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االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
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 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
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صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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فائز فتح اهلل عبدالوهاب و بشَّار أَكرم مجيل
تأريخ التقديم2020/8/16 :




تأريخ القبول2020/9/22 :

المستخلص:

لقد كان للدعاة والتجار المغاربة دور كبير في نشر ِ
اإلسالم في غانة الوثنية بسبب

تعاملهم معهم وروح التسامح الت ي امتازوا بها ،وفي المقابل كان إِمبراطور غانة يعفي
المسلمين من الضرائب وكذلك بعض العادات والتقاليد التي ال تتوقف وروح ِ
اإلسالم وكذلك

كان للمسلمين مساجد وأئمة وطالب علم ،وكان لظهور المرابطين في غانة دور في نشر

المذهب المالكي وبعد زوال دولة غانة ،ظهرت دولة مالي التي أمتاز حكامها بحب ِ
اإلسالم
ونشر المذهب المالكي وكذلك قيامهم بتعيين المسلمين من العلماء في مناصب ادارية
ِ
حكمه
وقضائية ودينية ،وكان من أعظم ملوك دولة مالي منسا ولي التي امتازت ُم َّدة
بالعدل والرخاء والتوسع والسيطرة على بعض مناجم الذهب الذي يمثل مصد اًر اقتصادياً

مهماً ،وفي تلك الم َّدة ازداد وجود الفقهاء المالكية بسبب ازدياد تمسك منسا ولي ب ِ
اإلسالم
ُ
وأداء الفرائض الدينية وقام بدعم الفقهاء وذلك لقيامهم بتوعية الناس في أمور دينهم ،ومن

الحكام الذين دعموا الفقه المالكي منسا موسى الذي كان صالحاً عادالً ومتمس ًكا بالمذهب

المالكي وفخو اًر باالنتساب اليه ،وقام بدعم الفقه المالكي من خالل شراء المؤلفات والكتب
المالكية من القاهرة ومنها كتب الموطأ لإلمام مالك والمدونة لإلمام سحنون فقيه أفريقية

وكتاب مختصر قليل وهي كتب مميَّزة جداً ،ومن العلماء الذين اصطحبهم منسا موسى
معه العالم الفقيه عبدالرحمن التميمي الحجازي الذي سكن تنبتكو فوجدها حافلة بالفقهاء

والسودانيين الذين تفوقوا عليه في الفقه المالكي ،وبعدها رحل إِلى فاس وتعلم الفقه المالكي
ِ
وفاته أبناء وحفدة أسهموا في نشر المذهب المالكي.
ثم عاد إِلى تنبكتو وترك فيها بعد
الكلمات المفتاحية :الوثنية ،مساجد ،القاضي.
 طالب ماجستير/قسم التاريخ/كلية اآلداب/جامعة الموصل.
 أُستاذ/قسم التاريخ/كلية اآلداب/جامعة الموصل.
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المقدمة

حظ ييي الم ييذهب الم ييالكي ف ييي الس ييودان الغرب ييي ب ييدعم كبيي ير م يين حك ييام ال ييبالد من ييذ

السيينوات ا ُولييى النتشييار ِ
اإلسييالم فييي تلييك الييبالد ،وتنييود ذلييك الييدعم بييين الترحيييب برجييال
المييذهب وتك يريمهم ،وبييين ِ
اإلسييهام بافتتيياح المسيياجد والمييدارس التييي اعتن يت بتييدريس كتييب
المييذهب ،وبييين افتتيياح المكتبييات وشيراء كتييب المييذهب المييالكي ،ومنييذ تأسيييس أُولييى ممالييك
داعمي يا للم ييذهب ،وك ييان للحك ييام دور كبي يير ف ييي نش يير
الس ييودان وغان يية وق ييف حكامه ييا موقفًي يا
ً
المذهب الميالكي فيي دولية ميالي ومينهم منسيا وليي 652-699ه ي 1270-1255م) اليذي
بتوليييه الحكييم دوليية مييالي قييد قطعييت صييلتها بالتقليييد السياسييي الييوثني الييذي يجعييل ميين ابيين
ا خييت الملييك المرشييح الوحيييد لخالفيية الملييك بعييد وفاتييه  )1وأ َّكيد منسييا موسييى الت ازمييه الييديني
وحرص ييه عل ييى الفي يرائض ِ
اإلس ييالمية ،ومنه ييا فريض يية الحي ي بع ييد أن س يييطر عل ييى الم ارك ييز

التجارييية والثقافييية التييي كانييت حافليية بالفقهيياء الييذين يفقهييون النيياس فييي أُمييور دييينهم ،وكييذلك
كيان لمنسييا موسيى دور كبييير فيي نشيير الميذهب المييالكي فيي بييالد عين طريي جلبيه الكتييب

والمؤلفييات التييي تعييود إِلييى كبييار المييذهب المييالكي ،واصييطحب معييه عنييد عودتييه ميين رحليية
الحي ي الفقي ييه الش يياعر المهن ييدس أب ييا إس ييحا إبي يراهيم ب يين محم ييد الغرن يياطي وتوثق ييت العالق يية

بينهمييا وأس يهم الغرنيياطي فييي نشيير مها ارتييه العلمييية وا دبييية والفنييية  .)2وميين الفقهيياء الييذين
يضا الفقيه أبو العباس سعيد الدكالي الذي قيام بمملكية
أسهموا في انتشار المذهب المالكي أ ً
مالي لمدة طويلة وشغل منصب القضاء بالعاصمة ميالي أييام السيلطان منسيا موسيى ،ومين

ا ُمييور التييي سيياعدت علييى نشيير المييذهب المييالكي المسيياجد التييي كانييت حافليية بطلبيية العلييم
والفقهاء المالكيية اليذين يلقيون اليدروس واليوعظ عليى النياس الَّتيي كيان يحضيرها المليوك فيي
بعض ا حيان .)3

 )1ابن بطوطة ،تحفة النظار ،شركة ابناء شريف االنصاري للنشر والتوزيع والطباعة ،بيروت 2007 :

م) ،ج،2ص 71

 )2محمد ابن شريفة ،من اعالم التواصل بين بالد المغرب وبالد السودان ،إبراهيم الساحلي ،دور الثقافي

في مملكة مالي ،منشورات معهد الدراسات االفريقية ،)1999 ،ص .82
 )3ابن بطوطة ،تحفة النظار ،ج ،2ص .283

316

آب (2022/8/18م) 1444/هـ

ملحق العدد ()1/89
اوالً :عالقة حكام السودان بالفقهاء المالكية:
 .1عالقة حكام غانة ومالي بهم:

انتشر ِ
اإلسيالم فيي غانية بفضيل جهيود اليدعاة والتجيار المغاربية ،وسياعد عليى ذليك

سكان تلك الدولة الذين كانوا متسامحين ميع المسيلمين ،وكيان ملكهيم بسيي) محميود السييرة

محبيا للعييدل والمسييلمين( ،)1وتؤكيد الكشييوف ا ثرييية التييي أُجريييت علييى موقييع عاصييمة غانيية
ً
القديمية ان اقييدم مسياجد العاصييمة بنييي فيي القييرن الثالييس الهجري التاسيع الميييالدي ،ولموقييع
غانة الجغرافي في نهاية طري القوافل الغربي الذي يربط بين سجلماسة وغانية دور واضيح

في توافد التجار المسلمين اليها(.)2

وكييان إِمب ارطييور غانيية يعفييي المسييلمين ميين التقاليييد المفروضيية علييى الرعييية ومنهييا
التحية له الَّتي كانت تتضمن الجثي على الركب وحس التراب على الرؤوس ،اميا المسيلمين
فكانييت تحيييتهم لييه التصييفي باليييدين(ِ ،)3م َّميا شييجع المسييلمين علييى التوافييد إِلييى غانيية ،وكييان

الج ييزء الخ يياص بالمس ييلمين م يين المدين يية يحت ييوي عل ييى مس يياجد فيه ييا أئم يية ومؤذن ييون وحملي ية

علم(.)4

لق ييد حظ ييي التج ييار المس ييلمون الم ييالكيون ف ييي غان يية ب يياحترام ِ
اإلمب ارط ييور لهييم وذل ييك

الس ييتقامتهم وام ييتالكهم خبي يرات متع ييددة س يياعدته ف ييي إِدارة ش ييؤون الدول يية وتنظ يييم العالق ييات

الخارجية ميع اليدول ا ُخيرى ،وقيد جعيل ِ
اإلمب ارطيور فيي مدينتيه مسيجد يصيلي فييه الوافيدون
عليييه ميين المسييلمين وكييان علييى مقربيية ميين مجلييس حكييم الملييك ،وكييان صيياحب بيييت مالييه
ومعظم وزرائه من المسلمين المغاربة الذين كانوا على المذهب المالكي(.)5

وحينما حكم المرابطين غانة  481 – 469ه  1087 – 1076م) ثبتيوا ميذهبهم
الم ييالكي أواخ يير الق ييرن الخ ييامس الهجري الح ييادي عش يير الم يييالدي ،وك ييذلك ال ييدعوة الس ييلمية
)1أبو عبد اهلل بن عبد العزيز البكري ،المسالك والممالك ،دار الغرب االسالمي ،د .م  1992 :م) .ج
 ،2ص .871
 )2ابن بطوطة ،تحفة النظار ،ج  ،2ص.268
 )3البكري ،المسالك والممالك ،ج  ،2ص .873؛ الوزان ،وصف افريقيا ،ترجمة عن الفرنسية  :محمد
حجي ،محمد ا خضر ،دار الغرب االسالمي ،ط  ،2بيروت  1983 :م) ،ج  ،2ص .166
 )4االدريسي ،نزهة المشتا  ،ليدن  1968 :م) ،ص .4
 )5السالوي ،االستقصا خبار دول المغرب االقصى ،الدار البيضاء  1997 :م) ،ج  ،3ص .151
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لإلسييالم فييي السييودان الغربييي أثَّيرت بشييكل جلييي فييي تلييك الييبالد منييذ مطلييع ذلييك القييرن ،إِذ
ك ييان االنتص ييار النه ييائي لإلس ييالم ومذهب ييه الم ييالكي الَّي يذي ص ييار ال ييدين الرس ييمي للوح ييدات
السياس ييية واعتنق ييه الحك ييام والمحك ييومين ،و ِ
اإلس ييالم ف ييي الس ييودان الغرب ييي س ييب قي ييام دول يية

المرابطين بزمن كبير ،وكذلك المذهب المالكي سب عصر المرابطين ،ولكين بظهيورهم عيم
الميذهب وانتشير بفضيل تحمسيهم ،وبعيد التحدييد الزمنيي النتشيار ِ
اإلسيالم والميذهب المييالكي
في السودان الغربي بدأت مرحلة الذيود واالنتشار الواسيع ،وهيذا عنيدما سييطرت دولية ميالي

على معظم مناط السودان الغربي(.)1

وبييدأت مرحليية ذيييود المييذهب المييالكي وانتشييار فييي السييودان الغربييي بظهييور دوليية

مالي ِ
اإلسالمية التي قاميت فيي تليك اليبالد وظهيرت كقيوة بيارزة عليى السياحة السياسيية بعيد
()2
اغيا
انهيار دولة غانة سنة  600ه  1203م) عليى ييد قبائيل الصوصيو ِ ،م َّميا أحيدس فر ً

سياسياً فيي المنطقية ا مير اليذي دفيع الوالييات وا قياليم ا فريقيية التيي كانيت تنضيوي تحيت
ليواء غانية إِليى تكيوين كيانيات سياسيية مسيتقلة ،تصيارعت فيميا بينهيا عليى السيلطة والسييادة

إِلييى أن آل ا ميير إِلييى قبائييل المانييدنجو()3المسييلمة القاطنيية فييي إِقليييم كانجابييا ،وهييذ القبائييل
يرجييع إِليهييا الفضييل فييي إِنشيياء مملكيية مييالي ِ
اإلسييالمية التييي ميزهييا عيين غيرهييا ذلييك الييدور

 )1ابن الجوزي ،المنتظم في تاريخ الملوك واالمم ،تحقي  :محمد عبد القادر عطا ،مصطفى عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت 1992 :م) ،ج  ،16ص 276؛ ابن خلدون ،العبر ،ج  ،6ص 269
– .270
 )2قبائل الصوصو  :هم فرد من الفوالنيين هاجروا من بالد التكرور وكونوا طبقة حاكمة في كانجابا
التابعة المبراطورية غانة ،وبقوا وثنيين ويدفعون الجزية لحكام غانة حتى ظهر ضعف غانة وتدهور نفوذها
السياسي ،اعلن ملك الصوصو استقالله ثم هاجم غانة بعد ذلك .ينظر :طرخان ،دولة غانة ،ص – 76
.77
 )3قب ائل الماندنجو :وهم مؤسسو دولة مالي والتسمية المتداولة بين قبائل الماندنجوهي :الماننكا أو
الماندكا أو الماندينغ او مانن او ماننجا او ماندج وهي كلها متقاربة ،وقد سادت هذ القبائل لبضعة قرون
في منطقة فسيحة ممتدة بين نهر النيجر والمحيط االطلسي في الوديان العليا لنهري السنغال وامتدت نحو
الجنوب الى حوالي خط عرض  59شماال وال توجد منها جماعات مبعثرة في مناط اخرى بحوض النيجر
وما حوله .ينظر :طرخان ،دولة مالي ،ص 27 – 26؛
Hunwikj.o : The mid-fourteenth century of Mali , The Journal of African History ,
؛ Vol , 14. No 2 , (1973) , p 203
نقال عن مرجان ،فقهاء ،ص .61
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الكبير الذي نهضت به من أجل توحيد القبائل الزنجية داخيل والييات أو وحيدات أو مماليك،
كذلك دورها البارز في نشر ِ
اإلسالم والدعوة له في جميع بالد السودان الغربيي فيي فتير ميا

بين سنتي  834 – 628ه  1430 – 1230م)(.)1

ودوليية مييالي منييذ ظهورهييا حكمييت فيهييا ثمييان أُسيير ال يعييرف عنهييا إِ َّال القليييل مثييل

أُس يرة كورومييا ،وأُس يرة ديييا ار ،وأُس يرة مركييو ،وأس يرة كامييا ار ،وأس يرة باكييابوكو ،وأس يرة النييزوريين
وأسي يرة الكون ييانيين ،وأسي يرة كيت ييا( ،)2وق ييد ق يياد س ييندياتا كيت ييا

()3

قبائ ييل المان ييدنجو المس ييلمة إِل ييى

النصي يير ،اذ هي ييزم مملكي يية الصوصي ييو الوثنيي يية المنافسي يية بزعامي يية سي ييومنجارو) في ييي معركي يية
كيرينا)()4الحاسمة وقتل إِمبراطور الصوصو سنة  633ه  1235م)()5وأتاح هذا النصير

السيطرة على ا جزاء كافة التي كانت ضمن نطا دولة غانة ويقيموا ودوليتهم التيي عرفيت

في التاريخ بمملكة ميالي ِ
اإلسيالمية فيي ُم َّيدة ميا بيين  834 – 638ه )1430 – 1230
على انقياض هيذ الدولية ،وقيام زعمياء قبائيل المانيدن وبتنصييب سيندياتاك إِمب ارطيور علييهم

سنة  636ه  1238م) ،وظهر سندياتا بلباس يمثل ا ُنموذج للخليفية المسيلم ليقيدم حكيام
الواليات الوالء والطاعة له(.)6

 )1طرخان ،االسالم واللغة العربية في السودان االوسط والغربي ،مجلة جامعة ام درمان االسالمية ،د ،2
 1389ه  1969م) ،ص .18 – 17
 )2أسرة كيتا :لم تكن هي ا سرة التي حكمت مالي ،اذ سبقتها أسر غير معروفة مثل هذ ا سرة ،غير
انها ادت دو ار ما ثم اختفت من مسرح االحداس .ينظر :طرخان ،دولة مالي ،ص .35 – 33
)3سندياتا كيتا :هو ابن ناري فامغان بن ناري فامغان بن موسى كيتا المشهور بموسى ا كوي ،وقد
اشتهر سندياتا بلقب ماري جاطه) وماري معناها ا مير من نسل السلطان ،وجاطه معناها االسد .ينظر:
ابن خلدون ،العبر ،ج  ،6ص  266؛ القلقشندي ،صبح االعشى ،ج  ،5ص .293
)4كيرينا :معركة حدثت سنة  633ه  1235م) بين سندياتا ماري جاطه) ورئيس قبيلة الصوصو
سومنجارو) وانتهت بانتصار ماري جاطه وطرد الصوصو من البالد ،ينظر  :ابن خلدون ،العبر ،ج ،6
ص .413
)5 Nobiakai – AL- Nuraslaam , An Inrestigation of malinke his toriography
from studiata to AL many samori Torre Howard unirersity , was hington , p.
c. 2005. p 2.
)6الشكري ،االسالم والمجتمع ،ابو ظبي  1999 :م) ،ص .181
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وفييي الس ينة التييي انتصيير فيهييا سييندياتا علييى ملييك الصوصييو اتخييذ عاصييمة جديييدة
لمملكتييه عرفييت بي ي نييياني) -أي المدينيية اآلمنيية  -وكانييت هييذ المدينيية ال تبعييد عيين مدينيية

جن ييي كثيي ي اًر ( ،)1ومنه ييا ك ييان ال ييتحكم ب ييا مور االقتص ييادية والسياس ييية والحربي يية وتلق ييب ه ييذا
الملك بماري جاطه) أي ا مير ا سد)(.)2

كمييا اس ييتعان ميياري جاط ييه) بقُي يواد فييي الس يييطرة عل ييى السييودان الغرب ييي ،فشييهدت
مملكة مالي فيي عهيد توسيعاً شيمل كيل ا قياليم السيودانية فضيمت إِقلييم التكيرور والمنياط

التييي كانييت خاضييعة لغانيية ومنطقيية الصيينغاي ،وبانصييهار هييذ ا قيياليم فييي مملكيية مييالي

الناش ييئة ،وتكوينه ييا كي ييان واح ييد تحول ييت م ييالي إِل ييى إِمبراطوري يية عظيم يية الق ييوة واالتس يياد ،إِذ
مارس ي ييت نش ي يياطها ف ي ييي الس ي ييودان الغرب ي ييي كل ي ييه ،وحقق ي ييت آماله ي ييا ف ي ييي المي ي ييادين السياس ي ييية

واالقتصييادية كافيية ،وامتييدت ميين جبييال ا طلييس غرب ياً إِلييى بييالد الهوسييا شييرقاً وميين المحيييط
ا طلسي ييي جنوب ي ياً حتي ييى الصي ييحراء الكبي ييرى شي ييماالً ،لك ي ي َّن هي ييذ ِ
اإلمبراطوريي يية قي ييد بلغي ييت أوج
عظمتهييا وذروة مجييدها واتسيياعها إَِّبي يان القييرن الثييامن الهجري ال ارب ييع عشيير الميييالدي ،وقييد
انفتح ييت دول يية م ييالي عل ييى الع ييالم ِ
اإلس ييالمي ِم َّمي يا أس ييهم ف ييي التعري ييف به ييا ونم ييو الم ييؤثرات

ِ
اإلسالمية فيها(.)3

استطاد ماري جاطه أن يوطد نفوذ في ا قاليم التيي دخليت فيي إِطيار دولتيه ،كميا

ش ييهدت دولت ييه تط ييو اًر ملحوظي ياً ف ييي ا نش ييطة كاف يية ،وامت ييدت دولت ييه م يين ب ييالد الجل ييف عن ييد
المح يييط ا طلس ييي إِل ييى أواس ييط النيج يير ش ييرقاً ومنفوت ييا ج ييالون جنوبي ياً إِل ييى الغ ييرب منك ييومبي
صالح عاصمة غانة السابقة شماالً وصارت مسياحة دولية ميالي تقيدر بميا يزييد عين نصيف
مسيياحة أُوروبييا كلهييا تقر ًيبيا( ،)4وميين عهييد اتسييعت دوليية مييالي وزادت شييهرتها وثرواتهييا ممييا

 )1ابن خلدون ،العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي
السلطان ا كبر ،تحقي  :خليل شحاذة ،دار الفكر ،بيروت  1988 :م)،ج  ،6ص  ،266ظلت نياني
عاصمة مالي طيلة القرنين السابع والثامن الهجريين الثالس عشر والرابع عشر الميالديين ،وتقع نياني على
أحد روافد نهر سانكراني .ينظر:الشكري ،االسالم والمجتمع ،ص .183
 )2ابن خلدون ،العبر ،ج ،6ص 266
)3الشكري ،االسالم والمجتمع ،ص .180
 )4طرخان ،دولة مالي ،ص .43
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كيان لييه ا ثيير فيي اسييتقطاب الكثييير ميين الوافيدين إِليهييا ،وفييي مقيدمتهم فقهيياء المالكييية الييذين
كانوا سبباً في نشر المذهب المالكي(.)1

ولماري جاطه دور واضح فيي انتشيار الميذهب الميالكي فيي السيودان الغربيي ،ومين

بييين ذلييك عييدم تقدمييه إِلييى مدينيية والتيية ،بعييد أن قضييى علييى دوليية الصوصييو الوثنييية بسييبب

لجييوء المسييلمين إِليهييا عنييد احييتالل الصوصييو لعاصييمة غانيية ،وميين بييينهم عييدد كبييير ميين
علماء وفقهاء المذهب المالكي(.)2

()3

 669 – 652ه  1270 – 1255م) ال ييذي ك ييان

وج يياء بع ييد ابن ييه منس يياولي
أعظم ُح َّكام دولة مالي( ،)4وقد اعتمد على قادة ومستشاري أبيه اليذين سياعدو عليى توسييع
مملكته ،وقد اتسمت ُم َّدة حكمه بالرخاء إِلى حد ما والتوسع في المناط المجاورة والسييطرة
علي ييى بعي ييض مني يياجم الي ييذهب الي ييذي يمثي ييل مصي ييد اًر اقتصي ييادياً م َّ
يز والسي ي َّييما بعي ييد أن في ييتح
ميي ي اً
م ي ي ييدن جنجرا) و نق ي ي ييارة)

()5

اللت ي ي ييين يوج ي ي ييد بهم ي ي ييا من ي ي يياجم غني ي ي يية بال ي ي ييذهب وض ي ي ييمها إِل ي ي ييى

مملكتييه ،كونكودوجو) و سييانى نيانجييا)و سييانجاران)( ،)6كمييا زحييف علييى بعييض منيياط

التك ييرور وتمك يين م يين أخ ييذ بع ييض الره ييائن م يين ا ُسي يرة الحاكم يية ليض ييمن لنفس ييه والء تل ييك

ا ُسر(.)7

كمييا ازداد وجيود فقهيياء المالكييية فييي دوليية مييالي حينمييا تييولى منسييا ولييي) – 652
 669ه  1270 – 1255م) الحكم بعيد وفياة أبييه مياري جاطه)الَّيذي بتولييه الحكيم تكيون

 )1مرجان ،فقهاء ،ص .64
 )2طرخان ،دولة مالي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة  1973 :م) ،ص .42
)3منساولي  :وهو االبن االكبر لسندياتا ومعنى اسمه السلطان ولي ،كما عرف بالملك االحمر نظ اًر لكونه
ابيض البشرة .ينظر  :طرخان ،دولة مالي ،ص .35
 )4أبو العباس احمد بن علي القلقشندي ،صبح االعشى ،القاهرة  :د .ت) ،ج  ،5ص .293
)5جنج ار ونقارة :مدينتان تابعتان لدولة غانة ضمها ماري جاطه مالك دولة مالي بعد ان طرد الصوصو
منها ،ونقارة يوجد فيها مناجم للذهب .ينظر :االدريسي ،نزهة المشتا  ،ص 28؛ طرخان ،دولة غانة ،ص
.29
 )6المقريزي ،الذهب المسبوك في ذكر من ح من الخلفاء والملوك ،تحقي  :جمال الدين الشيال ،مكتبة
الثقافة الدينية ،د م  2000 :م) .ج  ،1ص  ،110والمدن الثالس تابعة مالك دولة غانة سابقا.
 )7طرخان ،دولة مالي ،ص .64
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مالي قد قطعت صلتها بالتقليد السياسي الوثني الذي يجعيل مين ابين ا ُخيت المليك المرشيح

الوحيد لخالفة الملك بعد وفاته(.)1
وأ َّكد منسا ولي التزامه الديني وحرصه على الفرائض ِ
اإلسالمية ومنهيا أداء فريضية

الحي ي بع ييد أن س يييطر عل ييى الم ارك ييز التجاري يية والثقافي يية الت ييي كان ييت حافل يية بالفقه يياء ال ييذين

ُيفقهون الناس في أُمور دينهم(.)2
وبع ييد وف يياة منس ييا ول ييي س يينة  669ه  1270م) ت ييولى زم ييام الحك ييم س ييبعة مل ييوك

ض ييعاف( ،)3وب ييدأ الض ييعف يتس ييرب إِل ييى دول يية م ييالي حت ييى نج ييح سي يياكورة 700 – 684

ه  1300 – 1285م) فييي انت يزاد الحكييم ميين أُس يرة كيتييا بعييد انقييالب تييم فيييه قتييل الحيياكم
الشرعي ،وساكورة هذا ليس من البيت الحاكم إَِّنما هو مولى من مواليهم(.)4

وقييد اتسييع نطييا ملكييه وقييام بفييتح مدينيية جيياو) وضييمها إِلييى مملكتييه كمييا غي از بييالد

التكييرور) فييي الغييرب و ونقيياوة) و جيياو) حتييى صييارت شييعوب السييودان الغربييي تخشييى

بأسي ييه( ،)5كمي ييا شي ييهد عهي ييد اسي ييتتباباً في ييي ا مي يين والنظي ييام وانتعي ييا

في ييي الحيي يياة السياسي ييية

واالقتصادية فتوافد عليها التجار من بالد المغرب ومعهيم الفقهياء المالكيية( ،)6وفيي المرحلية

ا خيرة من حكمه قام ساكورة بأداء فريضة الح في أَّيام المليك الناصير محميد بين قيالوون
 741 – 693ه  1341 – 1293م) واثني يياء عودتي ييه مي يين ا ارضي ييي المقدسي يية قتي ييل في ييي
تيياجورة) بييالقرب ميين ط يرابلس سيينة  700ه  1300م) وبييذلك اسييدل السييتار علييى حكمييه

عاميا( ،)7ويبييدو أ َّن للشخصيييات الثالثيية ميياري جاطييه) ،و منسييا
الييذي اسييتمر خمسيية عشيير ً
 )1ابن بطوطة ،تحفة النظار ،ج  ،2ص 271؛ القلقشندي ،صبح االعشى ،ج  ،5ص .294
 )2مراد ،المذهب المالكي ،ص .63
 )3تولى من بعد اخو واتى) ثم خليفة) وكان راميا يرمي السهام على الناس فيقتلهم مجانا فوثبوا عليه
فقتلو وولي عليهم من بعد سبط من اسباط ماري جاطه يسمى ابا بكر وكان ابن ابنته وأصبح الملك على
قوانين العجم في تمليك ابن االخت ولم يتسنى معرفة نسبه ونسب ابنه .ينظر :ابن خلدون ،العبر ،ج ،6
ص .267
 )4ابن خلدون ،المصدر نفسه ،ج  ،6ص .267
)5الشكري ،اإلسالم والمجتمع ،ص .183
 )6ابن خلدون ،العبر ،ج  ،6ص .267
)7الشكري ،اإلسالم والمجتمع ،ص .183
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ول ييي)،و س يياكورة) دور ف ييي مجري ييات ا ح ييداس اثن يياء الق ييرن الس ييابع الهجري الثال ييس عش يير
الميالدي من تاريخ المملكة وِاليهم يرجع الفضل في تأسيس إِمبراطورية قوية.

وبعد مدة اضطراب وفوضى دامت سبع سينوات نجيح سياكورة مين اغتصياب الحكيم
 700 –684ه  ،)1300 – 1285وقد اشيتهر بالعيدل وحسين السييرة ِم َّميا كيان ليه ا ثير

ا كبر في انتشار السلم في هذ البالد ،وهو ما َّ
شجع فقهاء المالكيية عليى التوافيد إِليهيا مين
سببا من أسباب ذيود المذهب المالكي ،وانتشيار فيي دولية
أفريقية وبالد المغرب ،وكان هذا ً
مالي(.)1
()2

عصي ي يير

ويعي ي ييد عصي ي يير منسي ي ييا موسي ي ييى  737 – 712ه  1337 – 1312م)
ُ
ازدهييار للمييذهب المييالكي فييي هييذ الدوليية ،وكييان هييذا بفضييل جهييود المتعييددة التييي قييام بهييا

لدعم ييه ،ويرج ييع ه ييذا َّ
نقيي يا محافظي ياً عل ييى الص ييلوات وعل ييى قي يراءة القي يرآن
لكن ييه ك ييان ورعي ياً ً
والذكر( ،)3كما يرجيع ليه الفضيل فيي بنياء عيدد مين المسياجد فيي عيدد مين ميدن دولتيه ومين

أشييهرها المسييجد الج ييامع بمدينيية ج يياو والجييامع الكبييير ف ييي مدينيية تنبكت ييو( ،)4وصييبغ منسييا
موسى مالي بصيبغة إِسيالمية واضيحة بميا شييد فيهيا مين مسياجد وباالحتفياالت البياهرة فيي

المناسبات ِ
اإلسالمية المختلفة وبرعايته للعلم والعلماء(.)5

وكان منسا موسى صالحاً عادالً متمسيكاً بالميذهب الميالكي فخيو اًر باالنتسياب الييه،

ويظه يير ه ييذا جليي ياً عن ييدما م يير بمص يير اثن يياء رحل يية حج ييه س يينة  724ه  1324م) وزار

سيلطانها الناصيير محمييد بيين قييالوون  741 – 693ه  1341 – 1293م)،وحينمييا طلييب
منيه أن ُيقبيل ا رض فيي حضيرة سيلطان مصيير الممليوكي رفيض وأبيى وقيال  :ا انيا مييالكي
 )1ابن خلدون ،العبر ،ج  ،6ص 267؛ القلقشندي ،صبح االعشى ،ج  ،5ص .294
 )2كعت ،تاريخ الفتا ،ص .38
 )3العمري ،مسالك االبصار ،ج  ،4ص .59
 )4الجامع الكبير :يعد من أكبر جوامع تنبكتو واقدمها وال يعرف على وجه التحديد تاريخ التشييد االول
له ،ويعبر السعدي عن بناء الجامع فيقول :ا كان اوالً على صورة متواضعة تتناسب مع حجم السكان
بالمدينة في تلك الحقبة ا ،ويذكر كذلك :ا اما الجامع الكبير فالسلطان الحاج موسى 733 – 707
ه  1332 – 1307م) حاكم ملي هو الذي بنا وصومعته على خمسة صفوف والقبور الحقة بها من
خارجها في جهتين اليمين والغرب ا .ينظر :تاريخ السودان ،ص .56
)5 J.S.Tirmingham, A History of Islam in west Africa. Oxford 1970 , p 7.
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المييذهب ال أسييجد لغييير اهلل ا ،فأعفييا السييلطان الناصيير ميين ذلييك التقليييد وقربييه إِليييه وأكرمييه
وتحدس معه( ،)1وأمر سلطان مصر وزير أن يعني بالضيف الكبير ويجهز بكل ميا يحتياج

اليه ،كما أمر بإنزاله بالقصر عند القرافة الكبرى وأقطعه هذا القصر أي :جعله ملكه(.)2

وكان منسا موسى قيد دعيم الميذهب الميالكي فيي بيالد إَِّبيان ُم َّيدة إقامتيه فيي القياهرة
عنيدما قيام بشيراء كتييب الفقيه الميالكي( ،)3ومنهييا كتياب الموطيأ لإلمييام ماليك والمدونية لإلمييام

سييحنون فقيييه أفريقييية وكييذلك كتيياب مختصيير خليييل وهييي كتييب مرجحيية هميتهييا( ،)4والتقييى
منسييا موسييى بالفقه يياء المالكييية فييي مص يير وحصييل عل ييى دعييم الصييلة بين ييه وبييينهم وميينهم

القاضي المالكي شرف الدين الزواوي)

()5

الذي كان له اليد الطيولى فيي الفقيه الميالكي حتيى

صار إِمام هذا الفقه في مصر وكانت رئاسة الفتوى تعود إلييه فيي اليديار المصيرية( ،)6كميا
التقي يى منس ييا موس ييى قب ييل رحلت ييه إِل ييى ال ييديار المقدس يية بالفقي ييه محم ييد ب يين أحم ييد ب يين ثعل ييب
المص ييري) الم ييدرس بالمدرس يية المالكي يية ،وقاض ييي الم ييذهب ،ودار بينهم ييا ح ييديس ع يين حال يية
المذهب المالكي فيي دولية ميالي ِ
اإلسيالمية ،وكيفيية دعيم هيذا الميذهب فيي هيذ الدولية عبير
نقل مؤلفات كبار علمياء المالكيية بعيد شيرحها ليه للتيدريس فيي حلقيات العليم بمسياجد ميالي،
يرحا لمختص يير أب ييي حس يين الطليطل ييي) ف ييي الفق ييه
وطل ييب من ييه منس ييا موس ييى أن يؤلي يف ش ي ً
 )1ابن خلدون ،العبر ،ج  ،5ص 496؛ السعدي ،تاريخ السودان ،ص .7
 )2السالوي ،االستقصا ،ج  ،3ص .152 – 151
 )3الذهبي ،العبر في اخبار من غبر ،تحقي  :ابو المهاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ،دار الكتب
العلمية ،بيروت :د ت) ،ج  ،4ص 69؛ المقريزي ،الذهب المسبوك ،ص .143
 )4ابن الوردي ،تاريخ ابن الوردي ،مصر  1868 :م) ،ج  ،2ص 266؛
Lavtzion , N : Islam in west Africa Religion society , and poligion to 1800 ,
varioum , London , 1999 , p 185 – 186.
 )5شرف الدين الزواوي :هو عيسى بن مسعود بن منصور بن عيسى العجالني المعروف بأبو الروح،
كان فقيهاً عالماً ،انتفع به الناس وانتهت اليه رياسته المالكية بالديار المصرية والشامية ،توفي سنة 743
ه  1347م) .ينظر  :العمري ،مسالك االبصار ،ص  75 – 74؛ السيوطي  :حسن المحاضرة في تاريخ
مصر والقاهرة ،تحقي  :محمد ابو الفضل ابراهيم ،دار احياء الكتب العربية ،القاهرة  1965 :م) ،ج ،1
ص .459
 )6ابن فرحون ،الديباج المذهبفي معرفة اعيان علماء المذاهب ،تحقي  :محمد االحمدي ابو نور ،دار
التراس للطيع والنشر ،القاهرة  :د .ت) ،ص .283
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المييالكي( ،)1وبالفعييل واف ي ابيين ثعلييب علييى القيييام بهييذا الشييرح ،وال يراجح أ َّن هييذا الشييرح قييد

أخذ منسا موسى من ابن ثعلب بعيد عودتيه مين الحجياز إِليى القياهرة بعيد أن أ َّدى الفريضية
ثم أخذ معه في رحلة عودته إِلى بالد (.)2

وأ َّدى منسا موسى دو اًر كبي اًر في نشير الميذهب الميالكي فيي بيالد عين طريي جلبيه

الكتييب والمؤلفييات التييي تعييود لكبييار فقهيياء المالكييية ،واصييطحب معييه عنييد عودتييه ميين رحليية

الحي ي س يينة  725ه  1392م) الفقي ييه الش يياعر المهن ييدس أب ييا إِس ييحا إِبي يراهيم ب يين محم ييد
الغرناطي السياحلي اليذي هنياك وتوثقيت العالقية بينهميا بعيد أن ظهيرت ليه براعتيه فيي فنيون

()3
ديبيا وش ًا
ياعر  ،كميا كيان فقيهياً
عدة منها مهارته العلمية وا دبية والفنية المتعيددة؛ ِإذ كيان أ ً
موثقًا ومهندساً معمارياً بارعاً موهوباً يعرف صنعة البناء الرفيعة وميا تقتضييه وينفيذها عليى

اتقيين وأكمييل الوجييو  ،وذهييب معييه وسييكن مدينيية تنبكتييو حتييى تييوفي سيينة  747ه 1346

م)( ،)4وميين أبييرز عوامييل اسييتقرار ه يؤالء الفقهيياء فييي السييودان الغربييي وهييو حسيين المعامليية
التي القوها من حكيام هيذ اليبالد ،ومينهم منسيا موسيى اليذي كيان يحسين إِلييهم فقيد أعطيى
بي إِسحا الساحلي في يوم واحد أربعة آالف مثقال( ،)5كما اصطحب منسا موسى معيه

كذلك العالم الفقيه عبد الرحمن التميمي الحجازي

()6

الذي سكنتنبكتو فوجدها حافلية بالفقهياء

السييودانيين الييذين تفوق يوا عليييه فييي الفقييه المييالكي( ،)7فرحييل إِلييى مدينيية فيياس و درس الفقييه
 )1ابو الحسن الطليطلي :هو علي بن عيسى بن عبيد التجيبسي ،عا ابان النصف االول من القرن
الرابع الهجري ،درس العلم في قرطبة وطليطلة وهو فقيه عالم له مختصر مشهور منتفع به من كبار
المالكية في عصر  .ينظر :القاضي عياض ،ترتيب المدارك ،ج  ،6ص 172 – 171؛ ابن فرحون،
الديباج المذهب ،ص .295 – 294
 )2مراد ،المذهب المالكي ،ص .64
 )3محمد بن شريفة ،من اعالم التواصل بين بالد المغرب وبالد السودان ا ابراهيم الساحلي ا دور الثقافي
في مملكة مالي ،منشورات معهد الدراسات االفريقية 1999 ،م) ،ص .82
 )4ابن بطوطة ،تحفة النظار ،ج ،2ص .285
 )5ابن بطوطة ،المصدر نفسه ،ج ،2ص .281
 )6السعدي ،تاريخ السودان ،ص 51؛ا رواني ،السعادة ا بديةبعلماء تنبكتو البهية ،تحقي  :الهادي
مبروك الدالي ،جمعية الدعوة االسالمية العالمية ،ليبيا  2001 :م) ،ص .94 – 93
)7ا رواني ،السعادة ا بدية ،ص  ،94كيف تفوقوا على عبد الرحمن التميمي ،وهو من قال عنه سيدي
يحيى التادلسي اذا جاء فقهاء سنكري لألخذ عنه فيقول لهم :ا يا اهل سنكري كفاكم سيدي عبد الرحمن
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يادا أسيهموا
ياء وأحف ً
هناك ثيم عياد ميرة أُخيرى إِليى تنبكتيو فسيكنها حتيى وفاتيه بعيد أن تيرك أبن ً
في نشر المذهب المالكي ومنهم حفيد حبيب الذي عا في أواخر دولة مالي(.)1
ولم يكن عبد الرحمن التميميي الوحييد اليذي ذهيب للتفقيه عليى الميذهب الميالكي فيي

مدينة فاس ،فقد قام منسا موسى بإيفاد عيدد مين الطلبية مين دولتيه إِليى الم اركيز الثقافيية فيي

بييالد المغييرب ،ويقييول يوسييف كيييوك  :ا إِذا كانييت طري ي التقييوى والييورد تنتهييي بالسييودانيين
إِلى مكة المكرمة فِإن طري العلم تنتهي بهم إِليى فياسا( )2لكين المصيادر ليم تحيتفظ لنيا إِ َّال
بشخصييية كاتييب موسييى( ،)3الييذي كييان يتييولى وظيفيية الكتابيية لمنسييا موسييى ،وقييد أرسييله إِلييى
مدينة فاس لطلب العلم والفقه المالكي على يد كبار الفقهاء الفاسيين(.)4

ووج ييه الس ييودان ال ييدعوة لفقه يياء المغ ييرب ِ
اإلس ييالمي للمج يييء إِل ييى دول يية م ييالي ،فق ييد

اسييتقدم كاتييب موسييى معييه الفقيييه عبييد اهلل البلبييالي( ،)5بعييد أن قامييت بينهمييا عالقيية صييداقة
قوية اثناء وجود في فاس فاصطحبه ،وسكن البلبالي مدينة تنبكتو ،وكيان عبيد اهلل البلبيالي

أ َّول من تولى إمامة المسجد الجامع فيي تنبكتيو مين المغاربية( ،)6واليراجح أ َّن هيذا ِ
اإلميام قيد

أسهم فيي ذييود الميذهب الميالكي وانتشيار ُم َّيدة إِقامتيه فيي تنبكتيو ،فضيالً عين ذليك فقيد كيان
هناك سودان تفقهوا في المذهب المالكي وأسهموا فيي انتشيار ومينهم الشييخ الميؤدب محميد
التميمي ،لذلك فالرأي الراجح ان عبد الرحمن التميمي كان شافعي المذهب لهذا تفو عليه فقهاء تنبكتو
المالكيين ،فاضطر ان يسافر ليأخذ عن فقهاء المالكية بالقيروان .ينظر :الشكري ،االسالم والمجتمع ،ص
.225
)1ا رواني ،السعادة االبدية ،ص .95-94
 )2مرجان ،فقهاء المالكية واثارهم في مجتمع السودان الغربي في عهدي مالي وصنغي 1000 – 628
ه  1591 – 1230م) ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة  2010 :م) ،ص .72
 )3كاتب موسى :هو االمام سيدي احمد رحمه اهلل) ،عالماً عادالً عا في منتصف القرن الثامن
الهجري الرابع عشر الميالدي .ينظر :ا رواني ،السعادة االبدية ،ص 94 – 93؛ السعدي ،تاريخ
السودان ،ص .57
 )4مرجان ،فقهاء ،ص .73
 )5عبد اهلل البلبالي :يقول عنه السعدي هو جد جدتي ام والدي ،وهو اول البيضان صلى بالناس في ذلك
المسجد في اواخر دولة الطوار وفي اوائل دولة سني علي ،ثم جاء الى تنبكتو بصحبة الفقيه االمام
القاضي كاتب منسا موسى ،كما رجع من فاس وخلفه في االمامة .ينظر :السعدي ،تاريخ السودان ،ص
 58؛ اوالتي ،فتح الشكور ،ص .159 – 158
 )6السعدي ،تاريخ السودان ،ص .57
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الكييابري) الييذي اسييتقر بتنبكتييو وق ي أر عليييه العديييد ميين طييالب العلييم( ،)1وعاصيير كثييير ميين
ير للفقيييه انييدم محمييد
الشيييوا الفقهيياء وميين بييينهم عبييد الييرحمن التميمييي ،كمييا كييان معاصي ًا

الكبير)(.)2

و مين الفقهيياء اليذين أسييهموا فيي انتشييار الميذهب المييالكي الفقييه الثقيية أبيو العبيياس
سيعيد اليدكالي)( )3الَّيذي أقييام بمملكية ميالي مييدة طويلية وشيغل خطيية القضياء بعاصيمة مييالي

أَّيام السلطان منسا موسى( ،)4وكذلك الفقيه القاضي أبو عبيد اهلل محميد بين وانسيول) اليذي

تييولى خطيية القضيياء فييي مدينيية غيياو( ،)5والفقيييه عبييد الييرحمن) الييذي كييان قاضي ًييا فييي نييياني
العاصيمة أَّييام منسيا سييليمان( ،)6كمييا أسيهم الفقيييه المفتيي الحيياج جييد القاضيي عبييد الييرحمن

بن أبيي بكير بين الحياج) فيي ذييود هيذا الميذهب والس َّييما أَّنيه تيولى القضياء فيي تنبكتيو زمين
دوليية مييالي( ،)7وغيييرهم كثييير ميين الييذين تفقه يوا علييى فقييه ِ
اإلمييام مالييك ،وكييان لظهييور هييذا

العدد من الفقهاء سبباً مين أسيباب ذييود الميذهب الميالكي فيي دولية ميالي ِ
اإلسيالمية ،وسيار
 )1ق أر عليه الفقه العديد من طالب العلم منهم :الفقيه عمر بن محمد اقيت .ينظر :السعدي ،تاريخ
السودان ،ص .38
 )2أندم محمد الكبير :هو الفقيه ابو عبد اهلل بن عثمان بن محمد بن نوح معدن العلم والصالح ومنه
تناسل كثير من شيوا العلم والصالح منهم من جهة اآلباء ومنهم من جهة االمهات ومنهم من جهتهما
معا ،فهو عالم جليل قاضي المسلمين قال عنه احمد بابا التنبكتي هو اول من قدم العلم من اجداد فيما
اعلم وهو جد جدي مه أبو ام جدي ا لفظ اندم محمد من االلفاظ الدالة على التعظيم والتبجيل عند اهل
غرب افريقيا في ذلك الوقت ا .ينظر :السعدي ،تاريخ السودان ،ص 27؛ ابو بكر اسماعيل ،الحركة
العلمية والثقافية ،ص .194
)3الدكالي :نسبة الى مدينة دكالة وهي تعرف باسم يمويمن) وتقع بين مدينة مراك وبين البحر المحيط،
وهي مدينة كبيرة .ينظر  :الحميري ،الروض المعطار ،ص .619
 )4ابن بطوطة ،تحفة النظار ،ج  ،2ص .283
Humwickm. J. o. The mid – Fourteenth century capital of mali The Journal of
African History , Vol. 14. no. (1973). p , 196.
 )5ابو عبداهلل محمد بن وانسول  :وهو من اهل سجلماسة وقد عاصر ابن خلدون وصادقه وأرفد بكثير
من المعلومات عن امبراطورية مالي .ينظر :ابن خلدون ،العبر ،ج  ،6ص .296
 )6الفقيه عبد الرحمن :وهو من السودان قابله ابن بطوطة اثناء رحلته وأثنى عليه كثي اًر .ينظر :ابن
بطوطة ،تحفة النظار ،ج  ،2ص .275
 )7السعدي ،تاريخ السودان ،ص .28-27
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علييى نهي ي منسييا موس ييى ف ييي دعييم الم ييذهب المييالكي ،ونش يير ب ييين السييودان أخيييه السييلطان

سليمان  761 – 741ه  1360 – 1341م) الذي كان متفقهًا في هذا المذهب(.)1
فقييد تعييددت جهييود لنشيير المييذهب المييالكي ودعمييه ،منهييا قيامييه بييدعوة عييدد ميين

فقه يياء ه ييذا الم ييذهب إِل ييى ب ييالد ( ،)2س يياعد عل ييى ذل ييك العالق ييات الودي يية ب ييين دولت ييه والدول يية

المرينية في المغرب ا قصى( ،)3وقد أسهم في دعم الميذهب الميالكي فيي إِمبراطوريية ميالي
نييزوح عييدد كبييير ميين فقهيياء فيياس إِلييى إِمبراطورييية مييالي ،وقييد التقييى ابيين بطوطيية بعييدد ميين

فقهيياء المغاربيية اثنيياء رحلتييه إِلييى مييالي( ،)4وامتييدت جهييود منسييا سييليمان فييي دعييم المييذهب

المييالكي إِلييى بنيياء المسيياجد والجوامييع التييي صييارت منييارة ومركييز لتييدريس الفقييه المييالكي،
وتييأتي شييهادة الحسيين الييوزان لتؤك يد علييى هييذا ا ميير فيقييول  :ا لمملكيية مييالي مسيياجد كبي يرة

وأئمة وأساتيذ يدرسون في المساجد لعدم وجود مدارس(.)5

وقييد سيياعدت هييذ المسيياجد الفقهيياء فييي نشيير المييذهب المييالكي بييين السييكان ع يين

طري الخطاب على المنيابر فضيالً عين دروس اليوعظ بعيد الصيالة ميا يؤكيد حيرص هيؤالء

الفعيال فييي نشيير المييذهب المييالكي فضيالً عيين تفقيييه
الفقهيياء علييى أداء تلييك المسيياجد لييدورها َّ
كثير من أبناء المجتمع في أُمور دينهم؛ إِذ كان أبنياء هيذا المجتميع حريصيين كيل الحيرص
علييى طلييب العلييم متعطشييين لييتعلم الفقييه مييع الحييرص علييى أداء العبييادات والمواظبيية عليهييا،
وقد شاهد ابن بطوطة ذلك عند زيارته لدولة مالي(.)6

كم ييا ك ييان للعالق ييات السياس ييية ب ييين حك ييام م ييالي والمي يرينيين أطي ييب ا ثيير فييي دعييم

الصي ييالت الفكريي يية بي ييين الي ييدولتين ،وترجي ييع بدايي يية هي ييذ العالقي يية بي ييين سي يينتي 737 – 723
ه  1337 – 1323م) الَّتي أسهمت فيي انتشيار الميذهب الميالكي فيي دولية ميالي والس َّييما
 )1العمري ،مسالك االبصار ،ص .59
 )2العمري ،المصدر نفسه ،ص .59
 )3عن عالقة الدولة المرينية بدولة مالي .ينظر :محمد التلمساني بن مرزو  ،المسند الصحيح الحسن
في مآثر موالنا ابي الحسن ،تحقي  :ماريا خيسوس يعبرا ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر:
 1981م) ،ص 454؛ ابن خلدون ،العبر ،ج  ،6ص .268
 )4ابن بطوطة ،تحفة النظار ،ج  ،2ص .277 – 275
 )5وصف افريقيا ،ج  ،2ص .165 – 164
 )6ابن بطوطة ،تحفة النظار ،ص .280-279
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في ييي عهي ييد منسي ييا موسي ييى الي ييذي نشي ييأت بيني ييه وبي ييين أبي ييي الحسي يين المريني ييي 749 – 730

ه  1349 – 1330م)( )1عالقيية صييداقة ،فض يالً عيين عظميية ملكيهمييا وبفضييل خصييالهما
الحميييدة التييي تنبييع ميين حييب الييدين ِ
اإلسييالمي والمحافظيية علييي شيريعته ،كمييا كانييا يشييتركان
في حبهما واحترامهما للفقهاء والعلماء والحرص على مصالح المسلمين أينميا كيانوا( ،)2كميا
كان للعوامل اإلدارية دور في تقوية العالقة بين الطرفين ،فضالً عن السفارات والهدايا(.)3
وميين هييذ السييفارات سييفارة أرسييلها منسييا موسييى ِإلييى أبييي الحسيين المرينييي لتهنئتييه

بمناسييبة فتحييه لمدينيية تلمسييان عاصييمة دوليية بنييي عبييد ال يواد وذلييك سيينة  737ه 1337

م)( ، )4واس ييتمرت العالق ييات الودي يية ب ييين م ييالي والمي يرينيين ف ييي تفاع ييل مس ييتمر ،وم يين بيييين

الس ييفارات س ييفارة الرحال يية اب يين بطوط يية ال ييذي خ ييرج م يين ف يياس إِل ييى دول يية م ييالي س يينة 752

ه  1352م) وتصييادف وجييود فييي مييالي اثنيياء وفيياة أبييي الحسيين فحضيير م ارسييم عيزاء ابييي
الحسيين الييذي اقامييه منسييا سييليمان ترحمياً علييى روحييه ،وكييان هييذا لعظيييم مكانتييه عنييد  ،وقييد
استغل حكام دولة مالي ِ
اإلسالمية تلك العالقات الودية في دعم الحيياة الدينيية والثقافيية فيي
دول ييتهم فأوف ييدوا ط ييالب العل ييم إِل ييى ف يياس عاص ييمة دول يية المي يرينيين

القرويين(.)6

()5

والس ي َّييما إِل ييى ج ييامع

 )1ابو الحسن المريني :هو السلطان علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الح الملقب بأبو الحسن
المنصور باهلل ،ويعرف عند العامة بالسلطان االكحل لسمرة لونه ،أُمه حبشية ،بويع في فاس سنة 731
ه  1330م بعهد منه .ينظر :الزركلي ،االعالم ،ج  ،5ص .126
 )2ابن مرزو  ،المسند الصحيح ،ص .169 – 133
 )3ابن خلدون ،العبر ،ج  ،6ص .268
 )4ابن مرزو  ،المسند الصحيح ،ص .454
 )5السعدي ،تاريخ السودان ،ص .58 – 57
 )6جامع القرويين :كانت بداية هذا الجامع ارضا اشترتها ام اًرة اسمها فاطمة بنت محمد الفهري وتكنى ام
البنين فعزمت على بناء المسجد تجد ثوابه عند اهلل ،وكانت بداية بنائه سنة  245ه  859م) وكان
مسجدا صغي ار طوله من الغرب الى الشر مائة وخمسين شب ار  30م تقريبا) ،وكان هذا في زمن دولة
ا دارسة ثم توسع مرات عدة ،وكذلك في زمن عبد الرحمن الناصر صاحب االندلس 350 – 300
ه  961 – 912م) واستمرت التوسعة به حتى صار من أشهر مساجد المغرب االقصى واعرقها وصار
مفخرة حقيقية لمدينة فاس .ينظر :السالوي ،االستقصا ،ج  ،1ص .233 – 231
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لقد شهد عصر الدولة المرينية بناء عدد من الميدارس الوقفيية والعامية(ِ ،)1م َّميا كيان

سييبباً فييي وفييود طييالب العلييم إليهييا لد ارسيية الفقييه المييالكي ،وتُعييد اللغيية العربييية ميين أسييباب
انتشار المذهب المالكي وذيوعه في دولة مالي ِ
يضا(.)2
اإلسالمية أ ً
ونتيجيية لييدعم حكييام السييودان للغيية العربييية انتشييرت تلييك اللغيية وأسييهمت فييي تعزيييز

فهم السكان لإلسالم والتمسك بمذهب اإلمام مالك بعيد قيراءة كتيب ذليك الميذهب ،والشيعوب

غييير العربييية ومنهييا السييودانية كييان عليهييا تعلييم اللغيية العربييية؛ َّن يه ال يمكيين فهييم العقيييدة
ِ
اإلسالمية وممارسة ف ارئضها إِ َّال إِذا تم اتقان اللغة العربية لكونها لغة القيرآن الكيريم( ،)3كميا

اسييتعمل سييكان دوليية مييالي ِ
اإلسييالمية اللغيية العربييية بوصييفها لغيية مشييتركة حييية فييي مختلييف
مجاالت حياتهم ا مر اليذي مكين اللغية العربيية مين التيأثير الفعيال فيي لغياتهم المحليية عين
طري دخيول الكلميات ذات ا صيل العربيي فيي اللغيات المحليية وصيارت اللغية العربيية لغية
عظيمة ولغة التخاطب بين قبائل نصيف القيارة السيوداء وهيذا ميا سياعد عليى تقيدم الحضيارة

ا فريقية(.)4

وكثير من فقهاء المالكية العرب والمتكلميين بالعربيية مين البربير فيي بالطيات حكيام
مالي ،فقيد كيان بيالط منسيا سيليمان يعي بالفقهياء المغاربية اليذين أقياموا فيي دولتيه أو اليذين

دعياهم إِليى بيالد لتيدريس الميذهب المييالكي( ،)5وتقيرب الفقهياء المغاربية التجيار مين الييدوائر
 )1مثل مدرسة الحلفائيين التي بناها في  675ه  1275م) السلطان ابو يوسف المريني – 656
 685ه  1286 – 1258م) ،كما امر السلطان ابو يوسف عثمان بن عبد الح المريني 731 – 710
ه  1331 – 1310م) ببناء مدرستين االولى مدرسة فاس الجديدة التي اكتمل بنائها سنة 721
ه  1321م) والثانية مدرسة العطاريين التي بنيت سنة  723ه –  1323م) .للمزيد عن مدارس فاس
ينظر :حسين مراد ،االوقاف مصدر لدراسة مجتمع فاس في العصر المريني ،معهد البحوس والدراسات
االفريقية ،القاهرة 2002 :م) ،ص .93 – 84
)2 DoI , A. R : Islamic thought and culture. Their Impact on Africa with
special Reference to Nigeria. The Islamic Review , October : 1969. p 21.
 )3فوزية يونس فتاح ،التأثيرات الحضارية االسالمية على السودان الغربي بين القرنين  10 – 8ه 10
–  14م) ،دهوك  2013 :م) ،ص .93
 )4ارنولد ،الدعوة الى االسالم ،ترجمة  :حسن ابراهيم حسن وزميله ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة :
 1970م) ،ص 349؛ طرخان ،االسالم ،ص .34 – 33
 )5القلقشندي ،صبح االعشى ،ج  ،5ص .297
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الحاكمة عن طري الزواج واالرتباطات العائلية ،فقد كيان كبيير جماعية البيضيان محمد بين
()2

متزوجيا ببنيت عيم السيلطان()1منسيا سيليمان كميا زوج مليك تنبكتيو
الفقيه الجزوليي)
ً
ميين بناتييه خييوين تيياجرين مغ يربيين لفقههمييا وعلمهم ياً وغناهمييا( ،)3وهكييذا تعييددت أسييباب
انتشييار المييذهب المييالكي فييي مييالي ،وبعييد أُفييول نجييم دوليية مييالي انتقلييت السيييادة إِلييى دوليية
اثنتيين

السنغاي ِ
اإلسالمية وتحق في عهدها السيادة للمذهب المالكي والس َّييما إَِّبيان حكيم ا سياكي
 999 – 898ه  1591 – 1492م) (.)4

 –2عالقة حكام السنغاي بهم:

تُعييد دوليية السيينغاي ميين أطييول الييدول عم ي اًر فييي السييودان الغربييي ،فقييد بييدأت بييذورها
ف ييي الق ييرن ا ول الهجري الس ييابع الم يييالدي وه ييي ب ييذلك عاص ييرت دول يية غان يية ودوليية م ييالي

ِ
اإلسي ييالمي ة ،وضي ييمتها مالكهي ييا بعي ييد سي ييقوطهما ،وبقيي ييت السي يينغاي علي ييى مسي ييرح ا حي ييداس
واسييتمرت فييي التوسييع حتييى القييرن العاشيير الهجري السييادس عشيير الميييالدي ،إِذ انتهييت إِثيير

حملة المغاربة على البالد سنة  1000ه  1591م)(.)5

وقييد حكمييت السيينغاي فييي البداييية أُس يرة مؤسسييها ا ول هييو زا)او ضييياء) وأصييله
ميين اليييمن( )6الَّتييي ظلييت تحكييم هييذ الييبالد حتييى سيينة  736ه  1335م) ثييم انتقييل الحكييم

بع ييدها إِل ييى عائل يية س ييني

()7

الت ييي حكم ييت ب ييين س يينتي  899– 736ه 1499 – 1335

 )1ابن بطوطة ،تحفة النظار ،ج  ،2ص .275
 )2لم يكن هناك ملك في تنبكتو بل نائب عن حاكم العاصمة غاو والذي يلقب بتنبكتو كوى) ،اما الذي
كان موجوداً اثناء مرور حسن الوزان كان يدعى عمر بن محمد الندى ت  928ه  1521م) وقد نصبه
أسكيا الحاج محمد سنة  899هي  1493م) .ينظر  :الوزان ،وصف افريقيا ،ج  ،2ص .166
 )3ابن بطوطة ،تحفة النظار ،ج.275 ،2
 )4مرجان ،فقهاء  ،ص .82
 )5عبد القادر زبادية ،مملكة السنغاي في عهد ا سكيين ،الشركة الوطنية للنشر ،الجزائر  :د ت) ،ص
.25
 )6السعدي ،تاريخ السودان ،ص .4
)7سني :هو لقب يعني المحرر .ينظر :السعدي ،تاريخ السودان ،ص  ،3ومنهم من يرى ان علي كولن)
اتخذ هذا اللقب ليظهر التزامه بسنة الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم) ،أي يكون مشت من السنة
المحمدية .ينظر :الشيخ االمين عوض اهلل ،العالقات بين المغرب االقصى والسودان الغربي في عهد
السلطتين االسالميتين مالي والسنغاي ،دار المجمع العلمي ،جدة  1979 :م) ،ص .66
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م)،وعائليية سييني فييرد ميين فييرود عائليية ضييياء السييابقة ،وقييد تولييت عائليية سييني الحكييم عنييدما
اسييتقل بالسيينغاي علييي كييولن) بعييد هروبييه ميين عاصييمة دوليية مييالي سيينة  736ه 1335
م) هو وأخو سليمان نار(.)1

واس ييتطاد ا خي يوان اله ييرب عن ييدما بلغ ييا مبل ييغ الرج ييال م يين دول يية م ييالي ولج ييأ إِل ييى

ترحيبيا ميين ا هييالي الييذين اسييتقبلوهم اسييتقباالً كبيي اًر تعبيي اًر
العاصييمة جيياو( ،)2ولقييي ا خيوان
ً
عن تأييدهم لهما ليتم بعدها طرد الجنود التابعين لدولة ميالي ِ
اإلسيالمية ،ثيم كانيت المعركية
الفاصييلة التييي دارت سيينة  869ه  1464م) بييين دوليية مييالي والسيينغاي وانتهييت باسييتقالل
الثانييية عيين حكييم سييالطين دوليية مييالي وحصييلت السيينغاي علييى االسييتقالل التييام( ،)3وعييين
علي كولن) نفسه ملكاً على دولة السنغاي الناشئة ،وقد حكم مين هيذ ا ُسيرة ثمانيية عشير

مير(.)4
أ ًا
تييوري

()5

واستمرت أُسرة سني بيالحكم إِليى سينة  899ه  1493م) عنيدما قيام القائيد محميد
أحييد قييادة جييي

سييني علييي بييانقالب ضييد لالسييتيالء علييى الحكييم ،وبانتهيياء حكييم

أُسرة سني الذي استمر زهاء تسعة قيرون( ،)6قاميت بعيدها أُسيرة حاكمية جدييدة عرفيت بلقيب

 )1تطورت دولة مالي االسالمية ،وعند عودة منسا موسى من رحلة حجه الشهيرة  733ه  1332م)
رأى ان يثأر من السنغاي فعرج على عاصمتها جاو ،وكان ملكها قد مات حديثا وخلف ولدين صغيرين
هما علي كولن وسليمان نار فأخذهما منسا موسى الى عاصمته للخدمة على عادتهم فيما يخص ابناء
الملوك الذين في طاعتهم .ينظر :السعدي ،تاريخ السودان ،ص .6
 )2السعدي ،المصدر نفسه ،ص .6
 )3في جي .دي ،تاريخ غرب افريقيا ،ترجمة :سيد يوسف نصر ،القاهرة 1982 :م) ،ص .62
 )4منهم علي كلن ،سليمان نار ،ابراهيم كاباي ،عثمان كانافا ،باري كينا ،محمد دد ،محمد كونيجيا،
محمد فاري ،كاربيغو ،مارفي كول ،ماري هالي ،ماردانو ،سليمان دام ،علي بير ،باري دد ،سني مادوجو،
سني علي ،ابو بكر داعو ،وكان هذا اخر حكام اسرة سني علي حيس آل الحكم الى اسرة جديدة وهي اسرة
ا ساكي وكان ذلك سنة  899ه  1493م) ،للمزيد ينظر:زبادية ،مملكة سنغاي ،ص .26
 )5محمد توري :هو القائد بن ابي بكر ،كان من اصل سوننكي كما كان ضابطا بار از من ضباط جي
سني علي بارو ،قام بحركة انقالب بعد وفاة سني علي واتخذ لنفسه لقب ا سكيا ليكون صفة مميزة لحكمه
وحكم ساللته .ينظر :السعدي ،تاريخ السودان ،ص .72 – 71
 )6مرجان ،فقهاء ،ص .86 – 85
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جديد هو ا ساكي)()1ويعد تسلم االسيكيا محميد تيوري عير دولية السينغاي ِ
اإلسيالمية بيدء
عهد انتظام المملكة ،وبيدء سييادة الميذهب الميالكي ،وقيد تحققيت السييادة فيي دولية السينغاي

لعوامل عدة منها جهود بعض الحكام لدولة السنغاي و َّ
السيما اسيكيا محميد الكبيير – 898

 924ه  1582 – 1492م)()2وابني ييه اس ي ييكيا داؤد  991 – 956ه  1583 – 1549م)
الذين عمال على تشجيع فقهاء المالكية في دولتهميا ومنحيوهم حريية مطلقية ،ويشيار إِليى أن
االسييكيا محمييد الييذي كييان مييالكي المييذهب قييد مهييد الطري ي لفقهيياء المالكييية للتمكييين لهييذا

المذهب في دولته ساعد على أُسرته الصالحة التي أنشأته في بيئة علمية(.)3

لق ييد تمس ييك االس ييكيا محم ييد بعقيدت ييه ِ
اإلس ييالمية والم ييذهب الم ييالكي ،ف ييأبو ك ييان م يين

العلميياء ،وأُم يه كانييت صييالحة تقييية( ،)4وقييد وصييلت بييه العاطفيية الدينييية ِ
اإلسييالمية إِلييى أن

أرجييع نسييبه إِلييى الصييحابي جييابر بيين عبييد اهلل ا نصيياري) ،ولهييذا نشييأ غيييو اًر ومحب ياً لييه،
تقيا لدينه حتيى أَّنيه شيكل دولتيه عليى أُسيس الشيريعة ِ
اإلسيالمية()5؛ ليذلك ُيعيد
وكان مصلحاً ً
ميين أعظييم ملييوك السيينغايا وكانييت عالقتييه مييع علميياء ،وأصييحاب الحييل والعقييد جيييدة وأقييام

الملة وأُمور الدين وفرج اهلل به البالء والخطوب والكروبا(.)6

ولألس يكيا محمييد دور كبييير فييي تخليييص الييبالد ميين حكييم عائلة سييني علييي) ،وكييان

بعض حكام هذ العائلة من المتمسكين بالتقاليد الوثنية لذلك خيرج اسيكيا محميد عليى حياكم

الدولة الميدعو سيني بيارو) سينة  898ه  1493م)؛ َّنيه كيان كواليد سيني عليي 869
–  898ه  1492 – 1464م) متمسي ي ي ي ًكا بالتقالي ي ي ييد الوثني ي ي يية ومهم ي ي ي ًيال لقواع ي ي ييد الشي ي ي يريعة

)1ا ساكي ،هو لقب اتخذ محمد توري لنفسه ليكون صفة مميزة لحكمه وحكم ساللته ،ويشير السعدي
الى سبب هذ التسمية ا ولما بلغ الخبر بنات سني علي قالت أسكيا معنا وفي كالمهم ال يكون ايا فلما
سمعه امر ان ال يلقب اال به فقالو اسكيا) ومعنا المغتصب نه اغتصب السلطة من ابي بكر داعو
وهذا اللقب اشتهرت به االسرة التي اسسها ا .ينظر ،تاريخ السودان ،ص .72 – 71
 )2السعدي ،تاريخ السودان ،ص . 72 -71
 )3مراد ،المذهب المالكي ،ص .69
 )4مراد ،المرجع نفسه ،ص .69
 )5مرجان ،فقهاء ،ص .87
 )6السعدي ،تاريخ السودان ،ص .73
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ِ
متالعبيا
اإلسالمية ،فا ب سني علي) كان يغلب عليه طابع البداوة كما كان فياج اًر ظالمياً
ً
بالدين(.)1

وك ييان س ييني عل ييي يح يياول التوفيي ي ب ييين ا نم يياط ا فريقي يية المرتكي يزة عل ييى الس ييحر

والشعوذة ،وبين ما جاءت به الشريعة ِ
اإلسيالمية ،وكيان يخشيى مين علمياء تنبكتيو العتقياد

أَّنهم يهددوا نفوذ باسم الدين ،ا مر الذي جعله يضطهدهم ويعاملهم بقسيوة( ،)2وهيذا ا مير
جعلهييم يهربييون ميين مدينيية تنبكتييو إِلييى مدينيية والت ،وقييد تييوفي سييني علييي) فييي ظييروف

غامض يية س يينة  898ه  1294م) أثن يياء عودت ييه م يين حمل يية عس ييكرية

()3

بع ييد أن بقي يي ف ييي

الحكييم سييبع وعش يرين سيينة( ،)4وتييم تنصيييب ابنييه ا كبيير أب يو بكيير دوعييو) فييي سيينة 899

ه  1493م) خلفً يا لييه( ،)5لك ي َّن حكمييه لييم يمتييد سييوى بضييعة أشييهر؛ إِذ حاص يرته التحييديات
منذ الوهلة ا ُولى ،فقد تطليع أحيد قيادة جيي

واليد للحكيم وهيو محميد تيوري بين أبيي بكير)

الي ييذي حشي ييد قواتي ييه وعمي ييل علي ييى اسي ييتقطاب العلمي يياء وا نصي ييار إِلي ييى جانبي ييه ،مسي ييتفيداً مي يين
ممارسييات أبيي بكيير دوعييو) التييي كانييت ال تتفي مييع روح العقيييدة ِ
اإلسييالمية ،فقييد بييدأ أبييو
بكر دوعو) يستمد سلطته من السحر والشعوذة والتقاليد الوثنية(.)6

واستغل القائد محمد تورى) عدم التزام أبي بكر دوعيو) بالتعياليم ِ
اإلسيالمية فخيرج

عليه وجعل ذلك مبر اًر إلقصيائه ونتيجية؛ ليذلك أرسيل الييه محميد تيورى) أحيد كبيار الفقهياء

وهو الفقيه العالم الصالح محمد تل الشريف) يدعو للصيالح ،ونبيذ التقالييد الوثنيية واعيالن

دين يا للدول يية( ،)7وعن ييدما رفييض أب ييو بك يير دوعييو) االس ييتجابة ل ييدعوة
والئييه لإلس ييالم بوص ييفه ً

 )1كعت ،تاريخ الفتا  ،ص 44 – 43؛ السعدي ،تاريخ السودان ،ص .67
)2 Trmingham. op. cit , p 94.
 )3السعدي ،تاريخ السودان،ص .71
 )4كعت ،تاريخ الفتا  ،ص .54 – 53
 )5كعت ،المصدر نفسه ،ص 52؛ السعدي ،تاريخ السودان ،ص.71
 )6الوزان ،وصف افريقيا ،ج  ،2ص 164 ،161؛ كعت ،تاريخ الفتا  ،ص .54 – 53
 )7أرسل االسكيا محمد الفقيه العالم محمد الشريف الى شي بار يدعو إلى اإلسالم وهو في بلدة أنفع
فأبى وامتنع وأغلظ للفقيه بالكالم وارتكب فيه ام اًر عظيما حتى هم بقتله وصد اهلل عن ذلك بقهر وغلبته
ورجع االسكيا محمد وبلغه الخبر من ابيه شي بار) وما فعله به ،وبعد ذلك أرسل االسكيا محمد الفقيه
صالح جور الى وشي بار) ثانيا واتا وبلغه الرسالة من اسكي محمد فما ازداد اال امتناعا واشار عليه
وزرائه بقتل هذا العالم حتى تنقطع رسله وال يرسل لك مرة ثانية ،ولكن اهلل منعه وقال له اذهب لمرسلك فان
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محمييد تييورى التقييى بييه ا خييير فييي معركيية حاسييمة بييالقرب ميين جيياو) عاصييمة السيينغاي
ودخييل القائييد محمييد تييورى) العاصييمة جيياو سيينة  899ه  1493م) وبهييذا تمييت اإلطاحيية

بحكمه وبحكم ساللته لدولة السنغاي الذي استمر زهاء تسعة قرون(.)1

وقييد أ َّدى القضيياء علييى أُس يرة سييني علييي) إِلييى اعييتالء محمييد تييوري) عيير دوليية

السيينغاي( ،)2واتخييذ لدولتييه مظهيير إسييالمي فييي كييل معامالتهييا ،كمييا كييان متحمس ياً لإلسييالم
والفقهيياء ،كييل هييذا أ َّدى إِلييى تعمي ي الوجييود ِ
اإلسييالمي فييي الدوليية ،وأ َّدى ِإلييى ارتفيياد شييأن
المالكية الذين عادوا إِلى مدينة تنبكتو التي فروا منها زمن سيني عليي( ،)3وبعيودتهم ورعايية

اسكيا محمد لهم وللفقه الميالكي ،صيارت مدينية تنبكتيو مركي اًز م َّ
يز للفقيه الميالكي فيي دولية
مي اً
السيينغاي يقصييدها الفقهيياء وطييالب العلييم ،وبتييولي اسييكيا محمييد الحكييم ارتفييع شييأن المييذهب

اعي يا لحرميية الييدين
المييالكي بسييبب جهييود االسييكيا الييذي اشييتهر بييالورد والتقييوى ،كمييا كييان مر ً
ملتزميا باتبيياد أحكامييه ،وكييان لييه ميييل شييديد لنشيير ِ
اإلسييالم وجعلييه دييين الدوليية ،وكييان يأخييذ
ً
برأي الفقهاء فيي جمييع شيؤونه ويسيألهم سينة الرسيول محميد صيلى اهلل علييه وسيلم) ويسيير

على أقوالهم

()4

في أمور الدين والدنيا ،وأُمور السلم والجهاد(.)5

رجع الى رسول منه فدقه في عنقك وذهب لالسكيا محمد وأخبر بما حدس وعدم دخوله في اإلسالم ،فجمع
االسكيا محمد اهل مشورته من العلماء واالكابر وشاورهم في امر فأشاروا عليه بإرسال رسول ثالس يداريه
ويلين في الكالم لعل اهلل يهديه لالسالم ،فارسل الفقيه القاضي محمود كعت فامتنع وزاد عنادا وامر بضرب
الطبول للحرب وذهب وبلغ االسكيا محمد بما حدس واستعد للحرب وبايعه الجميع على الموت .ينظر :
كعت ،تاريخ الفتا  ،ص .46 – 44
 )1أحمد الشنتاوي ،مادة السنغاي ،نقلها الى العربية :محمد الفندي ،تهران ،م  ،12ص .256
 )2كعت ،تاريخ الفتا  ،ص 58؛
Michel A. Gomez : Timbuktu under Impetialsong hay , A reconsideration
Autonomy , the journal of African history , Gambridge university press , 1990
, p 9.
LansineKABa , L : op , cit , p 254.؛ )3 Eispwth , j , B , A : op , cit. p 35
 )4ومنها اسئلته لإلمام السيوطي في مصر اثناء رحلة حجه .ينظر :البرتلي ،فتح الشكور ،ص ،111
وكذلك اسئلته لإلمام المغيلي وعن جهل علماء بالد باالمور الدينية .ينظر :محمد عبد الكريم المغيلي،
اسئلة االسكيا وأجوبة المغيلي ،تقديم :عبد القادر زبادية ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر1974 :
م) ،ص .32
 )5كعت ،تاريخ الفتا  ،ص .12 – 11
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وكييان ليذهاب اسييكيا محمييد للحي سيينة  903 – 902ه  1497 – 1496م)

()1

أثر كبير في دعم المذهب المالكي في دولته وبين رعاييا  ،فقيد قابيل فقهياء الميذهب بمصير
والحجاز والمغرب وفي مقدمتهم اإلمام السيوطي ت  911ه  1505م)(.)2

وبعيد عودتييه مين الحي قيام بنشيير ِ
اإلسيالم والتمكييين للميذهب المييالكي ونصير السيينة

وأحي ييا طريي ي الع ييدل وس ييار عل ييى منه يياج الخلف يياء العباس يييين ف ييي المقع ييد والمل ييبس وس ييائر

ا ُمييور ،ومييال إِلييى السيييرة العربييية وعييدل عيين سيييرة العجييم فصييلحت ا ح يوال( ،)3واعتنييى
الح يياج االس ييكيا محم ييد الكبي يير بمحارب يية الع ييادات الوثني يية ،ونش يير الم ييذهب الم ييالكي ،وق ييام

باصييطحاب الفقيييه الصييالح مييور صييالح جييور) ليبييين لييه أحكييام الجهيياد فييي سييبيل اهلل علييى
المييذهب المييالكي( ،)4فخييرج سيينة  904ه  1498م) للجهيياد ضييد دوليية المييو
وقام بإرسال الفقيه مور صالح) إِلى سلطان المو

الوثنييية

()5

يدعو لإلسيالم ونبيذ الوثنيية أو االلتيزام

بدفع الجزية لكن سلطان مو

رفض()6؛ َّنه اسيتجاب وامير كياهن معبيدهم اليوثني اليذي

دار بينييه وبييين حيياكم المييو

اسييتعد اسييكيا محمييد للقتييال والسي َّييما أ َّن أهييل موشييقد اسييتعدوا

أشار عليه بعدم ترك دينه ودين آبائه وأجداد  ،وعندما نقل الفقيه الصيالح ميور صيالح) ميا
للقتيال ودارت معركية بيين الطيرفين انتصير فيهيا الحياج اسيكيا محميد( ،)7ويتَّضيح مين خييالل

 )1كعت ،المصدر نفسه ،ص .16
)2السيوطي :هو جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي .ينظر :السيوطي ،الحاوي للفتاوى ،دار
الفكر ،بيروت  2004 :م) ،مقدمة الكتاب.
 )3محمد الصغير بن الحاج عبد اهلل الوفراني ،نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي ،مكتبة الحادي،
ط  ،2الرباط :د ت) ،ص .90
 )4السعدي ،تاريخ السودان ،ص 74؛ طرخان ،امبراطورية السنغاي االسالمية ،مجلة كلية اآلداب،
جامعة الرياض ،م  ،8الرياض 1986 :م) ،ص .16
 )5دولة موشي :دولة ظهرت في منعطف نهر النيجر ،وكانت ذات تنظيم سياسي وعسكري وأهلها من
المحاربين الذين هاجموا تنبكتو وخربوها زمن منسا موسى حاكم مالي ،وفي عهد السنغاي دخلوا في صراد
عسكري مع حاكمها سني عليواسكيا محمد اللذين شنا عليهم حربا باسم االسالم .ينظر :ميشيل إيزارد،
شعوب وممالك منعطف نهر النيجر وحوض الفولتا ،تاريخ افريقيا العام ،اليونسكو 1988 ،م ،م  ،4ص
.225 – 223
 )6السعدي ،تاريخ السودان ،ص .74
 )7السعدي ،تاريخ السودان ،ص 74؛ المغيلي ،اسئلة ا سكيا ،ص .46
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ما سب حرص الحياج اسيكيا محميد عليى محاربية الوثنيية والخ ارفيات ونشير ِ
اإلسيالم وِاعيالء

كلمة اهلل تعالى ،وكذلك تقدير لفقهاء المذهب المالكي الذين استعان بهم في أُمور دولته.

كما اتصل االسكيا محمد سنة  902ه  1502م) بالشييخ محميد بين عبيد الكيريم

المغيليي)( )1اليذي ُيعيد ميين كبيار فقهياء المالكييية فيي عصير  ،وذكير لييه االسيكيا جهيل بعييض
علماء بيالد بيا مور الدينيية واللغية العربييةِ ،م َّميا جعلهيم ميؤهلين لتيولي مناصيب فيي الدولية
فأشار اإلمام المغيلي إِليى االسيكيا محميد أن يطليب الفقهياء والعلمياء؛ َّنهيم فيي ا ُ َّمية مثيل

ا نبياء في ا ُمم السابقة فالبد من االعتماد عليهم والسعي و ارءهم وأن بعدوا(.)2

وعل ييى إِثي ير ذل ييك ق ييرر االس ييكيا الح يياج محم ييد تعي ييين الفقي ييه محم ييد ب يين عب ييد الكي يريم

ديني ي ا لييه ،نظييم خييالل وج ييود هنيياك حلقييات علمييية ومييارس نشيياطه فييي
المغيلييي مستشي ًا
يار ً
التأليف وكانت له مناظرات علمية ودينية مع العلماء(.)3
وبس ييبب مكان يية علم يياء الم ييذهب الم ييالكي فق ييد ق ي َّيربهم االس ييكيا محم ييد ،وأجلسييهم ف ييي

بالطه بالقرب منه

()4

وارتفعت مكانتهم عند حتى قدم إِلى جياو منتنبكتيو السيتقبال القاضيي

أبي البركات ،عند رجوعه من الح سنة  924ه  1518م)(.)5

أ َّميا االسييكيا داؤد فقييد سيار علييى نهي االسيكيا محمييد فييي السييادة والتمكييين للمييذهب

ظي يا للقي يرآن الكي يريم وفقيهي ياً عالمي ياً بأحك ييام ه ييذا الم ييذهب ،فق ييد قي ي أر كت يياب
الم ييالكي ،وك ييان حاف ً

)1المغيلي :هو ابو عبد اهلل محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني ،ولد في تلمسان شمال غرب الجزائر
من اسرة بربري في قبيلة مغيلة وهو من العلماء القالئل الذين حفظت مؤلفاتهم وبقيت ذكراهم الى يومنا هذا
في بالد السودان الغربي ت  909ه  1509م) .ينظر:التنبكتي ،نيل االبتهاج ،بتطريز الديباج ،دار
الكاتب ،طرابلس  1999 :م) ،ص .577 – 576
)2المغيلي ،اسئلة االسكيا ،ص 32؛
Abd – AL – Aziz Abd – Allah Batran : Contribution to the Biography of
sheikh muhammdIbn – Abd – AL – KariamIbn Muhammad , Autonomy The
Journal of African History , Vol. 14 , No 3/1973. p 382.
 )3مراد ،المذهب المالكي ،ص .70
 )4كعت ،تاريخ الفتا  ،ص .55 – 11
 )5السعدي ،تاريخ السودان ،ص .76
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الرسييالة) بييي زيييد القيروانييي ت  386ه  966م)()1علييى يييد أحييد فقهيياء المالكييية ،وفييي

عهد انتشرت كتب المذهب بفضل نساا ينسخون ليه الكتيب التيي كيان يهيديها إِليى العلمياء
والفقهاء ،كما قام بإنشاء خزائن ومكتبات للكتب(.)2

وعمييد االس ييكيا إِلييى تك ييوين مكتبيية كبيي يرة وقييدم الكثي يير منهييا للعلم يياء وطييالب العلييم

ليطلع يوا علييى كتييب المييذهب ،وكييان االسييكيا داؤد شييديد الكييرم مييع الفقهيياء واالحت ي ارم لهييم،
وكان كثير االحتفياء بهيم وظهير ذليك مين خيالل اسيتقباله للقاضيي محميود كعيت حينميا قيدم

إِلى جاو وأكرمه ،وكان معروفًا با عميال الخيريية ،فقيد حيدس أن مينح الفيع محميود كعيت)
صياحب كتيياب تيياريخ الفتيا مييا يعينييه بنفسيه لتجهيييز بناتييه ا ربيع وأبنائييه الخمسيية بمناسييبة

زواجهييم وكانييت المنحيية ضييياعاً وخي يوالً وعبيييداً ومالبييس وتكيياليف العييرس ،قييد يسيياعد فيهييا
السلطان إذا كان الطالب له جا عند وهذا ما فعله الفع كعت ،وكيان فيي تليك ال ُم َّيدة يتيولى
أمر القضاء في مدينة تنبكتو ،فعندما أراد أن ييزوج أوالد الخمسية وبناتيه ا ربيع أرسيل إِليى

االسييكيا داؤد مييع كاتب ييه بكيير لنبييار) يطل ييب منييه أن يعينييه عل ييى متطلبييات العييرس ق ييائالً:
افنادى الفع كعت كاتبه بكير لنبيار فجياء فقيال ليه أن ابعثيك ِإليى اسيكي بحاجية لنيا فقيال انيا
رسييولك بييال شييك فقييال قييل سييكي إِن يي محتيياج قصييدنا فييان لييي أربييع بنييات وخمسيية بنييين
مقبل ييون عل ييى ال ييزواج ونطل ييب من ييه ارب ييع ز ارب ييي وارب ييع إم يياء وارب ييع ك ييالت وان يعينن ييي ف ييي
جهييازهن البنييات ام البن ييون أريييد لهييم العمام يية ،وأُريييد منييه كس ييوة العييام قميصييين وعمييامتين
وقلنسييوتين ودابتييين فرسييا ورمكييه عتيقيية) ومزرعيية وعبيييدها وبييذورها أربعييين صييالبة ونريييد
منييك يييا اسييكي الفعييان تخبيير وتبلغييه رسييالتيا( ،)3وكييذلك كييان ا سييكيا داؤد يييزور الفقهيياء

والعلميياء إِذا مرضيوا ويسييتمر فييي عيييادتهم إِلييى أن يتماثييل واللشييفاء وميينهم الفقيييه احمييد بيين

 )1ابن ابي زيد القيرواني :هو ابو محمد عبد اهلل بن ابي زيد عبد الرحمن النفزاوي القيرواني ،ولد سنة
 310ه  922م) شيخ المالكية بالمغرب ،كان اماما بارعا في العلوم واسع الثقافة واالطالد متبعا لطري
السلف داعيا اليه بالقلم واللسان والعمل كثير الحفظ واسع العلم فصيح اللسان يقول الشعر مع صالح وورد
وعفة .ينظر :كعت ،تاريخ الفتا  ،ص .95 – 94
 )2كعت ،المصدر نفسه ،ص 95 – 94؛ طرخان ،دولة السنغاي ،ص .37
 )3كعت ،المصدر نفسه ،ص .108
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احمييد بيين عميير أقيييت) عنييدما مييرض فيكييام فييي بعييض أسييفار  ،وكييان السييلطان اسييكيا داؤد

يأتيه كل ليلة يسمر عند حتى شفي تعظيما له(.)1

ثانيا  :تولي رجال المذهب مناصب إدارية ودينية :
ً
 .1القضاء :
تييولَّى رج ييال الم ييذهب الم ييالكي ع ييدد م يين الخطييط الديني يية واإلداري يية الَّت ييي يييأتي فييي
مقييدمتها القضيياء واإلفتيياء ،ففييي عهييد ا سييكيا الحيياج محمييد حيياكم دوليية السيينغاي شييغل عييدد

عموم يا
ميين فقهيياء المالكييية منصييب القضيياء ،وكييان القاضييي المييالكي فييي السييودان الغربييي
ً

يتمتييع باسييتقاللية تاميية فييي ق ار ارتييه والسي َّييما تلييك المتعلقيية با حكييام الشييرعية ،وحتييى اختيييار

تبع يا لكفيياءة المرشييح فييي ا ُمييور الشييرعية ،ومكانتييه فييي المجتمييع التييي
القاضييي كييان يييتم ً
متمتعيا بيالورد والصيالح والزهيد( ،)2وكيان
يحددها حسن أخالقه وسمعته بين الناس ،ويكون
ً

فقهاء المالكية يتعاملون في أحكامهم وف التزام نصيوص الميذهب وعيدم الخيروج عنهيا إِليى
غيرها إِ َّال ما كان على سيبيل االسيتئناس ،وفيي حالية اإلفتياء والقضياء كيانوا يأخيذون بيالقول

المش ييهور ف ييي الم ييذهب وع ييدم الخ ييروج عن ييه إِ َّال فيم ييا ن ييدر ،وله ييذا طغ ييى ط ييابع التقلي ييد ف ييي
القضاء واإلفتاء على االجتهاد(.)3

ولقد صيار لكيل مدينية مين الميدن الكبيرى قاضيي والس َّييما عليى عهيد دولية السينغاي

تنبكتو وغاو وجني وغيرهيا مين الميدن( ،)4ويقيوم القاضيي بالفصيل بيين النياس وفي الشيريعة

ِ
اإلسالمية ،وكان هؤالء القضاة يتسمون بالعيدل وحسين السييرة ومينهم مين ينتميي إِليى عائلية

أقيييت) ويييأتي فييي مقييدمتهم الفقيييه القاضييي محمييود بيين عميير بيين محمييد أقيييت) – 868

 955ه 1548 – 1463م)( )5ال ي ي ييذي عين ي ي ييه االس ي ي ييكيا محم ي ي ييد س ي ي يينة  904ه  1498م)
الشتهار بالعلم والفقه والصالح(.)6

 )1كعت ،المصدر نفسه ،ص .115
 )2مرجان ،فقهاء ،ص .95 – 94
 )3محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي ،الفكر السامي في تاريخ الفقه االسالمي ،مطبعة المكتبة العلمية،
المدينة المنورة  1977 :م) ،ج  ،4ص .318
 )4كعت ،تاريخ الفتا  ،ص .59
)5التنبكتي ،نيل االبتهاج ،ص 607؛ ا رواني ،السعادة ا بدية ،ص .90
 )6السعدي ،تاريخ السودان ،ص .38
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وكييذلك كييان حييال القضيياء فييي جنييي ،فقييد تييولى عييدد ميين فقهيياء المالكييية منصييب

القضاء منهم فودي محمد بن سانوا الونكري) ،وكان فقيهاً عالماً كبيي اًر وصيلت شيهرته إِليى

اسكيا محمد الكبير فوّال القضاء في مدينة جنيي سينة  904ه  1498م) بعيد عودتيه مين
الحي ي ( ،)1أ َّمي ي ا قض يياة مدين يية غ يياو فق ييد ت ييولى فيه ييا القض يياء القاض ييي الفقي ييه محم ييود كع ييت)
ير السيكيا محميد
المولود في مدينة كورما قيرب غياو سينة  873ه  1468م) وكيان معاص ًا

الكبير وشغل منصب القضاء نظ اًر لشهرته الواسعة في الفقه ولسعة علمه(.)2

وكييان للقاضييي الفقيييه محمييود أوالد ميينهم القاضييي إِسييماعيل بيين محمييود كعييت(،)3

والفقيه يوسف بن محمود كعت والفقيه محمد ا مين بين محميود كعيت وحفييد ابين المختيار

وهييو ابيين بنييت القاضييي محمييود كعييت صيياحب التيياريخ وه يؤالء ميين اس يرة كعييت وهييم أعييالم

المؤرخين السودانيين( ،)4وكذلك الفقيه مسيربوب الزغ ارنيي التنبكتيي) اليذي ينسيب إِليى قبيلية
يالحا نييادر
عالمي يا فاضي ًيال خيي ًا
ير صي ً
الزغ يرانين فييي غييرب الس ييودان الغربييي ،وكييان رحمييه اهلل ً
المثال في قبيلته ،وقد اشتهر بالعلم والصالح عليى اليرغم مين أَّنيه ينحيدر مين قبيلية الزغيران
التيي يصيفها السييعدي والتيواتي بأَّنهيا ال تعييرف الصيالح وال حسين ِ
اإلسييالم( ،)5وكيذلك الفقيييه

السوداني ا صل القاضي أحمد ترف بن القاضي عمر ترف) الجنوي ا صل والبليد وكيان
خطيباً ثم صار إمام الجامع ثيم قاضيياً فجميع الم ارتيب اليثالس( ،)6كميا تيولى فقهياء المالكيية
اإلفتيياء ،وهييي ضييرورية للنيياس كافيية؛ ِإذ يحتاجونهييا فييي مختلييف ن يواحي الحييياة س يواء فييي
العبادات أو المعامالت ،و محمد بن عبد الكريم المغيلي) من أبرز من تولوا هيذ الوظيفية،

 )1كعت ،تاريخ الفتا  ،ص 59؛ السعدي ،المصدر نفسه ،ص .18
)2مادهو بانيكار ،الوثنية واالسالم ،ترجمة :أحمد فؤاد بلبع ،المجلس ا على للثقافة ،ط  ،2القاهرة:
1998م) ،ص .547
 )3كعت ،تاريخ الفتا  ،ص 116 ،75؛ التنبكتي ،نيل االبتهاج ،ص 578؛ السعدي ،تاريخ السودان،
ص .39
 )4كعت ،المصدر نفسه ،ص .142
 )5السعدي ،تاريخ السودان ،ص 52 – 51؛ البرتلي ،فتح الشكور ،ص .147
 )6السعدي ،المصدر نفسه ،ص .20 – 19
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فقد وجه اسكيا محمد أسئلة عدة للمغيلي في مسائل اجتماعية دينية وسياسية ،وهيذا حيرص
من اسكيا محمد على إِصالح حال البالد وف الشريعة ِ
اإلسالمية والمذهب المالكي(.)1

الخاتمة:

وفي الختام ...تسجيل عدد من النتائ التي توصلت إِليها الدراسة:

 -1إِ َّن الكثير من الفقهاء المالكية كانوا تجا اًر وأصحاب خبرة فقد أسهموا في إدارة الدولة
وحضوا بعناية ِ
اإلمبراطور واستخدمهم للشؤون اإلدارية والقضائية في دولته.
-2حظي الفقهاء المالكية باالمتيازات من ِ
اإلمبراطور ،وكان منها إعفاؤهم من حس التراب

على رؤوسهم واالكتفاء بالتصفي باليدين وكذلك خصص ِ
اإلمبراطور جزًءا من المدينة
للمسلمين يكون فيه المساجد وا ئمة والمأذونون وحملت العلم.
-3عند قيام دولة مالي ِ
اإلسالمية الَّتي حكمها ثمان أُسر وتوسعت في كافة الميادين
واستقطبت الكثير من الوافدين ،وفي مقدمتهم فقهاء المالكية الذين كانوا سبب في نشر

المذهب المالكي في تلك الدولة.

-4اعتن

الكثير من حكام دولة مالي المذهب المالكي على يد الفقهاء المالكية ،وكانوا

هؤالء الحكام فخورين باالنتساب؛ لهذا المذهب وكان منهم منسا موسى الذي ذهب للح
وزار السلطان الناصر محمد بن قالدون وحينما طلب منه تقبيل ا رض رفض ذلك وقال

اانا مالكي المذهب ال أسجد لغير اهللا.

-5لقد ساعد الفقهاء المالكية على نشر المذهب المالكي في مناطقهم التي سكنوها من
خالل الخطط والمواعظ والدروس ،وجلب الكتب والمؤلَّفات في بالد الحجاز ،ومصر
والمغرب وكذلك ساعد هؤالء الفقهاء على نشر اللغة العربية بين السكان.

)1التنبكتي ،نيل االبتهاج ،ص 577 – 576؛ ا رواني ،السعادة ا بدية ،ص .85
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The Relation between both Ghana and Mali with Malikia
Jurists
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Bashar Akram Jamil



Abstract
Moroccan preachers and merchants had a great role in spreading
Islam in the paganism Ghana because of their dealings with them and
the spirit of tolerance that they distinguished, and in return, the
emperor of Ghanah exempted Muslims from taxes as well as some of
the customs and traditions that do not stop and the spirit of Islam as
well as Muslims had mosques, imams and students of knowledge, and
the emergence of The Almoravids of Ghana have a role in spreading
the Maliki school of thought, and after the demise of the Ghana state,
The state of Mali emerged, whose rulers were distinguished by the
love of Islam and the propagation of Maliki doctrine, as well as their
appointment of Muslim scholars to administrative, judicial and
religious positions. One of the greatest kings of the state of Mali was
(Mansa) whose rule period was marked by justice, prosperity,
expansion, and control over some gold mines, which is an important
economic source, and in During this period, the presence of the Maliki
jurists increased due to the increased attachment of Mansa to Islam and
the performance of religious duties, and he supported the jurists
because they educated people about matters of their religion, Among
the rulers who supported Maliki jurisprudence was Mansa Musa, who
was just, righteous, adhering to the Maliki school and proud of
affiliation with him, and he supported Maliki jurisprudence by buying
literature and Maliki books from Cairo, including the books of alMuwatta by Imam Malik and the blog of Imam SahnounFakih alAfriqiya and a few short books which are very important books,
Among the scholars who were accompanied by Mansa Musa with him,
the scholar, the jurist, Abd al-Rahman al-Tamimi al-Hijazi, who
inhabited Timbuktu, and found it full of jurists and Sudanese who
excelled in it in Maliki jurisprudence.
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