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ادللخص

ضلاكؿ يف ىذه ادلقالة أف نسلط الضوء على إحدل النوازؿ الفقهية اليت كانت زلل مراسالت
علمية بُت الفقيهُت :سعيد قدكرة اجلزائرم كأمحد بابا التمبكيت حوؿ مسألة الرقيق السوداين اجمللوب
إىل بالد ادلغرب خالؿ القرف 10ق16/:ـ .إف قياـ الفقيو أيب سعيد قدكرة اجلزائرم بطرح ىذه
ادلشرع ادلالكي من القضية دلن األمور اليت تؤدم بنا كمؤرخُت إىل
النازلة من أجل زلاكلة فهم موقف ِّ
ضركرة القياـ بقراءة تارخيية حتليلية متأن ية ذلذا النص النوازيل قصد الوصوؿ يف النهاية إىل أىم
اإلسقاطات كالدالالت التارخيية ذلذه النازلة على رلتمع كرلاؿ ادلغرب األكسط خالؿ ؽ
16/10ـ.

الكلمات الدالة سػ ػػعيد ابػ ػػن إب ػ ػراىيم اجلزائػ ػػرما أمحػ ػػد بابػ ػػا التنبكػ ػػيتا الرقيػ ػػق األسػ ػػودا ادلغػ ػػرب األكسػ ػػطا القػ ػرف
16/10ـ
In this article, we try to shed light on one of the jurisprudential issues
that were the subject of scientific correspondence between the jurist Said
Qaddoura Al-Jazaery and Ahmed Baba Al-Timbukti on the issue of
Sudanese slaves who were brought to the countries of the middle
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maghreb during the 10 century AH / 16 century AD. The fact that the
jurist Abu Saeed Qaddoura al-Jazaery raised this issue to understand the
position of the Maliki legislator on this issue leads us as historians to the
necessity of a historical and analytical reading of this text in order to
reach it. . In the end, the most important projections and historical effects
of this text on the society and countries of the middle maghreb during the
10 century AH / 16 century AD.
Saeed bin Qaddoura Al-jazairi; Ahmed Baba Al-Timbukti ; the
Sudanese slaves ; the Middle Maghreb ; 10AH/16AD century.

Keywords:

_________________________________________

 .1مقدمة:

لقد شهد ادلغرب األكسط خالؿ الفًتة الوسيطة من تارخيو إقامة عالقات حضارية مع
سلتلف األمصار كاألقاليم اجلغرافية القريبة منو كالبعيدة ،أين كاف السوداف الغريب أحد أىم تلك
األمصار اليت أقامت عالقات حضارية تعددت مشارهبا كأشكاذلا منذ فًتات مبكرة من احلقبة
الوسيطة من تاريخ ادلنطقتُت ،لتستمر ىذه العالقات بُت القطرين كتزدىر أكثر خالؿ ادلراحل
الالحقة من الفًتة الوسيطة كصوال لفًتة هناية العصر الوسيط كبداية الفًتة احلديثة.
غالبا ما يكوف اجلانب التجارم أىم ادلواضيع اليت يُتطرؽ ذلا عند التحدث موضوع
العالقات احلضارية بُت ادلغرب األكسط كالسوداف الغريب خالؿ العصر الوسيط ،إال أف اجلانب
الثقايف كالعلمي كعالقة القطرين يف ىذين اجلانبُت قلما يتم احلديث عنها من طرؼ سلتلف
الباحثُت كالدارسُت ادلهتمُت مبثل ىكذا دراسات.
كتأسيسا على ما ذُكر أعاله ،سنحاكؿ يف ىذا العرض ادلبسط أف نسلط الضوء على
جانب من موضوع العالقات الثقافية كالعلمية بُت ادلغرب األكسط كالسوداف الغريب خالؿ فًتة
هناية العصر الوسيط كبداية العصر احلديث ،كذلك بالتطرؽ إىل منوذج من ادلراسالت الفقهية
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كالعلمية بُت فقهاء كعلماء البلدين أكاخر العصر الوسيط  ،كبالتحديد بُت الفقيهُت :سعيد
قدكرة اجلزائرم مفيت مالكية اجلزائر ك بُت فقيو بالد السوداف الغريب العالمة أمحد بابا التبكيت.
تعترب مسألة الرقيق كالعبيد كما يتعلق هبا من قضايا أىم النوازؿ الفقهية اليت شغلت باؿ
العديد من فقهاء بالد ادلغرب اإلسالمي بشكل عاـ كبالد ادلغرب األكسط على سبيل ادلثاؿ
مع غَتمها من األقطار اإلسالمية خالؿ العصر الوسيط ،نظرا حلساسية ىذا األمر كصعوبة فهم
كتفسَت سلتلف التأصيالت الفقهية لظاىرة الرؽ كالعبيد ،كاليت أثارت جدال كبَتا بُت سلتلف
العلماء كالفقهاء ،كال أدؿ على ذلك من ادلراسالت الفقهية اليت حدثت بُت سعيد ابن إبراىيم
اجلزائرم كأمحد بابا التنبكيت حوؿ موقف الفقو ادلالكي من الرقيق اجمللوب من البالد السودانية
كخاصة اليت عرؼ عنها أهنا تدين باالسالـ ،من خالؿ ىذه التوطئة نطرح اإلشكاؿ التايل:
ماىي األسباب كالدكاعي اليت أدت بالفقيو سعيد ابن إبراىيم اجلزائرم إيل مراسلة الفقيو
أمحد بابا التنبكيت ؟ كماىي الداللة التارخيية لنصي سؤاؿ كجواب ىذه النازلة؟
 .1.2الفقيه المرسل (سعيد ابن إبراهيم الجزائري):
ىو من أسرة عريقة يف اجلزائر تولت اإلفتاء ادلالكي باجلامع الكبَت ،كىو مؤسس ىذه
األسرة العلمية اليت دامت أكثر من قرف ،توىل اإلفتاء سنة(1028ق) ،1تتلمذ سعيد قدكر
بدايتو األكىل على يد علماء مدينة اجلزائر مثل الشيخ زلمد بن أيب القاسم ادلطماطي(
ت1019ق) ،كبعد سفر شيخو إىل احلج إنتقل سعيد إىل زاكية األخوين آهبلوؿ ،2على يد
الشيخُت (زلمد كأبا علي) ،مث إنتقل إىل تلمساف حوايل سنة(1012ق) ،لطلب العلم على يد
العامل الشهَت سعيد ادلقرم (ت1025ق) ،فتتلمذ عليو احلديث كادلنطق كالبياف ،مث إنتقل إىل
فاس كمنها إىل صحراء فجيج كتافاللت كسجلماسة ،3تويل الشيخ عدت مناصب من أشهرىا
مفيت ادلالكية كككيل أكقاؼ اجلامع الكبَت ،من أشهر مؤلفاتو العلمية اليت تتسم بالقلة كالغالب
عليها أهنا كانت إمالءات لتالميذه يف اجلامع الكبَت أك جامع سيدم رمضاف ،كىي بأقالـ
النساخ كليست بقلمو ىو ،نذكر مايلي
 شرح على السلم ادلنورؽ لألخضرم،165
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 -شرح الرامزة الشافية يف علمي العركض كالقافية للخزرجي ،كقد مساىا شرح ادلنظومة

اخلزرجية يف العركض ،رقم األيادم
 -النوازؿ التلمسانية

 -حاشية على شرح اللقاين خلطبة خليل

1

إال أف شهرة سعيد قدكرة كانت بالدرس كالتعليم أكثر منو يف التأليف ،كمن أشر
تالميذه ،عيسى الثعاليب (ت 1080ق) ،زلمد اذلشتوكي(ت 1098ق) ،حيي الشاكم ادللياين
(ت ،5)1096كابن زاكور الفاسي (ت1120ىػ).6
تويف الشيخ سعيد قدكر رمحو اهلل سنة (1066ق1556/ـ) ،كدفن يف زاكية الشيخ
ادلرابط أمحد اجلزائرم عند أقداـ شيخو ادلطماطي.7
لشيخ العديد من ادلراسالت العلمية مع علماء العصر من بينها الرسالة اآلنفة الذكر،
إال أ ّف صحة نسبة سعيد بن إبراىيم حلاضرة توات ،من بعض النساخُت كاف خطأ ،كلقد فصل
الباحث مبارؾ بن صايف اجلعفرم ،من خالؿ عثوره على تقيد يتضمن إجازات الشيخ أمحد بابا
التنبكيت للشيخ عبد الكرمي بن زلمد التوايت ،حيث أنو كجد نص الرسالة كاجلواب ،الذم كاف
أرسلو سعيد قدكرة ألمحد بابا ،عن طريق تلميذه عبد الكرمي بن أزلمد التوايت ،8ككاف الرد حيمل
التاريخ يوـ اإلثنُت( 10زلرـ عاـ 1024ق 9/فرباير 1615ـ) ،9كما أف نسبة سعيد قدكرة
إىل "اجلرارم" كاف خطأ ،فهو حتريف عن كلمة اجلزائرم.
 2.2التعريف بالفقيه المرسل إليه (أحمد بابا التنبكتي):
الفقيو أمحد بن أمحد بن أمحد بن عمر بن زلمد أقيت الصنهاجي ادلاسيٍت963( 10ق)،
ككانت كالدتو يف قرية أكركاف ،حيث أخذ العلم يف أحضاف أسرتو من بٍت ألقيت ادلعركفُت
بانتساهبم إىل العلم ،حيث يقوؿ الناصرم فيهم..." :كتوارثوا رياسة العلم مدة طويلة تقرب من
1

.....................................................
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مائيت سنة ،11"...فقد كاف جده أمحد بن عمر بن زلمد أقيت من أكابر العلماء يف زمانو،
كالذم ترؾ مكتبة ضخمة ضمت حوايل سبعمائة مصنف ،12أما كالده العالمة أمحد بن أمحد
بن عمر بن زلمد أقيت(929ق ،)1522/كاف عالمة عصره كفيقو تنبكت ،كوف مكتبة
نفيسة كنادرة ،من آثاره العلمية،شرح منظومة ادلغيلي يف ادلنطق ،كحاشية على شرح التتائي على
اخلليل ،كعلق على صغرل السنوسي كالقرطبية كألف يف األصوؿ ،13كما أخذ أمحد بابا على
عمو أيب بكر بن أمحد بن عمر بن زلمد أقيت النحو ،14باإل إذف ىذه البيئة العلمية سقلت
شخصية عادلنا أمحد بابا ككونتو ليكوف عامل السوداف الغريب كفقيهها.
خالؿ غزك أمحد منصور السعدم دلملكة السانغي سنة 1591ـ ،تعرض الفقيو أمحد
بابا التنبكيت حملنت كانت فاصلة يف حياتو ،فقد مت القبض عليو مع سبعُت عادلا كفقيها مع
أسرىم كأكالدىم ،15نفي ىؤالء العلماء ،كمعهم أمحد بابا ،إىل مراكش سنة
(1012ق1596/ـ) ،بعد الوصوؿ إىل مراكش فرض على فقيهنا اإلقامة اجلربية كعُت مدرسا
جبامع الشرفاء.16
إستغل أمحد بابا التنبكيت زلتو يف مراكش للنهل من معُت خزائنها ،اليت حتتوم على
نفائس الكتب كالعلوـ ،إشتهر أمحد بابا التنبكيت يف بالد ادلغرب اإلسالمي كأصبح قبلة لطالب
العلم ،من أشهرىم ،الفقيو أيب القاسم بن أيب نعيم الغساين (ت1032ق1623/ـ)،
ك أبو العباس أمحد بن القاضي(ت1025ق1616/ـ) صاحب كتاب "جذكة االقتباس"،17
بعد كفاة السلطاف أمحد منصور الذىيب سنة (1011ق1603/ـ) عاد أمحد بابا
التنبكيت إىل بلده بعد أف مسح لو السلطاف زيداف بالرجوع سنة (1013ق) ،كتذكر ادلصادر أف
عند مغادرتو مراكش قاـ أحدىم من طلبتو  ،فقرأ قولو تعاىل{ :إ ّف الذم فرض عليك القرآف
لر ّادؾ إىل معاد} ،18فرد أمحد بابا التبكيت" :الردين اهلل إىل ىذا ادليعاد كال أرجعٍت إىل ىذه
البالد" مث حلق بتنبكت.19
كمن أشهر مؤلفاتو نذكر مايلي:
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 إرشاد الواقف على حترير كخصصت نية احلالف ،طبع ضمن رلموعة بفاس سنة1307ق.
 -ترتيب جامع ادلعيار للونشريسي ،كتب منو كراريس.

 فتح الرزاؽ يف مسألة الشك يف الطالؽ ،كىو قيد على قوؿ خليل" :كال يؤمر إفشك ىل طلق أك ال؟" طبع ضمن رلموع بفاس سنة 1307ق
 إفهاـ السامع مبعٌت قوؿ خليل يف النكاح بادلنافع ،أك النكت اللوامع يف مسألة20
النكاح بادلنافع :طبع ضمن رلموع بفاس سنة 1307ق
 -معراج الصعود – أجوبة أمحد بابا حوؿ اإلسًتقاؽ

 .3قراءة تحليلية في نص المراسلة (السؤال والجواب):

تصنف الرسالة يف ضمن ادلصادر الفقهية ادلالكية ،كىي من النوازؿ أك األجوبة على
القضايا ادلستحدثة ،اليت حتكي لنا الواقع احليايت الذم تتدخل فيو عوامل سلتلفة دينية
كإجتماعية كاقتصادية كسياسية ،حبيث حتتاج إىل أىل احلل كالعقل كاإلجتهاد دلعرفة احلكم
الشرعي فيها.
تدكر ادلراسلة حوؿ مسألة الرقيق السود اجمللوب من البالد السودانية اليت تدين
باإلسالـ أك غَت ذلك ،حيث كانت األسئلة اليت طرحها الفقيو سعيد بن إبراىيم اجلزائرم يف
غاية التدقيق كالفهم  ،الرسالة كصلت للفقيو أمحد بابا التنبكيت بواسطة تلميذه عبد الكرمي بن
أزلمد التوايت (ت994ق) يف سنة (1021ق1614/ـ) ،كقد تأخر اجلواب إىل سنة
(1023ق1617/ـ) ألسباب مل جيب عنها فقيهنا أمحد بابا التنبكيت،21
جاءت ىذه الرسالة بعنوانُت :األكىل حتت مسمى "معراج الصعود إلى نيل حكم
مجلب السود" ،استعمل أمحد بابا التنبكيت لفظ "المعراج" استتدعاء دلعجزة "اإلسراء
كادلعراج" ،22ك نفهم منو رغبة من التنبكيت يف استعاب مضموف فتواه اليت تستلزـ الصعود إليها،
فكأنو يربط جوابو للرسالة يف أنو اعترب بالد السوداف جزءا من ادلغرب اإلسالمي يف اجلانب
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الفقهي كادلذىيب كالثقايف كاإلجتماعي كاالقتصادم ،أما العنواف الثاين فهو حتت مسمى:

" الكشف والبيان ألصناف مجلوب السودان" ،23كىذا العنواف يبدك أنو كاضح ،فهو يشرح

من ىم القبائل السودانية الكافرة اليت حيل االسًتقاؽ فيها ،مع بياف األحكاـ ادلتعلقة
باالسًتقاؽ عامة .
األسئلة اليت سطرىا فقيهنا سعيد بن إبراىيم اجلزائرم تنبع من فقو الواقع الذم قلما صلده
عند االفقهاء ،فهذه األسئلة جريئة جدا تكاد تكوف الوحيدة يف الغرب االسالمي هبذا
التفصيل ،كتشتمل رسالة الإلستفتا على أىم القضايا ،ضلاكؿ أف نذكرىا باختصار ،كىي
كالتايل :
 موقف الفقو ادلالكي من الرقيق اجمللوب من البالد السودانية ادلعركفة بإسالمها . -حكم ادلشرع من الرقيق اجملهوؿ اذلوية .

 السَتة النبوية كسَتة الصحابة رضواف اهلل عليهم يف تعاملهم مع الرقيق اجمللوبمن احلبشة .
 تفنيد أسطورة دعاء نوح على إبنو حاـ كعقبو . الضوابط األخالقية لالسًتقاؽ عند ادلسلمُت . -اسًتقاؽ العرب .

 كضعية ادلولدين.24ادلتمعن يف أسئلة فقيهنا سعيد بن إبراىيم اجلزائرم يكتشف أف القضية كانت مستعجلة،
أم أف أمر الرقيق اجمللبوف يف ىذه الفًتة (هناية القركف الوسطى كبداية العصور احلديث)
أصبحت مقلقة ،كضلن نعتقد أف ىناؾ فتاكل طرحت على الشيخ ،كما أف القضية قد أثَتت
للفقيو ادلفيت ادلطماطي ،كىو شيخ (معلم) سعيد قدكرة ،25كلإلجابة عن ىذه النازلة ،ككما ىو
معركؼ عند أىل الصناعة الفقهية أنو كلما كانت الفتول نابعة من ادلصدر الذم يعايش الزماف
كادلكاف كانت أقول ،لذلك كانت حنكة فقيهنا سعيد ابن إبراىيم اجلزائرم أف يراسل من ىم
أدرل بشعاب بالد السوداف الغريب ،فكانت األسئلة تتسم بالعمق يف الطرح الفقهي كالتفصيل
169

عىىان املقال :مسأنت انرقيق انسىداوي يف بالد املغرب خالل انقرن 10ه16/و :حمم مراسالث فقهيت بني
قدورة اجلزائري وأمحد بابا انتىبكتي.

ا
كال مه  :سعيد

يف تعديد قبائل السوداف الغريب اليت بليت باإلسًتقاؽ ،كىذا يدؿ على سعة إطالع فقيهنا على
اجلغرافية السكانية لسوداف الغريب ،كمن خالؿ جواب أمحد بابا التنبكيت عن ظاىرة تفشي جتارة
الرقيق ،أف اإلغارة اليت كانت منتشرة بكثرة ،ىي أحد أىم أسباب تفشي الظاىرة ،كىو ماعرب
عنو بقولو" :كرمبا تفاتن سالطُت ىذه البالد بعضهم مع بعض فيحرؾ سلطاف ىذه البالد على
غَته كيغَت على بالده كيسيب ماتيسر لو منهم كىم مسلموف ،كيباع السيب كىو حر مسلم"،26
كىي بلية بلي هبا السوداف الغريب ،كنالحظ ىذا يف أسئلة األسقيا كأجوبة ادلغيلي ما يؤكد ىذه
الظاىرة ادلتعفنة يف البالد السودانية ،27حيث أف للحالة السياسية كالدينية دكر كبَت يف تفشي
ظاىرة اإلسًتقاؽ ،كخاصة بعد احلملة السعدية اليت أدت إىل نتائج كخيمة ،منها تفلت األمن
كانتشار الفوضى ،فقد شنت القبائل كادلمالك الوثنية على ادلسلمُت عدة غارات نتج عنها
السلب كالسيب ،كحىت اجليش منصور الذىيب كاف لو يد يف سيب كثَت من أىل السوداف الغريب،
حيث يظهر يف الفًتة احلديثة "جيش البوخارم" ،28كمنهم الفقهاء الذين عارضو احلملة مثل
فقيهنا أمحد بابا التنبكيت،29
أما أمحد بابا التنبكيت فقد فصل يف جوابو على أسئلة سعيد بن إبراىيم اجلزائرم،
مستندا على كبار فقهاء الغرب اإلسالمي مثل :أيب األصبغ عيسى بن السهل
(ت486ق1093/ـ) ،كابن لبابة القرطيب (ت314ق926/ـ) ،كالفقيو اإلماـ سحنوف
(ت240ق854/ـ) ،كابن الزرب (ت381ق991/ـ) ،كابن اسحاؽ ابراىيم ابن ىالؿ
السجلماسي (ت903ق1498/ـ) ،30كىذا حييلنا إىل مدل متسك فقهاء ادلالكية ببعضهم
البعض ،كاإلىتماـ بأمهات الًتاث الفقهي ادلالكي ،كديكن أف ندرج الزبدة اليت توصل إليها
ادلفيت ،كىي كتايل :
 الجيوز متليك ادلسلم أك الرقيق اجمللوب من البالد ادلعركفة باإلسالـ -ال يسًتؽ الذمي أك ادلعاىد
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 ادلذىب ادلالكي يضع اجملوس ككل من الكتاب ذلم مبنزلة أىل الكتاب ،حبيث أنوعندما تفتح أرض لالسالـ عن طريق اجلهاد ادلشركع خيَت أىل الكتاب كاجملوس
بُت اعتناؽ االسالـ أك دفع اجلزية
 إذا جهلت ىوية الرقيق (كافر أك مسلم ،كتايب أك رلوسي ،من بالد معركفةباالسالـ أك غَتىا) ،فمن الورع عدـ متلكو كترؾ سبيلو ،دكف تكليفو بإثبات
حريتو.
 األصل يف االنساف احلرية كالرؽ حالة طارئة عليو كامتحاف لو ،لذلك أكصىاالسالـ مبعاملة ادلمالك معاملة إنسانية كجعل االجتهاد يف حتريرىم من باب
31
العبادة
حاكؿ التنبكيت من خالؿ فتواه ،أف يصل هبا إىل مستول يقطع الشك باليقُت ،لكن
يبدك أف النازلة اليت تتداخل من اإلستحالة كرفع الشك كالغموض الذيُت يكتنفاف كضعية
ادلسًتؽ ،كاستنادا إىل بعض أصوؿ الفقو ادلالكي ،مثل سد الذرائع ،كالرباءة األصلية ،توصل
فقيهنا إىل اإلحجاـ عن اإلسًتقاؽ ،كأخذ اإلحتياط كالورع ،ألنو قد يستحيل فيو كضع حد
فاصل بُت ادلباح كاحملضور ،32مث يذىب بعيدا من ذلك ،إىل مفهوـ اإلنسانية ،كأف رلرد
اإلسًتقاؽ يكسر القلوب دلا فيو من القهر كاإلستالء كالتغريب عن األكطاف ،كلعل ىذا من
احملن اليت مر هبا الشيخ خالؿ إقتياده من تنبكت إىل مراكش كتغريبو عن أىلو ككطنو ،كما أف
يف جواب فقيهنا معلومات قيمة عن أماكن إنتشار االسالـ بُت القبائل السودانية ،كالقبائل
الوثنية اليت مل تقبل اإلسالـ بعد مثل قبائل "ادلوش" ،كما أف يف الفتول معلومات قيمة عن
كضعية العبيد يف زمن الرسوؿ صل اهلل عليو كسلم كأصحابو رضي اهلل عنهم ،حىت يبُت يف
الفتول أف األمر غَت كما يظن الناس ،فإف اإلسالـ جاء ليقضي على الرؽ كيقننو ،كما عاجل
أمحد بابا التنبكيت قضية يف غاية األمهية ،كاليت نعتقد بأهنا كانت من بُت أىم العوامل اليت أدت
إىل إسًتقاؽ أسود اللوف ،كىي دعاء النيب نوح عليو السالـ على إبنو بأف ديسخو اهلل كحيوؿ لونو
إىل السواد ،كأف يكوف أكالده عبيدا إلخوتو ،كىذا احلديث نقلو سعيد بن إبراىيم من كتاب
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أزىار العركش ،كيشَت أنو كقف عليو ببالد درعة ،لكنو غَت متأكد إف كاف ىو أك سلتصره
ادلسمى نور الغبش يف أخبار احلبش ،كلكنو متأكد من إطالع على احلديث من كتاب
السيوطي ادلسمى رفع شأف احلبشاف ،33كىذه القصة اليت عربت الزماف كأبقت يف نفوس البشر
أف من الشرع إسًتقاؽ أسود اللوف ،كىذا لعمر اهلل من أفحش ادلناكر كأعضمها يف الدين،34
 .4الخاتمة :
يف ختاـ ىذا البحث خلصت إىل النتائج التالية :
 -1يعترب الفقيو سعيد ابن إبراىيم اجلزائرم من علماء القالئل يف ادلغرب اإلسالمي
الذين كقفوا يف مثل ىذه التجاكزات ،كديكننا أف نقوؿ أف ادلنصب الذم كاف ديثلو،
كىو مفيت مالكية اجلزائر فرض عليو أف يراسل فقهاء السوداف الغربُت كليس ىناؾ
شك يف أف فقيهنا سعيد قدكرة مل يكن يعلم باحلكم الشرعي يف القضية ،كإمنا أراد
أف تكوف للفتول الصادرة من شخصية سودانية ذلا كزهنا السياسي كاإلجتماعي .
 -2لعب ادلذىب ادلالكي دكر كبَت يف التقريب بُت القطر السوداف الغريب كبالد
ادلغرب األكسط ،من خالؿ فقو النوازؿ اليت تشارؾ فيها فقهاء البلدين كتعاكنا من
اجل إجياد حلوؿ كاقعية ذلذه النازلة ،كتبُت لنا مامدل إىتماـ علماء السوداف
الغريب بالًتاث الفقهي الذم خلفة فقهاء ادلغرب األكسط من فتاكل كمرجعيات
كقواعد أصولية لبناء الفتول.
 -3من خالؿ ىذه النازلة يتبُت لنا من اجلانب اإلقتصادم إزدىار حركة جتارة الرقيق،
اليت تعد أىم ادلوارد اليت تصدرىا بالد السوداف الغريب ضلو منطقة الشماؿ ،كمبا أف
الفتول كانت صادرة من ادلغرب األكسط نرجح إزىار ىذه التجارة أم الرقيق
اجمللوب من السوداف الغريب ،كأصبحت ىناؾ طبقة إجتماعية من الرقيق ذلا كزهنا يف
الوسط الفقهي من خالؿ األسئلة اليت تصب أحكاـ الرقيق كما شابو ذلك ،كقد
أفرد ذلا الفقهاء أبوابا فقهية عبارة عن أسئلة كأجوبة .
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 -4تكشف لنا ىذه النازلة جانبا سليفا من تاريخ الرؽ يف بالد ادلغرب اإلسالمي،
كخاصة إسًتقاؽ ادلسلم ،كقد يقودنا الفضوؿ إىل طرح إشكالية اليت مافادىا :ما
موقف السلطة من ىذه التجاكزات ؟ لعل اجلواب ىنا يكمن يف أف فًتة هناية
القركف الوسطى كبداية العصور احلديثة تعد فًتة إضطرابات سياسية كانت كراء
غياب سلطة الردع .
 -5من خالؿ القراءة يف النازلة نكتشف أنو حىت فًتة بداية القركف احلديثة مزالت
بعض القبائل السوداف الغريب كثنية كغَت مسلمة أم أف إنتشار اإلسالـ كاف مل
يصل إىل كل دكاخل السوداف الغريب.
 .5مالحق:
الملحق رقم :01نسخة من جواب أحمد بابا التنبكتي .
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المرجع :التنبكتي ،المرجع السابق ،ص.73

الملحق رقم :02فتوى مخلوف البلبالي حول الرقيق السوداني.
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المرجع :التنبكتي ،المرجع السابق ،ص .55

 .6هوامش:
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 1أبو قاسم سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف (1500ـ ػ ػ  ،)1830دار الغرب االسالمي ،بَتكت،
ط ،1998،1ج ،1ص .358
 2زاكية آهبلوؿ :تعد من أشهر الزكايا كالرباطات اليت كاف ذلا الفضل يف العلم كاجلهاد ،ككما تذكر ادلصادر أف
رلاجة أصبحت دار علم كتقول إال بفضل زاكية آهبلوؿ ،ككاف يبلغ عدد الطلبة حىت  300طالب يدرسوف
سلتلف العلوـ الشرعية ،اليت تنتسب إىل زلمد بن على اجملاجي ،كىو ذك نسب ككجاىة ،فهو إدريسي حسٍت
من شرفاء األندلس ،فجتمعت فيو الوالية كالصالح ،تويف مغدكرا سنة 1002ق رمحو اهلل كنفعنا اهلل بربكتو
للمزيد أنظر :أيب قاسم احلفناكم ،تعريف اخللف برجاؿ السلف ،مطبعة بَت فونتانة الشرقية ،اجلزائر،1906 ،
ج ،2ص ،432أبو قاسم سعد اهلل ،ادلرجع السابق ،ج ،1ص .503 -273 ،268
 3أبو قاسم سعد اهلل ،ادلرجع السابق ،ص360ا احلاج علي بنعشيط اجملاين ،ادلرجع السابق ،ص.21-20
 4زلمد عبد اهلل الصغَت اإلفراين ،صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرف احلادم عشر ،حتقيق عبد اهلل
اخلبايل ،مركز الًتاث ادلغريب ،الدار البيضاء،ط ،2004 ،1ص .220
 5أبو قاسم سعد اهلل -ادلرجع السابق ،ج ،1ص.367
 6زلمد ابن زاكور الفاسي ،نشر أزىار البستاف فيمن أجازين باجلزائر كتطواف من الفضالء أكابر األعياف،
ادلعرفة الدكلية لنشر كالتوزيع ،اجلزائر ،2011 ،ص .48
 7أبو قاسم سعد اهلل ،ادلرجع السابق ،ص. .370
 8عبد الكرمي بن أزلمد التوايت ،ىو عامل توات كقاضي اجلماعة ،كصفو شيخو العامل األجهورم ادلصرم،
بقولو ":الشيخ االماـ العالمة النحرير اللهماـ سيدم عبد الكرمي زلمد التوايت ادلغريب" ،كلد الشيخ يف
994ق ،أخذ الشيخ يف البداية عن كالده الشيخ سيدم زلمد ،كالشيخ سيدم عبد احلاكم بن عبد الكرمي بن
أمحد اجلرارم ،مث تتلمذ على العالمة سعيد بن إبراىيم اجلزائرم ،مث تتلمذ على اإلماـ أيب العباس اللمقرم
التلمساين علم احلديث ،كمن الشيخ األجهورم ادلصرم إجازة يف شرح سيدم خليل ،كيف كتاب الشفا،
للمزيد أنظر :أمحد أبا الصايف اجلعفرم ،من تاريخ توات أحباث يف الًتاث ،منشورات احلضارة ،اجلزائر،
 ،2011ص  292كمابعدىا .
9مبارؾ بن الصايف اجلفرم ،العالقات الثقافية بُت توات كالسوداف الغريب خالؿ القرف 12ق ،دار السبيل
للنشر كالتوزيع ،اجلزائر،ط ،2009 ،1ص .294
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 10أمحد بابا التنبكيت ،كفاية احملتاج دلعرفة من ليس يف الديباج ،ج ،2حتقيق :زلمد مطيع ،ادلملكة ادلغريبية،
كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،2000 ،ص 13
 11أبو العباس أمحد بن خالد الناصرم ،اإلستقصا ألخبار الدكؿ ادلغرب األقصى ،ج ،5دار الكتاب،
ادلغرب ،1955 ،ص 129
 12أيوب اإلشبيلي ،موسوعة أعالـ العلماء ك األدباء العرب كادلسلمُت ،ج ،1ادلنظمت العربية كالثقافة
كالعلوـ ،بَتكت،ط ،2004 ،1ص .265
 13أمحد بابا التنبكيت ،كفاية احملتاج ،...ج ،1ص ص .138 ،137
 14نفسو ،ص . 183

 15زلمود كعت ،تاريخ الفتاش يف ذكرادللوؾ كأخبار اجليوش كأكابر الناس ،حتقيق ،محاه اهلل كلد سامل ،دار
الكتب العلمية ،بَتكت،ط ،2012 ،1ص .215
 16أمحد بابا التنبكيت ،كفاية احملتاج ،...ادلصدر السابق ،ج ،2ص .284
 17أمحد إبراىيم ديلب ،علماء بالد السوداف يف القرنُت السادس كالسابع عشر كآثارىم العلمية ،ضمن أعماؿ
ادللتقى" ندكة العلماء األفارقة كمسامهتهم يف احلضارة العربية اإلسالمية" ،اخلرطوـ 30 ،28 ،يوليو،1983 ،
ص .133
 18سورة القصص اآلية .85
 19ابو العباس أمحد ناصر السالكم ،اإلستقصا ألخبار دكؿ ادلغرب األقصى ،الدكلة السعدية ،ج ،5حتقيق
جعفر الناصرم كزلمد ناصر ،دار الكتاب ،ادلغرب ،1955 ،ص .127
 20أمحد بابا التنبكيت ،مرآة التعريف بفضل العلم الشريف ،حتقيق ،مصطفى بن مبارؾ عكلي التمكركيت ،دار
اآلماف ،الرباط ،2015 ،ص ص .32 ،31
 21التنبكيت ،ادلصدر السابق ،ص .51

 22أمحد السعيدم ،حتقيق احملطوطات العربية اإلفريقية ،قراءة يف معراج الصعود كإخبار األخبار ،رللة الثقافة
كالًتاث ،العدد  ،70السنة  ،18يوليو ،2010 ،اإلمارات العربية ادلتحدة ،ص . 111
 23نفسو ،ص . 70
 24التنبكيت ،ادلصدر السابق ،ص .21
 25حوؿ مراسلة الشيخ ادلفيت ادلطماطي لشيخ العالمة سيدم ازلمد بن علي ،ال نعلم إذا كاف أمر العبيد
اجمللوبُت من بالد السوداف الغريب ،لكن احلقيقة اليت نكتشفها ،ىي البلوة اليت عمت البالد اإلسالمية ،يف أمر
177

عىىان املقال :مسأنت انرقيق انسىداوي يف بالد املغرب خالل انقرن 10ه16/و :حمم مراسالث فقهيت بني
قدورة اجلزائري وأمحد بابا انتىبكتي.

ا
كال مه  :سعيد

الرقيق األحرار ،كمن خالؿ ىذه األبيات اليت راسلها الشيخ ادلطماطي ،كاليت يشرح فيها أف ىؤالء العبيد
يأتوف هبم كىم مسلموف ،كمن بالد اإلسالـ ،كذلك عدكاف كظلم ،كمن ىذه األبيات نذكر بعضها :
ثول سواد الفؤاد مالو فل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج
يا ساديت فقهاؤنا أكشفو كرب ػ ػػا
من األدلة ما تصفى لو ادله ػ ػ ػ ػ ػ ػػج
عم األقاليم أمره كليػ ػػس ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
ك اخلَت فيهم بدا منهم لنا سرج
بأم كجو نرل إستخداـ عبيدنا
كيف متلك كالرسوؿ أخربن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

بعد الشهادة ال متلك كال حػ ػػرج

كأجابو العالمة سيدم ازلمد بن علي قائال لو :
بسط نثرؾ مثػ ػػل الدر يبتهػ ػػج
كبعد فادلنع للمل ػ ػػك زلجتػ ػ ػ ػ ػ ػػو
كما إليك سبيل تبتغي ادله ػج
فسبق إسالمهم للملك دينعػػو
كالقلب منهم باإلماف شلتػ ػزج
كال يسوغ لنا بالرؽ ملك ػ ػ ػ ػ ػػهم
من خالؿ ذلك نفهم أف ادلسألة الرقيق األحرار كانت بلول إبتلي هبا ادلسلموف ،كىذا مادفع علماء العصر،
لكشف الكرب ،للمزيد أنظر :أيب قاسم زلمد احلفناكم ،تعريف اخللف برجاؿ السلف ،مطبعة بيَت فونتانة

الشرقية ،اجلزائر ،1906 ،ط ،1ج ،2ص ص . 440،439
 26التنبكيت ،الصدر السابق ،ص .53
 27زلمد بن عبد الكرمي ادلغيلي ،أسئلة األسقيا كأجوبة ادلغيلي ،تقدمي كحتقيق ،عبد القادر زبادية،الشركة
الوطنية للنشر كالتوزيع ،اجلزائر ،1974 ،ص .38
 28جيش البوخارم ىو مبثابة قوة نضامية أسسها السلطاف العلوم موالم إمساعيل هبدؼ تعزيز سلطتو
كتثبيت دعائم حكمو ،أسس ىذا اجيش من العبيد السود الذين توافدك بعد احلملة السعدية على بالد
السوداف الغريب ،حيث أمر السلطاف جبمع العبيد كذريتهم ،كحىت األحرار منهم كإجبارىم بأف يكونوا عبيدا

للدكلة  ،كقد عارض العلماء ىذا الفعل ادلشُت منهم شيخ اجلماعة يف فاس زلمد بن عبد القادر الفاسي،
الشيخ زلمد ميارة ،كعبد السالـ جسوس ،للمزيد أنظرا الناصرم ،اإلستقصا ،ج ،7ص  ،موالم عبد
الرمحن ابن زيداف ،ادلنزع اللطيف يف مفاخر ادلوىل امساعيل ابن الشلريف ،تقدمي كحتقيق ،عبد اذلادم التازم،
مطبعة أدياؿ ،1993 ،الدار البيضاء ،ص .284 ، 283
 29أبو بكر امساعيل ميقا ،احلركة العلمية كالثقافية كاالصالحية يف السوداف الغريب من 400ق إىل 1100ـ،
مكتبة التوبة ،الرياض ،1997 ،ص .254
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 30التنبكيت ،ادلصدر السابق ،ص .50
 31نفسو ،ص .22
 32نفسو ،ص .24

 33ذكر األستاذ :أمحد احلمدم يف مقاؿ لو ،أف لو كتاب مزاؿ سلطوطا كىو :تنوير الغبش يف فضل السوداف
كاحلبش ،كتوجد نسخة سلطوطة جبامعة يليل األمريكية رقمها 197ا للمزيد أنظر :أمحد احلمدم ،حتديد
كضعية عبيد توات من خالؿ الكشف كالبياف ألصناؼ رللوب السوداف ألمحد بابا التنبكيت ،رللة احلضارة
اإلسالمية ،اجمللد  ،15العدد ،22جامعة كىراف  1أمحد بن بلة ،اجلزائر ،ص .448
 34الناصرم ،ادلصدر السابق ،ج ،5ص .131
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