذذيبذذذذذذذن العاقذذذذذذذب  

  .(5)مدينة والمساكينعلى فقراء ال اقسمهلي(4)ةصيني
 ثالثًا: أثر المذهب المالكي على العادات والتقاليد الوثنية:

ية داخذذل مجتمذذع السذذودان الغربذذي سذذالمحذذاول فقهذذاء المالكيذذة جاهذذدين زرق القذذيم ال  
كان هذا المجتمع يمتلك كثيذر مذن العذادات والتقاليذد الوثنيذة، وواجذه  فقد على مختلن فئاته،

الفذذات االجتماعيذذة والبذذدق مثذذل مظذذاهر الشذذرك وايرهذذا التذذي توارثوهذذا كثيذذر مذذن المخ لمذاءالع
كبيذذرة  جهذذوداً  تفقهذذاء يمثلذذون الفئذذة المثقفذذة فذذي المجتمذذع والتذذي بذذذلن الوكذذا عذذن أسذذالفهم،

بذة المفسذدين فذي الذبالد والمحافظذة علذى الداب العامذة فذي ر في مقاومة الفسذاد ومحا ةاقشو 

                                                 

 . 36، ص المصدر السابق( السعدي، 1 
 .  28؛ السعدي، تاريخ السودان، المصدر السابق، ص 97، ص المصدر السابق( كعت، 2 
 .  280 – 279، ص 2، م المصدر السابق( ابن بطوطة، 3 
( صينية: لم أجد لها تعريفا في المصادر والمراجع وربما تكون بمعنى الكيس الكبير والسلة الغذائية، او 4 

 الهدية من طعام ومالبس.  
 . 115، ص المصدر السابق( كعت، 5 
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سذكيا األأسذئلة و  (1)مذام السذيوطيال إ لذىقهذاء المالكيذة ف أسذئلةالمناسبات والطرقات، وكانذت 
تحمذذذل   م(1505هذذذذ 910 ت  المغيلذذذيمذذذام محمذذذد ال إ لذذذى(  م1538   هذذذذ944ت  محمذذذد

 .(2)ي فيهاسالمي الدين ال  أكثير من الهموم الستبيان ر 
السذذذذحرية  ىومذذذذن العذذذذادات والتقاليذذذذد الوثنيذذذذة االعتقذذذذاد باألسذذذذاطير والخرافذذذذات والقذذذذو 

وقذت و معرفذة آجذالهم بفيما يتعلذق بذالمريض الرابذة  ةتوارثمن العادات المالسم، و واتخاذ الط
 ينحذذرونفذذوق رأس المذذريض و  ضرون البذذيسذذمذوت المذذريض أو شذذفائه، وألجذذل ذلذذك كذانوا يك

الذذذذين يعملذذذون فذذذي التفريذذذق بذذذين المذذذرء وزوجذذذه،  ةالذذذذبائح تحذذذت اقدامذذذه، كمذذذا اعتقذذذد بالسذذذحر 
شذذيء مذذن شذذعر  اخذذذرهذذت البهيمذذة أوالدهذذا عذذن طريذذق ومذذنهم مذذن يذذزعم أنذذه يعذذرن مذذا اذا ك

ة ال يوافذذق، ومذذنهم مذذن يكتذذب مذذر و  ةر مذذونذذه علذذى تلذذك البهيمذذة فيوافذذق بخر يا فلحيتهذذ وا ارأسذذه
اذا سذذرق  م، ومذذنهر رزقذذاً كثذذوا اً لمذذن أراد حاجذذة عنذذد أحذذد ممذذا جعذذل أهذذل السذذحر ارفذذع مقامذذ

يمذرون فر ويذلمرهم بالمشذي عليذه المتهمذين بشذيء قصذي ديذقوي ماله أخذ المتهمين فيوقذد نذاراً 
، ومذنهم مذن يقذول ويعتقذد سذهالذذي ال يسذرق ال تحرقذه وال تمو فالذي يسرق تارة تحرقه النذار 

ذا أعطذوهم مذا  يمرضذونهميزعمون أنهم مقاربة و أن بعض الناس يقتلون بعضهم بمس أو  وا 
 : االمذذن يلقذذاهنذاجي كذذل ويذاهذم، ومذذنهم مذذن يمشذي بذذين العذذوام اعذذنهم ومنعذذوا م وهذأرادوه داو 

القلوب والقبول عند السذالطين وامثذال ذلذك  ةوالنكاح ودخل المحبةاريك رقية العين من اجل 
المذاء وقذرأ ضذر خابيذة مملذوءة ب، ويروى أن أحد المشعوذين اح(3)من امور السحر والشعوذة

شذخص مذن المذاء بقذدرة ا  علذى شذكل  مفخذر  يوقال له اخرم ال فلجابباسم  ىعليها وناد
  .(4)بالحربةجعل الحديد في رجليه وطعنه و رجل الذي يريد االنتقام منه ال

                                                 

( السيوطي: عبد الرحمن بن الكمال ابي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان الُخضري 1 
 . 335، ص 1ه(. ينظر: السيوطي، حسن المحاضرة، م  911االسيوطي  ت 

 .213 – 212( مرجان، فقهاء، المصدر السابق،  ص 2 
 .  343 – 341، ص المصدر السابق( السيوطي، 3 
 . 99، ص المصدر السابق( السعدي، 4 
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، (1)اسذتخدام خذط الرمذل ونحذوهبكما ظهر بذين السذودان مذن يذدعي أنذه يعلذم الغيذب 
 ةتذذذرجم وضذذذعها فذذذي ذلذذذك المكذذذان الذذذي حذذذوادث معينذذذويومذذذنهم مذذذن يترصذذذد مواقذذذع النجذذذوم 

، وكانذت هنذاك حلقذات (2)معينذة اشذياء إ لذىستحدث والبعض الخذر يتذرجم أصذوات الطيذور 
مذن النسذذاء  اوادهذذر العذرافين الذذذين يسذتخرجون العذذين، وكذان أكثذر  ةعقذد فذي األسذذواق ومحلذت

رس ويزعمذذون ضذذس والأنكذذاح والبيذذع والشذذراء والحذذروب والمحبذذة ووجذذع الذذر للوعنذذدهم طالسذذم 
 .(3)االنبياءملوك الدنيا وابناء  مانه

ومذن  السذحرةيات وكذان لهذم موقذن تجذاه هذؤالء وقد أنكر فقهاء المالكية تلك السلوك
م ومن يتعاملون معهم بالبعد عن السحر فذاذا فشذلت هفكانوا يحاولون اقناع ،يتعاملون معهم

 ويطذذذالبون السذذذالطين السذذذحرةالحكذذذام لتحريضذذذهم علذذذى هذذذؤالء  إ لذذذىمحذذذاوالتهم هذذذذه لجذذذلوا 
اء بسذذذبب مكذذذانتهم الكبيذذذرة ال الحكذذذام لنصذذذائح الفقهذذذاء المالكيذذذة جذذذثذذذتمويبذذذدو أن ا، (4)بقذذذتلهم
 م.لديه

مذذع العبذذادات الشذذرعية بذذل اختلطذذت بهذذا  ىكمذذا كانذذت هنذذاك ممارسذذات وثنيذذة تذذؤد
ويعملذذون علذذى أداء  إ لىدون فذذرائض ا  تعذذيذذؤ هذذم مسذذلمون فواعتقذذد العامذذة أنهذذا جذذزء منهذذا، 

الصذذالة والزكذذاة وتذذالوة القذذرآن والحذذا وبنذذاء المسذذاجد وطلذذب العلذذم ومذذع ذلذذك كذذان بعضذذهم 
يعتقذذد أن هنذذاك مذذن يذذنفعهم ويضذذرهم ايذذر ا  عذذز وجذذل، اذ كذذان لهذذم أصذذنام يتقربذذون إليهذذا 

 .(5)ذبائحالا هويذبحون لها، والبعض االخر يعظم االشجار ويذبحون عند

                                                 

اء بعضها يرمز للخير ( يستخدم خط الرمل هذا لمعرفة الحاضر والمستقبل وله ست عشرة هالة، واسم1 
والبعض الخر للشر ومن يرد استعماله يلتي بتراب نظين ويبسطه على االرض ثم ينقط فيه باألصابع 
الوسطى اربعة أسطر من اير عدد بالحذن زوجا زوجا الى ان ينتهي الى االخر واذا كان زوجا او فردا 

ني بعده الة ان تنتهي االربعة اسطر فيتكون اثبته ثم يثبت ما تبقى من السطر االول اوال ومن السطر الثا
 . 215منها شكل عددي ويستخلص من خالله الحال والطلب. ينظر: مرجان فقهاء، ص 

( المغيلي، اسئلة االسكيا وأجوبة المغيلي، تقديم : عبد القادر زبادية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 2 
 . 34م(.، ص  1974 الجزائر : 

 . 339، ص لمصدر السابقا( السيوطي، 3 
 . 291، ص 5( القلقشندي، صبح االعشى، المصدر السابق، م 4 
 . 35( المغيلي، المصدر السابق، ص 5 
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كذانوا يسذذتغلون مجذالس الذذوعظ فذي محاربذذة هذذه السذذلوكيات الوثنيذذة  المالكيذذةفقهذاء و 
، كما واجه فقهاء المالكية في مجذالس الذوعظ ة الجمعةمثل خطب الدينيةفضاًل عن الخطب 

وال يغتسذلون مذن  السلوكيات الخاطئة ومنها أداء الصالة بالتيمم فال يتوضذل احذدهم اال نذادراً 
 مالنسذاء المسذجد ومعهذ ونإذا كبرت ويذدخلاال وال تصلي  ئهمسانوال تصوم  الجنابة إال نادراً 

خلذط اللذبن بي األسواق فقذد يقذوم بعضذهم فقهاء المالكية حاالت الغب ف ا واجه، كم(1)عصا
إذا  ممذذذنهو ، (2)قبذذذل بيعهذذا ةالماشذذي خومذذذنهم مذذن يقذذذوم بذذنف مبالمذذاء، ويخلذذط اللحذذذم مذذع الشذذح

 هذذا بذذربحوذهذذب بهذذا قبذذل أن يذذدفع لصذذاحبها ثمنهذذا، فذذإذا نذذدم اولذذم يبع حازهذذااشذذترى سذذلعة 
مذن يطفذن مذنهم و  ،(3)قال لذه خذذ سذلعتك او اصذبر حتذى نبيعهذاو طلب منه صاحبها ثمنها 

يذذذلبى نحذذذاس، او بالالمكيذذذال والميذذذزان بالزيذذذادة والنقصذذذان ومذذذنهم مذذذن يغذذذب الذذذذهب والفضذذذة 
 .(4)ترابالمن التبر -أي يستخلص -انينزن

والظلذذم والفسذذاد  والقسذذوةوالتجسذذس والبخذذل والجذذبن  النميمذذةانتشذذر بذذين بعضذذهم  امذذك
، وكثيذر (5)أكذل الحذرامو تكبذر لوان بالبذاء واألمهذات لذوقطع صلة الرحم وشذهادة الذزور والح

 .(6)منهم كانوا يلكلون الجين والكالب والحمير
ها الرحالذذة ابذذن بطوطذذة لذذبعض أهذذالي السذذودان حومذذن العذذادات التذذي رفضذذها واسذذتقب

عذذدم احتشذذام بعذذض النسذذاء مذذن الرجذذال، وكذذذلك عذذدم احتجذذاب المذذرأة عذذن أت زوجهذذا  ةعذذاد
االصذدقاء واالصذحاب  ن، كمذا كذان لذديهعلذى الصذالة تهنباظوصذاحبه مذع مذو ا وابن عمذه 

                                                 

 . 338، ص المصدر السابق( السيوطي، 1 
 .  63، ص المصدر السابق( المغيلي، 2 
 .  63؛المغيلي، اسئلة االسكيا، ص 339، ص المصدر السابق( السيوطي، 3 
ا االمر معرون في ايام اانة في القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميالدي، اذ توافرت في ( هذ4 

كتب الرحالة العرب على ان ملوك في السودان الغربي كانوا يصطفون ألنفسهم السبائك الذهبية وال يتركون 
، ينظر: مرجان،  للناس اال التراب الذهب  التبر( للتعامل، وهم يفعلون ذلك لكي يبقى للذهب اهميته

 . 217فقهاء، ص 
 . 338، ص المصدر السابق( السيوطي، 5 
 . 282، ص 2، م المصدر السابق( ابن بطوطة، 6 
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مذذا كره فيجذد امرأتذذه ومعهذا صذاحبها فذال ينكذر ذلذك، دامذن الرجذال األجانذب، ويذدخل الرجذل 
  .(1)ب من النساء األجنبياتحواص كان للرجال

العذري و كشذن عذورات النسذاء الحرائذر واالمذاء وان  ةعاد الفقيه الرحالة ركذلك انك
 ي،ويبذذدو أن حالذذة التعذذر (2)دة بيذذنهمكانذذت مشذذهورة ومطذذر  كانذذت بنذذت القاضذذي، وتلذذك عذذادة

لذذذبس  وجذذذه اوة الفذذذي عذذذدم لذذذبس الخمذذذار وتغطيذذذ ة تتمثذذذلابذذذن بطوطذذذ الرحالذذذةالتذذذي قصذذذدها 
ي اثنذذذاء حكذذذم سذذذالمالتذذذي اعتذذذاد علذذذى رؤيتهذذذا فذذذي بذذذالد المغذذذرب ال  و فذذذي يذذذد المذذذرأة  نقفذذذازي
 ن.يينير الم

الشذرق  يقتضذيه( بمذا م1538   هذذ944ت  محمذد لخأسكيافقهاء المالكية  ىوهنا افت
م امحمذذد اول حذذاكم سذذوداني يذذر الحذذام  ايتجذذاه عذذادة العذذري واالخذذتالط، وبالفعذذل كذذان االسذذك

ية الحميذدة فذي الذزي، وفذي عذدم االخذتالط سذالمال   والدابالمرأة على اتبذاق قواعذد السذلوك 
اللتذذذزام الضذذذمان  امراقبذذذة سذذذلوك الرعايذذذ مةبالرجذذذال إال فذذذي حذذذدود الشذذذرق، وبلذذذغ فذذذي صذذذرا

فذذي إلقذذاء القذذبض علذذى أي رجذذل  ونيتذذردد وا الي أن رجذذال الشذذرطة فذذي عهذذده كذذانسذذالمال  
، وهكذذذا (3)وفذذي الحذذديث معهذذا ثذذم يوضذذع فذذي السذذجنايشذذاهد فذذي صذذحبة امذذرأة أجنبيذذة عنذذه 

 .المالكية في مواجهة االختالط في بالد السودان اءنجح فقه
، (4)جمذذيالت بذذدون زوامالء النسذذاوطء كمذذا كذذان عنذذد بعذذض ملذذوك السذذودان عذذادة 
قذذدمها لهذذم حذذد مذذنهم بنذذت حسذذناء ل ألفقذذد كذذان مذذن عذذادة بعذذض اهذذل السذذودان انذذه اذا نشذذ

موسذذذذذذذى  ت  منسذذذذذذذالملذذذذذذذك لوقذذذذذذذد ذكذذذذذذذر فقهذذذذذذذاء المالكيذذذذذذذة  هذذذذذذذا بغيذذذذذذذر زوام،كفيمل وطذذذذذذذوءة
للملذوك فقذالوا لذه وال وال موسذى  امنس لمسلم شرعا فقال:لم(  أن هذا ال يحل 1337هذ 738

عذذاداتهم ايضذذا انهذذم كذذانوا يتنذذاكحون ن ومذذ ،(5)اعلذذم وتركذذهمذذا كنذذت  وا  مال لهذذللملذذوك فقذذ

                                                 

 . 272، ص 2، م المصدر السابق( ابن بطوطة، 1 
، السيوطي، 63؛المغيلي، المصدر السابق، ص 282ص  2، م المصدر السابق( ابن بطوطة، 2 

 .  339الحاوي للفتاوى، ص 
( جوزين كي زيربو، تاريخ افريقيا السوداء، ترجمة: عقيل الشيخ حسين، الدار الجماهيرية للنشر 3 

 . 145م(، ص  2001والتوزيع،  ليبيا: 
 .  120 – 119، ص 4( العمري، مسالك االبصار،المصدر السابق، م 4 
 . 296، ص المصدر السابق( القلقشندي، 5 
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ولهذذذا كذذان  هذذاعذذيب علذذى امواليتذذه ان يتذذزوم المذذرأة الغنيذذة و فبغيذذر صذذداق، ومذذنهم مذذن حر 
سذب وال يزوجذون الفقيذر حتذى لذو كذان ونصذاحب مذال لأولياء االمور ال يزوجون بنذاتهم اال 

ر الفقهذذاء المالكيذذة الذذذين قذذاموا بثذذورة تصذذحيح كبيذذرة بعذذد وفذذاة ، وهنذذا جذذاء دو (1)تقيذذاً  صذذالحاً 
 واية، فقذذد قذذامسذذالملشذذريعة ال  ة لتكاسذذانالذذذي أحذذدث  م( 1451ه  855ة  سذذن يسذذني علذذ

 .(2)اهبعملية إصالح كبيرة في المجتمع إال أنهم لم يستطيعوا القضاء عليها جميع
 عذذادات الخاطئذذة بذذالميراث،ومذذن العذذادات السذذيئة التذذي كانذذت منتشذذرة فذذي المجتمذذع ال

نمذذا كذذان يلخذذذ مذذال الميذذت ابذذن اختذذال فهذذم  ، وكذذانوا علذذى هيتوارثذذون علذذى الكتذذاب والسذذنة، وا 
، ولكذن اذا كذذان فذذي إ لىا  تعذذ ه، وفذذيهم مذن يقذذر الميذذراث كمذا فرضذذ(3)ذ القذذدمهذذا الحذذال منذ

ويقذذوم بإعطذذاء الزوجذذة  الب،ا ةالورثذذة كبيذذر اسذذتولى علذذى جميذذع التركذذة ويذذدعي أنذذه بمنزلذذ
احذذذد مذذذذنهم وال  اوال رضذذذ تذذذذلخير وال تقذذذديم نصذذذيبها ويسذذذتولي هذذذو علذذذذى المتبقذذذي مذذذن ايذذذر

علذذذى تركتذذذه االقذذذوى ايضذذذا،  ىسذذذتولايتعذذذرض لذذذه أحذذذد فذذذي ذلذذذك مذذذدة حياتذذذه، حتذذذى إذا مذذذا 
 .(4)رث الزوجة وال ايرها من النساءو بعضهم ال يو 

 همم باسذذذترقاق االحذذذرار ويذذذدعو إن مذذذنهم مذذذن كذذذان يقذذو  كذذذلك ومذذن عذذذاداتهم السذذذلبية
مالذذه بذذين ورثتذذه النهذذم رقيذذق فذذي نظذذرهم  واعليذذه ذلذذك لذذم يقسذذم ىمذذات مذذن ادعذذفذذإن بالعبيذد، 

عبيذذد اتبذذاق السذذين ومذذنهم مذذن  هذذؤالء يقتلونذذك ويقولذذون: واكذذادهذذؤالء احذذرار وان قلذذت لهذذم 
افس لتنذذذباوال يضذذذرهم فذذذي انفسذذذهم، ومذذذنهم مذذذن يبذذذيعهم  لمذذذنهم االمذذذوا يلخذذذذيسذذذخر مذذذنهم و 

                                                 

 .  242، ص المصدر السابق( السيوطي، 1 
 .  242، ص المصدر السابق( المغيلي، 2 
 . 337، ص المصدر السابق( السيوطي، 3 
( وهنا يؤكد الباحثون ان البشرية كانت في اطوار سابقة تعتبر قضايا االرث والستخالن مرتبطة باألم، 4 

البشرية تمر بلطوار  ألنها ربة المنزل واليها يعود جميع افراد العائلة وقد كان ذلك أكثر وضوحا، كما كانت
لم ينتظم فيها االزوام فقد يكون لخأم عدد من االزوام في آن واحد، وفي مثل هذه الحالة فإن االم وحدها 

 .  220التي تمثل االصالة في انحدار جميع افراد العائلة من نسلها. ينظر: مرجان، فقهاء، ص 
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، وهنذذا كذذان للفقهذذاء المالكيذذة دور فذذي محاربذذة هذذذه العذذادات السذذيئة بعذذد استشذذارة (1)والتنذذازق
  .(2)(  لهمم1538   هذ944ت  ا محمدياالسك

اثنذاء جلذوس  تلك التي تحدثومن العادات السيئة التي تصدى لها الفقهاء المالكية 
 991 – 913 اود سذذذذذكيا دألمثذذذذذل ا الجمعذذذذذةيذذذذذوم اذذذذذاو الملذذذذذك فذذذذذي القصذذذذذر الملكذذذذذي فذذذذذي 

نحذذو  مكذذان يجلذذس حولذذه عبيذذده الخصذذيان يقفذذون علذذى راسذذه وهذذ م(، إذ1582 – 1549ه 
اسذذذذرق اليذذذذه بعذذذذض  سذذذذكيا ان يبصذذذذقاألوعلذذذذى كذذذذل واحذذذذد لبذذذذاس حريذذذذر فذذذذإذا أراد  ئةسذذذذبعما

قذذد هذذذا نت، ولقذذد االنخذذاممذذن  هفيذذه ثذذم يمسذذح فذذاه فيبصذذق األسذذكيا كمذذه لذذ بسذذطالخصذذيان وي
أثنذاء وجذوده فذي  (القاضي محمود بذن عمذر بذن عمذر سبطسعيد  أحمد بن التصرن الفقيه 

 .(3)في هذا األمر (م1582/هـ990)ت دداؤو  ايالعاصمة وتكلم الفقيه أحمد مع االسك
وصذذورة  جمبعذذض األفعذذال التذذي ال تنسذذ يذذؤدونفضذذاًل عذذن ذلذذك فقذذد كذذان السذذودان 

عليذذه أن  ،مجلسذذه أثنذذاء وجذذوده فذذي علذذى رجذذل يذذنعم السذذلطانحينمذذا المسذذلم فذذي المجتمذذع، ف
ن ا ، كمذذا(4)مذذن بدايذذة المجلذذس حتذذى نهايتذذه جذذةحر دوان يقذذوم بال يضذذع التذذراب علذذى رأسذذه،

يعاقذذذذب عليهذذذذا فاعلهذذذذا، فذذذذاذا اراد احذذذذد  يذذذذرةعذذذذد جريمذذذذة كبيالعطذذذذاس فذذذذي مجلذذذذس السذذذذلطان 
فعليذذه ان ينذذبطح ارضذذا ويغلذذق فمذذه حتذذى ال يخذذرم صذذوته، امذذا اذا  سالحاضذذرين ان يعطذذ

بوجذود فقهذاء المالكيذة تذم تنبيذه و ، مرهو على صد مهييداجميع وضع العطس السلطان فعلى 
 .(5)تلك األفعال ترك ضرورة إ لى الناس

 رابعًا: أثر المذهب المالكي على االحتفاالت واألعياد:
 اً فذي السذودان الغربذي وظهذور المذذهب المذالكي هنذاك ميسذر  سذالميكن انتشار ال   مل
فالمجتمع يعذيب فذي حالذة مذن  ،جداً  ومهمتهم صعبة ، فقد كان طريق فقهاء المذهبوسهالً 

أمذور اريبذة تذرتبط بشذكل  سلمعتقدات دينيذة بدائيذة تقذوم علذى تقذدي هالمتسبر اسعالضياق 
                                                 

 . 337، ص المصدر السابق( السيوطي، 1 
حياء دولة السنغاي االسالمية،  ( فاي منصور علي2   – 1493ه  935 – 889، أسكيا الحام محمد وا 

 .  64م(، منشورات كلية الدعوة االسالمية،  طرابلس: د ت(، ص  1529
 . 114، ص المصدر السابق( كعت، 3 
 . 149؛ جوزين، االسالم، ص 68( العمري، مسالك االبصار،المصدر السابق، ص 4 
 .  79م(، ص  1974رات االفريقية، ترجمة: علي شاهين،  بيروت: ( دنيس بولم، الحضا5 
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، وامذام تلذك المعتقذدات مالتذي عذدت الالعذب األسذاس فذي معتقذداته هذمكبير باألجذداد وارواح
هنذذاك مجموعذذة مذذن ف، نفسذذه همدينيذذة علذذى مبذذدأ معتقذذدالكذذان البذذد مذذن أن تقذذوم احتفذذاالتهم 

تلذذك ايذذام ا، ويذذؤدي السذذكان فذذي أ فريقيذذالذذديانات الوثنيذذة فذذي  واألعيذذاد التذذي يحتفذذل بهذذا معتنقذذ
 .تقديم القرابيناألعياد طقوسًا خاصة يرافقها ربما 

بشذكل  لهذةلاوكثير من تلذك المناسذبات واألعيذاد تقذوم علذى التقذرب مذن األسذالن و 
 (المونذذذذدي  موسذذذذم الحصذذذذاد، اذ يقذذذذوم أفذذذذراد قبيلذذذذةدايذذذذة يذذذذون ببالوثن ةفارقذذذذاألعذذذذام، ويحتفذذذذل 

سذبتمبر والجذزء الثذاني ايلول باستدعاء األسالن في ذلك الموسم، ويبذدأ االحتفذال فذي شذهر 
ديسذذذذمبر حينمذذذذا تحصذذذذد اول الحبذذذذوب، ويحمذذذذل شذذذذخص مخذذذذتص كذذذذانون االول فذذذذي شذذذذهر 
موسذذم  ءدبذذيعلمهذذم بيكلم االسذذالن و لذذتلذذك الحبذذوب ويصذذعد علذذى تذذل  باألسذذالنباالتصذذال 
لصذيد الحيوانذات  القريذةما أن يتم االنتهاء مذن الكذالم يذذهب مجموعذة مذن ابنذاء و الحصاد، 

 واتلذك الحيوانذات، كمذا يسذكب ولحذوم نخيلالطبخ ارز مع زيت ي، اذ لخأسالنلتقديمها قربانا 
ام أيذديهم قبذل األكذل ثذم يوضذع الطعذ واكمية مذن المذاء علذى االرض ليشذرب األجذداد ويغسذل

 .(1)ضع على المحجر المقدسيو و  زمو  ةعلى ورق
تذذذذذكر  عيذذذذد تسذذذذمى طقذذذذس األجذذذذداد  ةمهمذذذذ ةن لخأفارقذذذذة مناسذذذذبإفضذذذذاًل عذذذذن ذلكفذذذذ

ن أرواح اا أ فريقيذرواح االجذداد، فاالعتقذاد السذائد لذدى سذكان اذرب بليحتفل فيها  (األسالن
األجذداد  ة طقذوسايذالنهذر عنذد بد إ لىفيذهب الكاهن او بقربها،  أسالفهم تعيب داخل المياه

الكذذاهن  أقذذوس، ثذذم يبذذدطلتلذذك ال المخصصذذينالقذذدر والحصذذير  مذذايو حذذامالً أيار فذذي شذذهر 
لخروم من الماء والدخول فذي القذدر الذذي مذا أن يقتنذع انهذا قذد دخلذت فيذه ن لسالبدعوة األ

المعبد، فيضع القذدر علذى المذذبح المخصذص في حتفال الالقرية الستكمال ا إ لىحتى يعود 
داد علذى األجذبين فيتولى الكاهن اداء الصلوات الخاصة بتقديم القرابين التي تبذدأ بشذكر لقرال

 .(2)سنةال هوالطلب منها بتكرار الحماية والحفظ في هذ ةالماضي سنةحفظ القرية في ال

                                                 

( عاصم محمد حسن محمد، الديانات التقليدية في ارب افريقيا  مدخل دراسي(، مجلة قراءات افريقية، 1 
 .  25م(، ص  2008،  كانون االول ديسمبر 3ق 
،  كانون 3راءات افريقية، ق ( محمد، الدياناتالتقليدية في ارب افريقيا  مدخل دراسي(، مجلة ق2 

 .  25م(.، ص  2008االول ديسمبر 



                                                                                                         بشار َأكرم مجيلو فائز فتح اهلل عبدالوهاب حممود                 املذهب املالكي وأثره يف تغيري عادات جمتمع السودان الغربي

 362 

خذذذرام وتذذذاهم ليقذذذدم السذذذكان علذذذى نذذذبب قبذذذور م (1)فذذذي بنذذذين( االيقذذذو  وفذذذي قبيلذذذة 
اذا  همشذذهور بعذذد مذذوتتسذذعة نسذذاء و  وار مذذن مذذوتهم إذا كذذانشذذهو  ةجمذذاجم أسذذالفهم بعذذد سذذبع

ثذم تحفذظ ، رابين من الديوك الصذغارقعليها دماء  ربوت جماجم جيداً الرجال، وتغسل ا كانو 
فذذي ذلذذك اليذذوم تجلذذب ، فتذذذكر األسذذالنبليذذوم االحتفذذال  االجمذذاجم فذذي مكذذان معذذين انتظذذار 

ويوضذذع علذذى النيذذة التذذي  مغطذذاة بقمذذاب ابذذيض نظيذذن،و فذذي أوعيذذة  ةالجمذذاجم موضذذوع
، ي نسذذائيةجمذذاجم الرجذذال قبعذذة وسذذيفين، وعلذذى النيذذة التذذي تضذذم جمذذاجم النسذذاء حلذذ ضذذمت

ة المحذيط ر حفذرة تسذمى حفذ إ لذىنة دالنية في موكب مهيب يقوده السذتؤخذ ي لاتوفي اليوم ال
لذذك تن نفسذذها يقذذام طقذذس آخذذر لتقذذديم القذذرابين بعذذد دفذذ ةقبيلذذال، وفذذي ةالجمذذاجم ثانيذذ نفدتذذ اذ

 هذاعذددا مذن القذرابين الحيوانيذة ويطبخونا حذول النهذر ويذذبحو  يامذاً خقيم النذاس اذ يالجماجم، 
وهذذذو يذذذدعوهم  نداخذذذل الخيذذذام التذذذي يذذذدخلها السذذذادن مذذذع أرواح األسذذذال اثذذذم يضذذذعون لحمهذذذ

يبلذذغ السذذادن  نهم يخذذرمظذذ مذذن الطعذذام حسذذباألسذذالن لتنذذاول ذلذذك الطعذذام، وحذذال انتهذذاء 
 .(2)السالن بتلك الوليمةالناس بمدى فرح ا

ب المطذر وهذو عيذد لذه تقاليذده الفضاًل عن ذلك فقد اهتم األفارقذة باالحتفذال باسذتج
 المطرا بذذذذيجتمذذذذع كذذذذل ابنذذذذاء القبيلذذذذة لالحتفذذذذال سذذذذنوي (3)وت(نذذذذتالهو   فذذذذي قبيلذذذذةف الموروثذذذذة،

هذا ذبحال يجذوز  ة نعذام حبلذىتكون القرابين في تلك الحالو للمطر  اً األضاحي طلب نفيذبحو 
زيذذذت وبعذذذض االحجذذذار المذذذاء و الب كيتمسذذذا أ فريقيذذذقبائذذذل شذذذرق  ى، ولذذذد(4)خذذذرأفذذذي احتفذذذال 

امعذذاء مذذاعز يضذذحى بهذذا ثذذم  محتويذذاتب هذذا جميعذذاً لطيخت العطريذذة عنذذد طلذذب المطذذر ويذذتم
                                                 

( بنين: مدينة في والية  إدو( جنوب نيجيريا، وهي عبارة عن ميناء على ضفان نهر بنين، ويعود 1 
تلسيسها الى القرن الرابع الهجري العاشر الميالدي، اذ انتشر االسالم فيها عن طريق المرابطين ثم 

مال عبد الهادي محمد مسعود، المجتمع االسالمي المعاصر  افريقيا(، دار الوفاء، الموحدين. ينظر: ج
 .  180م(، ص  1995 القاهرة: 

 . 26( محمد، الديانات، المصدر السابق، ص 2 
( الهوتنوت: وهم احد شعوب افريقيا جنوب الصحراء التي اقترن اسمها بالبشمن المشابهين لهم بالشكل 3 

الزنجية لدى الهوتنوت اكثر وضوحا من البشمن، وموطن الهوتنوت االصلي هو منطقة  والثقافة، والصفات
البحيرات الكبرى في شرق افريقيا، لكنهم هاجروا بعد ذلك نحو الجنوب. ينظر: محمد، الشعوب والسالالت، 

 . 37ص 
   .113 – 112م(، ص  1974( بولم، الحضارات االفريقية، ترجمة : علي شاهين،  بيروت : 4 
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بعذض االحجذار ضذر و األعشذاب الخ كميذة مذنه ضذعيتبعها مراسيم يقوم بها رجل المطر بو 
لمذذاء وتوضذذع فذذوق حجذذر صذذخري كبيذذر وتطحذذن ابفذذي صذذحن ثذذم تغسذذل الحجذذارة البذذيض 

سذوداء بذالقرب مذن الحجذر الكبيذر وتلطذخ  عزبمذا ىحجارة المطذر مذع زيذت السمسذم ويضذح
، وبعذدها ةبسذرع قذادميعتقذدون أن المطذر  الطريقذةوبهذذه  ،الضحيةمحتويات معدة بالحجارة 

 .(1)وكبار السن الضحية فوق الحجر وهرجل المطر ومساعد يلكل
تكوينهذذا عظذذام و فذذي الذذبالد يقذذوم السذذكان بجمذذع  بل جفذذان وجذذدو ة حصذذوفذذي حالذذ

ضرام تللاك السذماء يتكلمذون  إ لذىقربذان حولهذا رافعذين ايذديهم ا المقذدمو دور ثم يذالنار فيها  وا 
شذجرة يقدسذونها للسودان بكلمات تساعد في تقديرهم على نزول المطر واالستسقاء، كما ان 

هذذذا لمذذذدة ثالثذذذة ايذذذام يرقصذذذون ويلعبذذذون حتذذذى تحت ئهمويحتفلذذذون بهذذذا فذذذي كذذذل عذذذام عبذذذر بقذذذا
والشذذخص  ،(2)لتلذذك الشذذجرة  القربذذانويعذذدون ذلذذك نوعذذا مذذن  ،مهتتسذذاقط أوراقهذذا علذذى رؤوسذذ
عذذد يسذذالن وتقذذديم القذذرابين لهذذا هذذو شذذيخ القبيلذذة الذذذي األ بذذلرواحالذذذي يحذذق لذذه االتصذذال 

، وبسذبب (3)اح أسذالفهمالوصذل بيذنهم وبذين أرو  ةوحلقذ القبيلذةفذي نظذر ابنذاء  نالكذاه ةتببمر 
 تلذذذك المكانذذذة التذذذي يتمتذذذع بهذذذا شذذذيخ القبيلذذذة فذذذان السذذذكان فذذذي السذذذنغال يقدسذذذون ضذذذريحه،
ويقذذذدمون لذذذه القذذذرابين المتمثلذذذة باأللبذذذان والميذذذاه التذذذي تصذذذب علذذذى قبذذذره، فضذذذاًل عذذذن تقذذذديم 

(: ط يحذذذتفظ االسذذذالن بكذذذل انفعذذذاالتهم Margret Greelوفذذذي هذذذذا تقذذذول   ،(4)الذذذذبائح 
هم كما كانوا مذن قبذل، فهذم يشذعرون بذالجوق والعطذب، يغضذبون ويسذرون، وينتقمذون ورابات

                                                 

( محمد عدنان مراد، المجتمعات األفريقية أصولها تاريخها وشعوبها وثقافتها، اتحاد الكتاب العرب، 1 
 . 298م(، ص  1995 د م: 

( المسعودي، أخبار الزمان من ابادة الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء من العمران، دار االندلس 2 
  .88م(، ص  1996للطباعة والنشر،  بيروت: 

( هوبير ديشان، الديانات في افريقيا السوداء، ترجمة: أحمد صادق حمدي، مراجعة: محمد عبد ا  3 
؛ زناتي، االسالن في المعتقدات األفريقية 28م(، ص  1956دراز، دار الكتاب المصري،  القاهرة: 

 .71 – 70ص م(، 1975،  العراق: 12المعاصرة وعند العرب قبل االسالم، مجلة التراث الشعبي، ق
 1406( سيال، المسلمون في السنغال معالم الحاضر وآفاق المستقبل، مطابع الدوحة الحديثة،  قطر : 4 

 . 42ه(، ص 
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اذا مذذا اهملذذوا، ويرضذذون اذا مذذا عوملذذوا بذذاالحترام الالئذذق ووفذذاء األبنذذاء تجذذاه األسذذالن هذذو 
 .(1)الذي يقيهم من الجوق والعطب اذا قدمت القرابين بصورة منتظمة ط

ا أ فريقيذذلنظذذام القبلذذي البذذدائي فذذي اذذرب وتعذذد العالقذذة بذذين االسذذالن واألبنذذاء فذذي ا
أعظذذم عالقذذة كونهذذا تقذذوم علذذى تبذذادل المنفعذذة، فذذالموتى هذذم الرؤسذذاء الفعليذذون فذذي االسذذرة 

، لذا فإن التقرب منهم كان يستدعي تخصيص هياكل او امذاكن وان كانذت  (2)والقبيلة ككل
مذذذا تكذذذون علذذذى شذذذكل صذذذغيرة داخذذذل الذذذدار للتعبذذذد فيهذذذا وتقذذذديم القذذذرابين لتلذذذك األرواح، ورب

محراب يتولى خدمتذه اكبذر افذراد االسذرة سذنًا، واالبذًا مذا ينصذب محذراب لكذل ميذت فذي داره 
، فيمذا يضذع الذبعض قذرابينهم (3)يتكون من أوعية من الطين وأصدان مجوفة وعيدان يابسة

علذذذى عصذذذا يغرسذذذونها بذذذالقرب مذذذن حذذذوب الذذذدار، ويقذذذيم آخذذذرون هذذذيكاًل مذذذن ثالثذذذة أحجذذذار 
، وامذام تلذك الحالذة (4)نذاء الحذوب او يزرعذون نباتذًا بصذليًا معينذًا للغذرض نفسذهصغيرة فذي ف

مذذن الضذذياق واالحتفذذاالت الوثنيذذة كذذان البذذد لفقهذذاء المالكيذذة والمذذذهب عمومذذًا مذذن الوقذذون 
ية وتذذرك الوثنيذذة منهذذا، فقذذد سذذالمبحذذزم وتوجيذذه المجتمذذع نحذذو االحتفذذال باألعيذذاد الدينيذذة ال  

لغاؤهذمنع االحتفال بالمناس جميعذًا، وحصذر االحتفذال بعيذدي الفطذر  ابات واالعيذاد الوثنيذة وا 
واألضحى وسذمح المسذلمين ألنفسذهم فضذاًل عذن العيذدين االحتفذال بذبعض المناسذبات كليلذة 
القذذدر وليلذذة االسذذراء والمعذذرام وايرهذذا مذذن المناسذذبات الدينيذذة، ففذذي السذذودان الغربذذي احتفذذل 

مهذذم اليذذوم السذذابق لهذذا، ويقذذوم الفقهذذاء المالكيذذة بقذذراءة تلذذك الليلذذة وصذذام معظ االسذذكان واحيذذو 
القذذرآن الكذذريم والمذذدائح النبويذذة، كمذذا كذذانوا يقومذذون بشذذرح اهميذذة هذذذه الذذذكرى، وموقذذن ابذذو 

والصذحابة منهذا، وكذذلك موقذن المرتذدين والمشذركين مذن رسذول ا  محمذد  بكذر الصذديق 
  ) (5)ية او المدينةويكون ذلك في المساجد او اماكن اخرى في القر  . 

                                                 

 . 20( محمد، الديانات، المصدر السابق، ص 1 
 .  22م(، ص  1966( محمد جابر عبد العال الحسيني، في العقائد واألديان،  القاهرة: 2 
ت في افريقيا السوداء، ترجمة : أحمد صادق حمدي، مراجعة : محمد عبد ا  دراز، ( ديشان، الديانا3 

 . 24م(، ص  1956دار الكتاب المصري،  القاهرة : 
 .  70( زناتي، االسالن، المصدر السابق، ص 4 
كريم، ( ابي فارس عبد العزيز القشتالي، مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء، تحقيق: الدكتور عبد ال5 

 .  264م(، ص  1977مطبوعات وزارة االوقان والشؤون االسالمية،  الرباط: 
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كما شارك الفقهاء في االحتفذال بالمولذد النبذوي، وكذان هنذاك حذرص علذى االحتفذال 
بهذذا اليذوم وهذو الثذذاني عشذر مذن شذذهر ربيذع االول مذن كذل عذذام، ويكذون االحتفذال بذذالتزيين 

(، وال يكذذون فذذي هذذذا بلحسذذن الثيذذاب، وطذذبخ الطعذذام وانشذذاد القصذذائد فذذي مذذدح الرسذذول  
، ويقوم فقهاء المالكية بإلقذاء الذدروس (1)جاوزًا على الشرق ويكون بعيدًا عن البدقاالحتفال ت

( وفذذذذي المسذذذذاجد واالرشذذذذاد والذذذذوعظ وكذذذذذلك الذذذذدروس الدينيذذذذة حذذذذول سذذذذيرة خيذذذذر البريذذذذة  
والجوامذذع، وانشذذاد المذذدائح النبويذذة بلبيذذات عربيذذة فذذي سذذاحات المسذذاجد حتذذى الثلذذث األخيذذر 

 .(2)من الليل
ان يذذوم الثذذامن عشذذر مذذن شذذهر ربيذذع االول بيذذوم العقيقذذة، اذ يتوجذذه ويحتفذذل السذذود

جذذامع سذذنكرى لمشذذاركة فقهذذاء المالكيذذة فذذي دعذذاء خذذتم القذذرآن الذذذي يخذذتم احيذذاء  إ لذذىالنذذاس 
 .)(3)لذكر مولد النبي  

كمذا كذان لفقهذذاء المالكيذة دور مهذذم فذي اسذتعداد مسذذلمي تلذك الذذبالد السذتقبال شذذهر 
السذذنة النبويذذة الكريمذذة، فكذذانوا يحثذذون النذذاس ان يكثذذروا مذذن العبذذادة  رمضذذان تطبيقذذًا لتعذذاليم
المسذذاجد فذذي أوقاتهذذا، فضذذاًل عذذن حذذثهم علذذى قذذراءة القذذرآن الكذذريم  إ لذذىوفعذذل الخيذذر والتذذردد 

وتدريسهم المسائل الشرعية في كل يوم من ايام شذهر رمضذان وال سذيما المذدن الكبذرى مثذل 
ء المالكيذذة الذذذين اتبعذذوا ذلذذك االسذذلوب الفقيذذه الحذذام تنبكتذذو وجنذذي وجذذاو، ومذذن بذذين الفقهذذا
م( وكذذلك  ابذو حفذص عمذر بذن الحذام 1536هذذ 943 احمد بن عمر بن محمد اقيت، ت 

م( والفقيذذذذذذه  محمذذذذذذد االمذذذذذذين بذذذذذذن القاضذذذذذذي سذذذذذذيد احمذذذذذذد، ت 1597هذذذذذذذ، 1006احمذذذذذذد، ت 
م( الذذذي كذذان يذذدرس كتذذاب الشذذفا للقاضذذي عيذذاض لمذذدة ثذذالث سذذنوات فذذي 1800هذذذ 1215

 .(4)مضانر 
وعنذذذدما يقبذذذل شذذذهر رمضذذذان فذذذان االهذذذالي يسذذذتعدون لذذذه بشذذذتى اصذذذنان االطعمذذذة 
والحلوى، وفي ليلة القدر يسهر االهالي في هذه الليلة العظيمة، وهي ليلة السذابع والعشذرين 

                                                 

 . 16م(، ص  1999( التنبكتي، نيل االبتهام بتطريز الديبام، دار الكاتب،  طرابلس : 1 
 . 60، ص المصدر السابق( كعت، 2 
 . 157( مجهول، تذكرة النسيان في اخبار ملوك السودان،  د م: د ت(، ص 3 
 . 54؛ مجهول، تذكرة النسيان، المصدر السابق، ص 38، 33، ص المصدر السابق( السعدي، 4 
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مذذذذن رمضذذذذان المبذذذذارك وذلذذذذك بالعبذذذذادة والذذذذذكر واالرشذذذذاد فذذذذي المسذذذذاجد حتذذذذى الفجذذذذر، امذذذذا 
 .(1)من شهر رمضان فموجود بكل مسجد االعتكان في العشر االواخر
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 الخاتمة:

للقضاء على العصبية القبلية في المجتمع  وواضح كبير ن للمذهب المالكي دوركا-1
تولي أقارب الحاكم وكذلك القضاء على الطبقية التي كانت تنخر في المجتمع من حيث 

ال  صاروتمكن المذهب المالكي  سالمار ال  مراء والنبالء ولكن بعد انتشللمناصب من األُ 
ب يوصي ابنه بلن يتعلم النحو من اتقن الفقه المالكي، وكان األ   الَ إ  ى المناصب يتول

 والدب والفروق حتى ينال الرتب العالية.
تعلم السودان من الفقهاء المالكية أن جميع المسلمين سواسية وأن التنوق االجتماعي -2

 .المسليم ال  في بالدهم ينسجم وتعا
أي فئة من  إ لىبلي فرد من الرقيق الوصول  صاروالمذهب المالكي  سالمنتشار ال  اب-3

 ية كاألحرار.سالمالحكم ألنهم التزموا الشريعة ال   إ لىفئات المجتمع أو 
كان للفقهاء المالكية دور في تقديم المساعدات والصدقات للفقراء وكل من يحتام من -4

 أبناء المجتمع.
كان المذهب المالكي دورًا في القضاء على العادات والتقاليد الوثنية منها عبادة و -5

تجسس والظلم والفساد األصنام والذبح لها وكذلك عدم توريث المرأة والنميمة والبخل وال
رحام وشهادة الزور وأكل الحرام وايرها من العادات السيئة التي قضى وقطع صلة األ  

 المالكية.والفقهاء  سالمعليها ال  
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Abstract 

 The Maliki school in western Sudan had a great role in 

reforming Sudanese society, and thanks were due to the Maliki 

jurists who made an active contribution to educating society and 

eliminating class and racism that prevailed at the time. The Maliki 

jurists were providing advice to rulers and ruled alike, and they 

removed differences Class among the people based on the color and 

gender of a person and later became based on piety and faith,And 

that the change in society not only included the free people, but also 

included slaves by liberating them from slavery through Islam, for 

example, those people who deliberately strike their servant to 

release them, and also that the efficiency of intercourse in Ramadan 

is freeing a neck, and perjury in the right is his penance freeing 

slaves and other forms of liberating slaves It is the event of 

phenomena. 

Key word : Patient , Charity ,  Caste. 

 

                                                 

 Master Student/Department of History/College of Arts/University of Mosul. 

 Prof/Department of History/College of Arts/University of Mosul. 


