نظرة تاريخية على مجموع نوازل أنبوي بن باب أحمد المحجوبي الوالتي
أ .محمد األمين ولد أن
جامعة نواكشوط
الجمهورية الموريتانية
مقدمة:
شكلت الفتاوى والنوازؿ الفقهية مصدرا أساسيا ُب كتابة التاريخ الثقاُب واالجتماعي واالقتصادي العريب اإلسالمي .ومن
ىنا انصب اىتماـ الباحثُت على دراستها وٖتقيقها من أجل استجالء صفحات ىامة من تاريخ ىذه اجملتمعات.
ُب ىذا السياؽ ،عرفت بالد شنقيط حركة نوازلية ثرية تعرضت ألحواؿ السكاف بدوا وحضرا ،وأعطت صورة شبو
متكاملة على مدى ثالثة قروف ١تا عرؼ ببالد شنقيط قبل أف يأخذ اسم البالد حديثا موريتانيا وذلك ُب منتصف القرف العشرين.
إف ىذه النوازؿ ٔتا تضمنتو من إشكاالت اٟتياة ٯتكن استغال٢تا ُب إطار دراسة التاريخ االقتصادي واالجتماعي
للمنطقة .ىذا ما نسعى إليو من خالؿ إلقاء نظرة تارٮتية عامة على اجملموع الفقهي ا١توسوـ ب"٣تموع نوازؿ أنبوي بن باب أٛتد
احملجويب الوالٌب" حيث سنعرض ١تضمونو وآراء مؤلفيو وبعض اختالفاهتم.
ويطرح ىذا العمل ٚتلة إشكاالت منها:
 ىل كانت ىناؾ موضوعات ُب حياة الناس ظلت حاضرة دائما ُب ٣تمل الفتاوى رغم التحوالت اليت عرفتها ا١تنطقة ؟ كذلك درجة اختالؼ أو اتفاؽ اجملموع على بعض القضايا األساسية؟ويظل السؤاؿ األساسي ا١تطروح ىو ىل يعكس تأليف اجملموع تراجعا ُب اٟتياة الفكرية ١تدف غرب الصحراء ،أـ أف األمر يتعلق
ّتمود النظر الفقهي على ٨تو واحد؟
وقبل أف نتناوؿ مضموف اجملموع سنتعرض ٟتياة ا١تؤلف ُب نقطة أوذل ٍب نعطي حملة عن تطور فقو النوازؿ وفك رموز اجملموع وذكر
ا١تؤلفُت.
 -1المؤلف وتراثو العلمي :ىو أنبوي بن باب أٛتد (ا١تتوُب سنة 1277ىػ) ولد ُب مدينة والتة  1باٞتزء الشمارل الشرقي من
موريتانيا اٟتالية إال أننا دل نطلع على ٖتديد ميالده ٔتا تطمئن إليو النفس ونظرا لكونو فرغ من تأليفو لنظم فقو ا١تذاىب األربعة سنة
 1214ىػ فإف ميالده يتأرجح بُت هناية العقد التاسع وبداية العقد العاشر من القرف الثاين عشر ا٢تجري.
نشأ أنبوي ُب حضن أبويو وترىب ُب بيت علم وصالح وورع واشتغل بالعلم وىو ما يزاؿ ُب ريعاف شبابو إذل درجة أف
عُت قاضيا وإماما وا١تأخوذ بقولو وا١ترجوع إليو ُب كل مشكلة ُب مدينة والتة رغم ما فيها من العلماء ،وىذا ىو ديدف آبائو فقلما
كاف يبلغ أحد منهم اٟتلم إال وقد فرغ من دراسة وكتابة النصوص التقليدية ا١تتداولة بُت ا١توريتانيُت ،وخَت شاىد على ذلك كونو
عاش بعد تأليفو لنظم فقو ا١تذاىب األربعة  63سنة.
يقوؿ الطالب بوبكر بأنو ( :سافر ُب أرض التكرور ولقي كثَتا من أئمة عصره األعالـ أورل النقض واإلبراـ ،ودل يلق أحدا
من أىل العلم والدين إال أحبو وأعجبو وأثٌت عليو ،وكاف مالزما للمطالعة حضرا وسفرا وكاف ماىرا ُب علم اٟتديث حىت ٝتعت أنو
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٭تفظ كثَتا من البخاري والشفاء  .قرأ بالسبع على الشريف موالي أٛتد بن موالي مشيش ،ولقي الشيخ عمر بن سعيد وأخذ عنو
طريقو فهو من ا١تقدمُت الذين ٢تم اإلذف ُب إعطائها ومن ا١تتصلُت بقطب األقطاب وفريدة عقد اإل٧تاب سيدنا أيب العباس أٛتد
2
التيجاين).
ولو عدة مؤلفات منها :شرحو النفيس على الفريدة ُب النحوٍ ،ب نظم فقو ا١تذاىب األربعة ا١تسمى بلوغ الغاية ُب ا١تعٍت
3
بو من علوـ الدراية والرواية ،وقد ذكر صاحب منح الرب الغفور أف عدد أبياتو يبلغ ٜتسة آالؼ وٜتسة وٜتسوف بيتا.
 -2لمحة عن تطور فقو النوازل :
رغم ازدىار الفتاوي ُب ٥تتلف أمصار دار اإلسالـ فإف بالدنا دل تعرؼ ىذا النشاط ا١تعرُب إال ُب وقت متأخر من
ظهور اإلسالـ فيها ،بل إف البعض يصر على أف البداية اٟتقيقية ٢تذا النشاط ُب البالد تعود إذل القرف اٟتادي عشر ا٢تجري رغم
انتشار اإلسالـ ُب ىذه الرقعة منذ القرف الثاين ا٢تجري وترسخو ُب القرف ا٠تامس ا٢تجري مع حركة ا١ترابطُت اليت من ا١تعروؼ أف
منظرىا األوؿ عبد اهلل بن ياسُت قد أفىت ُب بعض األمور ،والشيء نفسو ينسحب على ا١تنظرين الذين خلفوه أمثاؿ اٟتضرامي
ا١ترادي وإبراىيم األموي ،إال أف انعداـ الوثائق هبذا ا٠تصوص يشكل حاجزا دوف اٞتزـ بوجود فتاوى ُب شبو موريتانيا اٟتالية خالؿ
عصر ا١ترابطُت ومن بعدىم .ولعل األسباب ا١توضوعية ا١تتمثلة ُب عدـ العثور على ٥تلفات مكتوبة ٢تؤالء ما ٬تعلنا نسارع إذل
االعتقاد أف النظر اإلفتائي ُب بالد شنقيط بدأ بشكل أساسي ُب القرف اٟتادي عشر ا٢تجري 4،حيث ٧تد أوذل الفتاوي احمللية مع
أند عبد اهلل بن سيدي أٛتد(ا١تتوَب سنة 1530ـ)  ،وجيلو من علماء والتة وتنبكتو وتيزخت وتيشيت اليت كاف من أوذل مراكز
5
اإلشعاع الثقاُب ُب ا١تنطقة.
وستًتسخ ظاىرة اإلفتاء وتنتشر ُب عموـ البالد خالؿ القروف الالحقة مع ترسخ الًتاكم العلمي احمللي اتساقا مع وصوؿ
مرحلة استيعاب الشناقطة ١تصنفات الفقو ا١تالكي ا١تصرية -اٟتجازية ،وا١تغربية-األندلسية وشرحها على ضوء الواقع احمللي.
ويعترب القرف السابع عشر ا١تيالدي قرف ظهور اجملامع اإلفتائية الكربى ُب البالد ،حيث ذكر صاحب الوسيط 6أف ٤تمد
ا١تختار بن األعمش (ا١تتوَب 1107ىػ) أوؿ من أجاد من أىل تلك البالد ُب تصنيف النوازؿ وكذلك تلميذه ٤تمد بن أيب بكر بن
ا٢تاشم الغالوي (ا١تتوَب 1098ىػ).
كما ذكر صاحب فتح الشكور ٣ 7تموعة من ا١تفتُت ُب ا١تنطقة الشرقية والشمالية من بينهم على سبيل ا١تثاؿ -ال
اٟتصر -اٟتاج اٟتسن بن آغبدي الزيدي (ا١تتوَب 1123ىػ) ،واٟتاج أٛتد بن أند عبد اهلل بن علي بن الشيخ الوالٌب احملجويب
(توُب 1140ىػ) ،والشريف أٛتد بن فاضل الشريف التيشيت (توُب 1153ىػ) ،وسيد حبيب اهلل بن ا١تختار الكنيت(توُب
1155ىػ) ،و٤تمد بن فاضل الشريف التشييت (توُب 1160ىػ) ،والطالب البشَت بن اٟتاج ا٢تادي اإليديليب (توُب 1167ىػ)،
والقصري بن ٤تمد ا١تختار بن عثماف اإليديليب النعماوي (توُب 1235ىػ) وغَتىم.
ومن اٞتنوب الغريب نذكر :أٛتد بن العاقل (توُب 1244ىػ) ،و٤تنض بابو بن اعبيد الشمشوي (توُب 1277ىػ) ،والشيخ سيد
ا١تختار بن ا٢تيبو (توُب 1284ىػ) و٤تمذف فاؿ بن متارل التندغي (توُب 1293ىػ) ،وباب بن سيديا (توُب 1297ىػ)..إخل.
وكوف علماء بوادي األطلسي حركة فكرية ظرفية با١تقارنة مع مراكز الثقافة الكربى ُب ا١تدف الصحراوية اليت أنتجت فقو
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النوازؿ وعمقتو.
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وكانت حركة اإلفتاء مرتبطة ٔترجعية الثقافة العربية اإلسالمية عرب الروافد ا١تغربية وا١تشرقية ،واألمر نفسو ينسحب على
علوـ أخرى ،فقد أخذ الشناقطة ُب القرءاف بقراءة نافع وأخذوا ُب الفقو با١تذىب ا١تالكي وأخذوا ُب العقيدة باألشعرية.
وىذه الثوابت ا١تعرفية ىي جزء من عملية تكوين تارٮتية معقدة ليس ىنا ٣تاؿ للتبسط فيها ،ورٔتا كاف ارتباط ىذه
الثقافة با١ترجعية ا١تغربية األندلسية راجع إذل أف الدعوة اإلسالمية ُب الصحراء قد امتدت أوال من القَتواف إذل سجلماسة وامتد
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ثانيا من سجلماسة إذل الصحراءٍ ،ب انتظمت حلقات الوصل بُت ا١تنت الدراسي بُت قرطبة وفاس وبُت الصحراء والسوداف.
وتكرس الطابع ا١تشرقي من خالؿ قنوات التجارة الشرقية والوسطى ،وكاف من نتائج ىذه االتصاالت أف أضحت بعض ا١تتوف
ا١تختلفة ا١تصدر رائجة ُب الدرس الفقهي الشنقيطي ،ومنها متوف مشرقية مثل :أجوبة الداودي (ا١تتوَب 399ىػ) ،ونوازؿ عبد اهلل
بن اٟتاج ( ا١تتوَب 529ىػ) ،ونوازؿ ٭تِت ا١تازين (ا١تتوَب 883ىػ)ٍ ،ب أجوبة ابن السعود (ا١تتوَب 991ىػ).
وأخرى مغربية  -أندلسية مثل :أجوبة ابن سحنوف (ا١تتوَب سنة 240ىػ) ،ونوازؿ ابن القاسم الورزيزي (ا١تتوَب سنة 844ىػ)،
وا١تعيار للونشريسي (ا١تتوَب سنة 914ىػ) ،و نوزاؿ ا١تهدي الوزاين (ا١تتوَب 1242ىػ).
ولقد كاف القاسم ا١تشًتؾ بُت ىذه ا١تصادر اإلسالمية ىو صبغتها ا١تالكية نسبة إذل إماـ ىذا ا١تذىب مالك بن أنس األصبحي
التابعي ا١تدين (ا١تتوَب سنة 179ىػ)  ،الذي ارتضى بنو ىذه البالد مذىبو ألنفسهم وكاف جل اعتمادىم على ا١تؤلفات ا١تتمسكة
بو كرسالة ابن أيب زيد القَتواين (ا١تتوَب سنة 386ىػ) ،و٥تتصر خليل بن إسحاؽ (ا١تتوَب سنة 676ىػ) ،وٖتفة اٟتكاـ ُب األقضية
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واألحكاـ البن عاصم الغرناطي (ا١تتوَب ُب القرف الثامن ا٢تجري).
فا١تفيت يعتمد ُب إجابتو على ا١تتوف ا١تعروفة عند أىل مذىبو حىت ولو كانت النصوص األصولية (اآليات القرآنية واألحاديث
النبوية) متوافرة عن ا١توضوع ٦تا يربىن على تأصل ا١تنحى الفروعي ُب اجملتمع وهتميش ا١تنحى األصورل ،وما يقاؿ عن تأصل ا١تنحى
الفروعي لدى اجملتمع يقاؿ عن التقليد ،فقد اعترب القوـ أف باب االجتهاد قد سد وأف شروطو قد تعذرت خاصة بعد وفاة ابن
عرفة.
 -3حل الرموز التي يتضمنها المجموع:
لقد تعود العلماء من قدمي الزماف استخداـ ىذه الرموز ُب مؤلفاهتم سواء كانت ُب التفسَت أـ ُب اٟتديث أـ ُب الفقو ،وأكثر
استخدامهم ٢تا ْترؼ واحد أو ْترفُت وقل أف تبلغ عندىم ثالثة حروؼ ،وىكذا حىت أصبحت منهجا معلوما ُب التأليف عند
ٚتيع ا١تؤلفُت ولعل الدافع ٢تم على ذلك ىو االقتصاد ُب الوقت والقراطيس والورؽ .فهذا ما ٯتكن أف نفسر بو صنيعهم ذلك
وبالتارل نرى أف صاحبنا  -ا١تؤلف  -ليس ٔتبتدع وإ٪تا ىو متبع ١تنهج األقدمُت ُب ذلك .
فقد اعتمد ُب كتابو ٣تموع النوازؿ على النقل عن تسعة من العلماء (سبعة شناقطة واثناف مغربياف) ،وال ندري سبب اعتمادىم
دوف غَتىم ،فرٔتا ألنو يثق فيهم أكثر اتكاال على معرفتهم ،وإما ألنو وصلو من تأليفهم ُب ا١توضوع ما دل يصلو من تأليف غَته.
إف الرموز اليت اختصرىا ا١تؤلف للعلماء ىي كالتارل:
( -حم)  :الشريف ٛتى اهلل التيشييت .

( -مح) ٤ :تمد بن فاضل الشريف التيشييت.

( -اح)  :أٛتد بن فاضل الشريف التيشييت.

( -حج) :اٟتاج اٟتسن بن آغبدي الزيدي .

 (شم) ٤ :تمد بن أيب بكر ا٢تامشي الغالوي( - .حب) :حبيب اهلل بن ا١تختار الكنيت .121

( -عش) ٤:تمد ا١تختار بن األعمش العلوي.

( -ىل)  :إبراىيم بن ىالؿ الصنهاجي.

 (رز)  :أٛتد بن ٤تمد بن عبد اهلل الورزازي.فهؤالء ا١تؤلفوف ذكرىم صاحبنا باإلشارة إذل كل منهم برمز يدؿ عليو،إال أنو من خالؿ قراءتنا للمجموع ال حظنا أسئلة وأجوبة دل
نطلع على مصدرىا إال أننا نعتقد أهنا رٔتا تكوف تدخالت لشخص ا١تؤلف أراد هبا اإل٘تاـ .وىو أمر غَت مستغرب نظرا لرصيد
ا١تؤلف الفقهي وا١تعرُب.
 -4المؤلفون:
أ-الشناقطة
 الشريف حمى اهلل التيشتي :ولد ُب مدينة تيشيت سنة 1107ىػ1693/ـ ،وتوُب سنة 1196ىػ1755/ـ. محمد بن فاضل الشريف التيشيتي :توُب ُب العاـ ا١توَب ستُت بعد ا١تئة واأللف. أحمد بن فاضل الشريف التيشيتي :توُب عاـ ثالثة وٜتسُت بعد ا١تائة واأللف. الحاج الحسن بن آغبدي الزيدي  :مولده ُب العاـ ا٠تامس والستُت واأللف ( 1065ىػ) وتوُب رٛتو اهلل تعاذل ليلة األحدالثنيت عشرة ليلة خلت من رمضاف عاـ ثالثة وعشرين بعد ا١تئة واأللف.
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 محمد بن أبي بكر الهاشمي الغالوي :توُب رٛتو اهلل عشية اٞتمعة ُب ستة عشر من ذي اٟتجة اٟتراـ آخر العاـ الثامن12
والتسعُت بعد ا١تائة واأللف (1098ىػ1687/ـ).
 حبيب اهلل بن المختار الكنتي :توُب رٛتو اهلل تعاذل عاـ ٜتسة وٜتسُت ومائة وألف (1155ىػ). محمد المختار بن األعمش العلوي  :ىو ٤تمد بن ا١تختار بن يعقوب بن ابيجو بن ٭تِت العلوي اليعقويب ولد بشنقيط سنة13
1036ىػ 1625/ـ ،توُب رٛتو اهلل تعاذل سنة 1107ىػ1695/ـ.
ب -المغاربة :
 ابراىيم بن ىالل بن علي أبو إسحاق :أخذ عن القوري وابن ىالؿ وغَت٫تا ،لو نوازؿ وفتاوي مشهورة ولو الدر النثَت علىأجوبة أيب اٟتسن الصغَت ،14توُب بسجلماسة سنة 903ىػ 1497/ـ.
 أحمد بن محمد بن عبد اهلل الورزازي :توُب بتطواف سنة 1189ىػ. -5وصف النسخة المعتمدة:
يعترب ىذا اجملموع أىم مؤلف تركو أنبوي بن باب أٛتد احملجويب ويوجد على شكل ٥تطوط ْتوزة العالمة أب بن أف .وٯتتاز
ا١تخطوط بوضوح ا٠تط وسهولة القراءة وىو ُب شكل أوراؽ حجمها أكرب وىوامشها أوسع ،ومعدؿ السطور ُب الورقة الواحدة
 52سطرا أي ما يساوي  26للصفحة الواحدة ،وأسطرىا متقاربة ومدادىا أسود وخطها إذل ا٠تط الكوُب أقرب ينقط القاؼ
واحدة أعلى والفاء واحدة أسفل.
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وقد اختار جامعو النقل عن تسعة مؤلفُت كبار سبعة موريتانيوف واثناف مغربياف ال شك أنو اختارىم بعناية .وىذا اجملموع عبارة عن
منت ضخم يضم ما ٣تموعو  1149فتوى ،تناولت مسائل متنوعة ،وكانت مرتبطة أكثر بشؤوف حياة ساكنة مدف الغرب
الصحرواي (شنقيط ،واداف ،تيشيت ،والتة).
وتتجلى قيمة ىذه النوازؿ فيما تصوره من حياة وواقع سكاف مدف الساحل الصحراوي .ومن ٍب فإنو يعد وثيقة تارٮتية مفيدة يلزـ
أف ينكب عليها الباحثوف ليستكملوا بذلك بعض ما تفتقر إليو الدراسات التارٮتية ُب ىذا البلد ،من تصوير البيئة والكشف عن
حياة اجملتمع والوقوؼ على مشكالت ذلك العصر.
وتكشف ىذه الوثيقة عن ما دار بُت أصحاب اجملموع من اختالؼ ُب وجهات النظر مثل اٟتوار الرصُت الذي جرى بُت ابن
ا٢تاشم الغالوي وشيخو ٤تمد ا١تختار بن األعمش ُب مسألة مستغرؽ الذمة وغَتىا من قضايا أخرى .
وليست قيمتها الكربى تنحصر ُب األجوبة إذ أف مثل ىذه األخَتة قد يعثر عليو الباحث ُب كتب أخرى ،وإ٪تا تتجلى ُب األسئلة
نفسها وما ٛتلتو من مضموف لواقع اٟتياة ُب مدف الساحل الصحراوي ،حيث طرقت تلك األسئلة ٣تاالت شىت.
واٞتدوؿ التارل يبُت اجملاالت و القضايا اليت تضمنها اجملموع:
حقل الفتوى

٣تموعها

نسبتها من اجملموع العاـ

القضايا الفكرية والدينية

 255فتوى

℅ 21.2

القضايا االقتصادية

 420فتوى

℅ 34.9

القضايا االجتماعية

 474فتوى

℅ 39.4

اجملموع العاـ

 1149فتوى

℅ 100

 -6مضمون المجموع:
آ -القضايا االقتصادية (البيوع)
وردت بعض األسئلة ذات الطابع الفكري البحت رغم أهنا مندرجة ضمن مشاغل اقتصادية باألساس مثل قضايا البيوع .من ذلك
مثال النقاش احملدود ُب صدر الفصل ا٠تاص بالبيوع بُت بعض أصحاب اجملموع حوؿ معٌت قوؿ خليل (ينعقد البيع) .ىل ا١تراد
بالعقادة صحتو ولزومو أـ أف ا١تراد بو وجود حقيقة العقادة وبذلك يتحور ىذا النوع من ا١تراجعات إذل خالؼ لغوي باألساس.
٘تثل البيوع ركنا أساسيا ُب اٟتياة االقتصادية ١تدف غرب الصحراء ،ذلك ألف ىذه ا١تنطقة الواسعة قد ظلت منذ عهود سحيقة
صاحبة إشعاع حضاري وحيوية ٕتارية كبَتةْ ،تكم موقعها االسًتاتيجي بُت طرُب الصحراء ٦تا جعلها ٣تاال تقليديا للتبادؿ
التجاري حيث كانت ٗتًتقها القوافل الرائحة والغادية على مدار العاـ.
وقد تناولت قضايا البيوع عددا من القضايا يبلغ ( ٦ ،)197تا يبُت منزلتها الكبَتة ُب حياة سكاف ا١تناطق اليت ينتمي إليها
أصحاب اجملموع من ا١توريتانيُت ،ومن بُت القضايا ا١تطروحة سنختار ٚتلة مواضيع تتعلق ببعض ا١تواد األساسية ُب التجارة احمللية
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وتلك البعيدة ا١تدى مثل مادة ا١تلح ،مقدمُت جانبا من النقاش الفقهي لدى أصحاب اجملموع حوؿ أشكاؿ ا١تبادالت ومستوياهتا
ُب الزماف وا١تكاف و٥تتلف اإلشكاالت الشرعية والعملية اليت طرحتها بعض أشكاؿ التعامل مثل :السلم وغَته.
 الملح:ظهرت أ٫تية ىذه ا١تادة ُب العصور الوسطى حيث كانت تشكل ا١تادة األوذل من بُت ا١تواد الصحراوية الشمالية ا١تصدرة إذل
اٞتنوب ُب إطار التجارة الصحراوية  ،إذ يكتسي أ٫تية كربى لدى سكاف اٞتنوب نتيجة لندرتو ُب منطقتهم وكثرة الطلب عليو
10ـ مبينا أ٫تيتو
وذلك عائد باألساس إذل كثرة حاجة سكاف اٞتنوب إذل ىذه ا١تادة حيث ٖتدث عنو ابن حوقل ُب القرف
15
لسكاف السوداف حيث قاؿ( :إهنم ال قو َاـ ٢تم إال هبا).
كما أشار ابن بطوطة إذل أ٫تيتو ُب والتة إذ يورد ( :أف اٟتمل منو يباع بإيواالتن بعشرة مثاقيل إذل ٙتانية ،ؤتدينة مارل بثالثُت
16
مثقاال إذل عشرين ورٔتا انتهى إذل أربعُت مثقاال).
وقد اعتمدت تقنية استخراج ا١تلح على اٟتفر ُب السباخ حيث يستخرج على شكل ألواح ،ومن ٍب ٭تمل على اٞتماؿ ُب قوافل
لنقلو إذل بالد السوداف لتنامي حاجتهم إليو .وقد أشار ابن حوقل إذل أ٫تية ىذه ا١تادة عند السوداف حيث يقوؿ  ...( :وحاجتهم
17
إذل ملوؾ أوداغست ماسة من أجل ا١تلح ا٠تارج إليو من ناحية اإلسالـ).
وُب القرف 10ىػ  16 /ـ أصبح للملح أ٫تية قصوى ُب ا١تبادالت التجارية ينعكس ذلك ّتالء ُب الصراع الذي نشب بُت دولة
السونغاي وا١تملكة السعدية على ٦تلحة تغازة.
ٍب أصبحت مادة ا١تلح شيئا فشيئا من ا١تواد األساسية اليت يتم تباد٢تا ُب منطقيت الساحل الصحراوي والسوداين .والظاىر أف ندرة
اٟتبوب ُب ا١تنطقة الصحراوية ىي اليت دفعت سكاف ىذه ا١تنطقة ،ال سيما ُب ا١تدف الكربى ،إذل االتصاؿ التجاري باجملاؿ
السوداين خاصة منطقة زارة 18اليت يرد ذكرىا بكثرة ُب مصادر القرف 11ىػ وتاليو .وقد ظلت زارة تستقطب قوافل ا١تلح حىت
القرف التاسع عشر .فقد أشار سيدي عبد اهلل بن اٟتاج إبراىيم إذل أ٫تيتها ُب عصره  ،وأهنا مقصدا لقوافل ا١تلح القادمة من مراكز
الساحل الصحراوي حيث قاؿ  ( :قد خرجت يوما من شنجيط رفقة اثناف وثالثوف ألف بعَت موقورة با١تلح  ،عشروف ألىلو واثٍت
19
عشر ألىل تيشيت وباعت الرفقة كلها ُب زارة).
 مشاكل تبادل مادة الملح:طرحت مسألة ا١تكاف وعالقتو بوصف البضاعة ا١تباعة غَت اٟتاضرة .وللوىلة األوذل نالحظ بقاء التقدير التقليدي ُب ا١تسافات عند
الفقهاء من ذلك إشارة ابن ا٢تاشم إذل ا١تسافات بالشهر وإذل عشرين يوما تقديرا ١تسافة بُت ٣تالُت تبادليُت.
كما ظل تقدير ا١تسافات عند فقهاء ا١تالكية حاضرا كما ىو اٟتاؿ ُب إشارة ابن ا٢تاشم إذل بُعد إفريقية من خراساف .وداللة النازلة
ىنا ىو ما تنبو إليو من تسامح الفقهاء ُب عهد ابن ا٢تاشم إزاء اجملاؿ السوداين القريب باعتباره أصبح دار إسالـ بينما يكوف
العكس ٓتصوص مناطق الدواخل اإلفريقية الوثنية اليت ىي دار حرب .كما أف ىناؾ اعتبارات عملية ورٔتا كانت وراء مثل ىذا
النوع من األجوبة من ذلك مسألة بعد مناطق التسويق عن مراكز التعدين بالنسبة ١تادة ا١تلح .
وُب فتوى أخرى طرح على ابن ا٢تاشم السؤاؿ التارل :
( عن من مطل آخر ...اخل) ،ومدار ىذا السؤاؿ كما ىو واضح حوؿ أشكاؿ تسليم الديوف ا١ترتبطة ٔتادة ا١تلح ،ويستشف من
منطوؽ ومفهوـ السؤاؿ وجوابو تأثَت اجملاؿ التجاري على ا١تواد ا١تبادلة وا١تتعامل فيها تداينا وسلما .وطرح قضية عدـ إمكانية تسليم
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ا١تلح للمدين ُب زارة دليل على احتياط ا١تشرعُت إزاء اختالؼ أسعار ا١تواد صعودا وا٩تفاضا وعالقة ذلك بالعقود ا١تربمة بُت
ا١تتعاملُت ،ومن ىنا فقد ًب التشدد لتسليم ا١تلح ُب غَت ٤تلو الذي قدمو فيو الدائن للمدين احتياطا من استفادة الدائن من فروؽ
األسعار اٟتاصلة ُب زارة اليت تعترب مركزا من مراكز تسويق ا١تلح ا٢تامة آنذاؾ .
ولذلك ًب التشديد على أف البلداف أي ا١تراكز التجارية و٣تاالت التبادؿ ىي ٔتثابة اآلجاؿ الزمنية احملددة ُب العقود  ،وىذه ا١تطابقة
بُت ا١تستويُت الزماين وا١تكاين تظل وثيقة االرتباط باتساع وضيق نطاؽ ا١تبادالت التجارية و٤تطاهتا وعالقة ذلك بالتحوالت
االجتماعية والسياسية الوثيقة االرتباط بتطور نظرة الفقهاء للهوية الدينية ُب الزماف وا١تكاف وىو أمر مستو ٖتوالت تارٮتية عميقة
أبرز مثاؿ عليها الفرؽ الواضح بُت أجوبة القابسي على إشكاالت ا١تبادالت ُب بالد السوداف خالؿ القرف الرابع ا٢تجري وتشدده
ُب بعض مستويات ىذه القضية وبُت القضايا ا١تطروحة على ابن ا٢تاشم وشيخو ابن األعمش خالؿ القرف اٟتادي عشر عصر
التحوالت الكربى ُب ا٠تطاب اإلسالمي ُب منطقة الغرب اإلفريقي بُت اٞتماعات اإلسالمية العربية الصنهاجية والسودانية اإلفريقية
.
وعن نفس النازلة ميز ٤تمد ا١تختار بن األعمش بُت مستويُت ُب ىذه ا١تعاملة التجارية فصدر عن نفس ا١تنطلق ٓتصوص تسليم
الدين ُب ا١تركز األصلي الذي ٘تت فيو عملية اإلقراض وىو شنقيط ،وىو بذلك موافق لرأي ابن ا٢تاشم ُب نفس ا١تسألة  .أما إذا
كانت العملية نإتة عن مبادلة ُب إطار معاملة السلم ا١تعروفة فإف األمر يبقى متعلقا با١تراضاة بُت ا١تتعاملُت.
والظاىر أف الفتيا قد سحبت نفس إشكاؿ ا١تكاف والزماف ا١تشار إليهما ،على نفس قضية بيع السلم األمر الذي يؤكد ا١توضوع
األساس وىو قضية الفرؽ بُت أسعار ا١تواد كلما اقًتبت من مراكز التسويق أو أصبحت داخل ىذه ا١تراكز ُب النطاؽ السوداين
 .ومن الواضح أف ىذه األسئلة الفقهية دل تعد تطرح نوازؿ ذات طابع متصلب تربط فيو الفقهاء بُت ا١تبادالت التجارية واحتياطات
متشددة ُب دار حرب أو دار سلم  ،بل لعل األمر قد أصبح أقرب إذل إشكاالت فقهية تقليدية من منظور الفقو ا١تالكي تلتزـ
ىذا ا١تنظور بعض االلتزاـ وتراعي طبيعة التحوالت اليت عرفتها ا١تنطقة خالؿ القروف الثالثة قبل االستعمار .
ب -الموضوعات االجتماعية
 474فتوى) من بُت العدد اإلٚتارل لفتاوى اجملموع البالغة
لقد بلغ عدد قضايا الفتاوى ذات ا١تضموف االجتماعي (
(1202فتوى)  ،ويرجع ىذا الكم بصورة أساسية إذل ا٠تصوصية اٟتضرية لسكاف مدف الساحل الصحراوي حيث تتنوع وتتشعب
العالقات االجتماعية ُب ا١تدينة أكثر من غَتىا ،وسنكتفي ىنا بإبراز بعض ا١تشاكل احملورية من خالؿ مراجعنا ٢تذا الباب.
 مسائل النكاح( :مشاكل المصاىرة بين المجموعات العرقية)من ذلك سؤاؿ طرح على اٟتاج اٟتسن بن آغبدي عن تزويج بعض األمراء السودانيُت  ، 20علما بأف الزوجة من اجملموعات العربية
الساكنة ُب اٟتواضر الساحلية  .وكاف دافع الورل سياسيا وماديا ُب األساس ،كما أف صيغ النكاح عند السودانيُت فيها تأخَت
العقد إذل ليلة البناء  ،وبغض النظر عن طبيعة اإلشكاؿ الفقهي ومتعلقاتو فإف النازلة تعكس قلقا فقهيا متناميا حوؿ (إسالـ بعض
األمراء السودانيُت آنذاؾ) أو على األقل ٤تيطهم االجتماعي ،لذلك كاف جواب اٟتاج اٟتسن مؤكدا على األضرار النإتة عن ىذا
النوع من ا١تصاىرات الختالؼ العادات السودانية (الز٧تية) والعادات العربية وما يًتتب على ذلك من أضرار  ،كما أنو اعترب أنو
بلد األمَت السوداين ال ٕتري فيو األحكاـ الشرعية ىو ما يعٍت أهنا قد تكوف إحدى اإلمارات الوثنية.
مشاكل ا١تصاىرة بُت األرستقراطية الزاوية واٟتسانية:
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وظفت قضية الزواج ُب إطار الصراع الذي كاف قائما بُت الزوايا وحساف لتعلقو باٞتوانب االجتماعية من تلك العالقة  ،فقد سئل
ٛتى اهلل التيشييت ( :عن جواز التزويج ببنات ا١تغافرة وا١تخازينة ومن ُب معناىم ، 21 )...ومدار ىذه ا١تسألة حوؿ إشكاؿ تزويج
الزوايا ببنات ا١تغافرة  ،وىذا اإلشكاؿ رٔتا يعكس بعض ٤تاوالت تقرب الزوايا للقوى احملاربة ،كما أنو قد يعكس ضغط احملاربُت
على اجملموعات الزاوية .وكانت إجابة الفقهاء مثل ٤تمد فاضل التيشييت ّتواز ا١تسألة ْتكم إسالـ ا١تعنيُت ،إال أنو شدد ُب ضرورة
االحتياط باعتبار أف احملاربُت ليسوا أكفاء شرعيُت للمجموعة الزاوية.
 المداراة:يبلغ عدد فتاوى ا١تدارة (  34فتوى) من ٣تموع فتاوي ا١تدونة ،وقد شكلت ا١تداراة مشغال بارزا لدى العلماء ا١توريتانيُت وشغلت
حيزا كبَتا من فتاويهم لكثرة ما طرحت من إشكاالت بالنسبة لألفراد واجملموعات ُب ىذا البلد.
وقد تولدت ىذه الظاىرة عن ظروؼ الفوضى األمنية نتيجة لضغط بٍت حساف على ا١تنطقة و٤تاولتهم االستفادة من الثروة
وتقسيمها بشكل أو بآخر.
فالزوايا ا١تغلوبوف على أمرىم عسكريا ٬تدوف من الفروض عليهم تقدٯتها إذل ما يعرؼ اصطالحا ْتساف اجتنابا لغضبهم الذي إف
حصل قد يعرض أمواؿ الزوايا وأنفسهم للخطر إذا دل يداروا عنها .وكانت منتشرة ُب ا١تنطقة ْتكم وجود قبائل تكاد تكوف أرزاقهم
ُب رماحهم حسب التعبَت ا٠تلدوين .
وقد نظر فقهاء ا١تنطقة إذل ا١تداراة باعتبارىا «سور» وصدقة ٟتماية اٞتماعة ،فأجازوا أف تقدـ لضرورة أمنية لدفع الضرر وتأمُت
اجملتمع وقد شدد الفقهاء على أ٫تية ا١تداراة بوصفها سورا ٟتماية األمواؿ واألنفس من فتك أصحاب الشوكة بالنسبة لزوايا ا١تنطقة
ُب ؽ17ـ.
ورغم أف أكثر مفيت البلد يروف ضرورة اعتبار ا١تداراة ارتكابا ألخف الضررين فإف صياغتها ُب شكل قانوف صارـ يسري على كل
أفراد القبيلة ويلزمهم إلزاما شرعيا مطلقا كباقي التكاليف الشرعية ،ظل مسألة يتحرز منها أكثر العلماء  ،فقد دار جدؿ حاد حوؿ
لزومها ١تن ضربتها عليو ٚتاعة اٟتل والعقد ُب القبيلة ٦تن يتناولو نفعها وقد تبلور إتاىاف ٥تتلفاف ُب ىذه ا١تسألة يذىب أصحاب
األوؿ إذل القوؿ بأهنا تلزمو ويرجع هبا عليو من أداىا عنو .وىذا ا١توقف ىو الذي تؤيده فتاوى جل العلماء ا١توريتانيُت من أمثاؿ
قاضي واداف ٤تمد بن عبد اهلل بن أٛتد الواداين  ،و٤تمد ا١تختار بن األعمش ،وىو أيضا سلوؾ عامة القبائل من الزوايا ُب ىذا
الشأف خاصة .
ويذىب أصحاب االٕتاه الثاين إذل أف ا١تدارة إلزامية على ا٠تائفُت من مكر أصحاهبا (حساف ) فقط.
فابن األعمش مثال قاؿ :بلزومية ا١تغرـ على القبيلة يستوي ُب ذلك اٟتاضر والغائب  ،22وىذا ا١توقف يعرب عن عدـ انصياع بعض
األفراد ٢تا  ،وما يطرحو ذلك من مشاكل تصدى ٢تا فقهاء ذلك القرف والقروف اليت تليو حسب متطلبات ظروؼ وقتهم ومصاحل
٣تموعاهتم .
وقد اتبع ابن األعمش ُب شؤوف إلزامية ا١تداراة حكما قضى بو قاضي و اداف ٤تمد بن عبد اهلل بن أٛتد الواداين بلزوـ ا١تدارة على
ٚتيع ما اشتمل عليو واداف من قاطنها وطارئها وما انضاؼ إليهم ...إخل.23
وىكذا يكوف حرص الواداين وابن األعمش من بعده على مشولية إلزامية ا١تداراة نابع من حرصهما على لزوـ نظاـ القبيلة ا١ترتكز
على مبدأ لزوـ اٞتماعة اليت تتمدد وتتقلص حسب الوسط والظرؼ ا١تالبس.
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وقد ٨تا حبيب اهلل بن ا١تختار الكنيت ىذا ا١تنحى حيث قاؿ أف ا١تداراة ترجع على اٞتميع سواء ُب ذلك ا٠تائف أـ ال ،حسب ما
ىو مبسوط عند الونشريسي.24
أما اٟتاج اٟتسن بن آغبدي فقد قصر إلزامية ا١تغرـ على ا٠تائفُت من مكر أصحابو  ،وقيد اشًتاؾ غَت ا٠تائفُت ُب دفعو بالتزامهم
ا١تبدئي بذلك عندما سئل ( عن قوـ أعطوا غرامة لبعض العرب ٥توؼ منهم ،وعادهتم الغرـ قبل ذلك وُب القرية قوـ ليس عليهم
غرامة للعرب مسنونة  ،فهل يكوف ا١تدفوع ٢تم الزـ ألىل القرية كلهم أو ٮتص بو الدافع ا١تعروؼ بالغرـ للمدفوع لو ا١تاؿ؟ فأجاب
بقولو :أف الغرامة ا١تذكورة إ٪تا ٕتب على ا٠تائف من العرب ا١تذكورين ُب تلك اٟتالة  ،وأما غَت ا٠تائفُت منهم فال يلزمهم شيء من
ذلك إال أف يشاوره أىل الدفع وقبلو ملتزما لو).25
فاٟتاج اٟتسن الذي عاش ُب تيشيت كاف ىاجسو االجتماعي على ما يبدو مغايرا  ،فلم تكن ٟتمة سكاف تيشيت وال ٕتانسهم
االجتماعي مشاهبا ١تا كاف عليو اٟتاؿ ُب واداف -حيث إيدوٟتاج السواد العظم -بل كانوا مؤلفُت من عصبيات قبلية متمايزة
(الشرفاء  ،الطلبة  ،ماسنة . ..أما ٓتصوص ابن ا٢تاشم الذي عاش ُب والتة اليت دل يكن نسيجها االجتماعي ىو اآلخر متجانسا
فقد كانت تقطنها ٣تموعة من القبائل (االغالؿ  ،إديلبو ،بارتيل  ،احملاجيب ، )...فقد رأى أف ا١تمتنع عن الدفع ال ٬ترب عليو
وإ٪تا يندب إليو  ،ويستشف من منطوؽ ىذا السؤاؿ وجوابو أف والتة ُب القرف 17ـ كانت ساكنتها قبائل شىت ،لذا دل تكن ىناؾ
ضرورة لوحدة التوجو لالشًتاؾ ُب النوائب كا١تغرـ وا١تداراة اليت كانت أكثر إلزامية على القبيلة الواحدة حفاظا على ٟتمتها
و٘تاسكها كمبدأ مقدس.
 القضاء:ٯتثل القضاء ركيزة أساسية وضرورة حتمية لالستقرار البشري ،وقد وردت ُب شأنو (  69فتوى)من ٣تموع الفتاوى٦ ،تا يبُت أ٫تية
بالنسبة لسكاف مدف الساحل الصحراوي ،خاصة أف تلك ا١تنطقة كانت على فًتة من األحكاـ .ولذا فإف إقامة العدؿ ُب تلك
الربوع قد طرح الكثَت من اإلشكاالت بسبب انعداـ السلطاف األمر الذي يؤدي عادة إذل تعطيل األحكاـ وعدـ إقامة اٟتدود
الشرعية ،لذا سنختار ٚتلة من ا١تسائل احملورية اليت طرحت نفسها بإٟتاح لدى سكاف مدف الساحل الصحراوي ،مقدمُت جانبا
من النقاش الفقهي لدى أصحاب اجملموع حوؿ إشكاؿ أىلية اٞتماعة للقياـ بدور القاضي إذا دل يوجد السلطاف .وُب ىذا
السياؽ نقل ا١تؤلف فتوى للورزازي حوؿ ضرورة وجود السلطاف إلقامة العدؿ بُت الناس ،وُب حالة عدـ وجود اٟتاكم ُب البلد لزـ
على أىل الثقة والرأي تقدمي من يكوف أىال للقياـ بالقضاء.26
وعن نفس النازلة سئل ٛتى اهلل التيشييت (عن ٚتاعة ا١تسلمُت ىل تقوـ مقاـ القاضي ُب كل شيئ ولو ُب اٟتدود ،)...ومدار ىذا
السؤاؿ كما ىو واضح حوؿ إشكاؿ أىلية اٞتماعة للقياـ باٟتدود ُب بلد ال حاكم فيو ،ويستشف من منطوؽ السؤاؿ وجوابو
حاجة االجتماع البشري إذل حاكم يقيم العدؿ ولذلك ًب التشدد ُب ضرورة قياـ اٞتماعة مقاـ اٟتاكم ُب إقامة اٟتدود وغَتىا،
خاصة إذا كاف األمر يتعلق ٔتجتمع دل يعرؼ السلطة ا١تركزية منذ عهد ا١ترابطُت ،وانتشر فيو اٞتور بسبب الضغط ا١تتزايد على
الزوايا من طرؼ القبائل ا١تغفرية أو ا١تتمغفرة .
الخاتمة:
كاف ىذا العمل ٣ترد نظرة تارٮتية عامة حوؿ ٣تموع فقهي ١تؤلفُت ٥تتلفُت ُب الزماف وا١تكاف ،وٯتكن أف نستخلص ٚتلة األمور
التالية:
 أف اجملموع وأمثالو ٯتثلوف عمال تربويا مهما يسهل على الطلبة استخراج النوازؿ من اجملاميع الكربى.127

 أف آراء ا١تفتُت ا١توريتانيُت ظلت متشاهبة رغم ٥تتلف التحوالت اليت عرفتها مدف غرب الصحراء. أف أصحاب اجملموع من ا١تؤلفُت ا١توريتانيُت قد حاولوا مراعاة ظروؼ ٣تتمعهم وخصوصياهتا وإف خالفت مشهور ا١تذىب. وقد يكوف النزوع إذل االختصار وا١توسوعية تعبَتا عن درجة معينة من عدـ القدرة على االبتكار والتجديد ،كما قد يكوف األمرمرتبطا ٔتشاغل خاصة عند بعض ا١تؤلفُت مدارىا اىتمامهم بقضايا بعينها ٢تذا السبب أو ذاؾ من األسباب.
واألرجح كما ىو اٟتاؿ ُب سياقنا أف ا١تؤلف قد رأى ُب اٟتركة النوازلية اليت سبقتو قوال فصال ٬تب النسج على منوالو على اعتبار
أف القضايا ا١تطروحة ُب زمانو تكاد تطابق نفس ا١تسائل اليت طرحها ا١تعنيوف .إذ أف نوازؿ القروف الثالثة السابقة لالستعمار ظلت
تعكس أوضاعا متشاهبة ومتأصلة وُب ذلك ما فيو من تأكيد على أف ىذه النوازؿ كانت تعكس بنية بطيئة التطور قوامها شبو ركود
أصاب مناحي اٟتياة ُب ىذه ا١تدف العتيقة.
ومن الناحية الشكلية نعتقد أف تنسيق اجملموع ترتيبا ومزجا ربطا وترميزا عملية نسج فيها ا١تؤلف على منواؿ سابقيو من أصحاب
اجملاميع الفقهية ُب ىذه البالد وُب اجملاؿ ا١تغريب اٟتارل.
و٦تا ينبغي التأكيد عليو أف كل أشكاؿ الًتتيب والتبويب دل تكن ملزمة للمؤلف ْتكم اختالؼ فًتات ٚتع اجملموع وتنسيق مادتو
وترتيبها إذل غَت ذلك من ا١تشاغل ا٠تاصة.
وأخَتا فإننا نعتقد أف اجملاميع الفقهية وغَتىا من األعماؿ ا١توسوعية الكربى اليت ألفها كبار علماء مدف غرب الصحراء كانت تؤكد
على ازدىار اٟتركة الفكرية وتعمقها رغم تراجع بعض مستويات حياة السكاف ُب ىذه ا١تناطق ،و٨تن مع ذلك نرجو أف تتم
دراسات أخرى حوؿ مثل ىذه اآلراء بغية تعميقها.
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