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الملخص:
نعاجل يف هذه املقال موضوعا هاما عن شخصية تعد من أهم العلماء الفاعلني يف املذهب
املالكي ،والذين غرسوا جذوره ببالد السودان وتركوا بصمات واضحة فيه هبذه املنطقة وباملغرب
اإلسالمي ،أال وهي شخصية أبو العباس أمحد بابا التنبكيت .اليت مل حيظ بدراسة كافية مقارنة مبا خلفه
من كتب وتأليف يف خمتلف العلوم .حيث ترك مصنفات وروائع حيق هلا أن تأخذ نصيبا من الدراسة
والتحليل .وكان هلذه املؤلفات أثر بشكل كبري على بالد السودان خاصة واملغرب اإلسالمي عامة،
وتتوزع هذه املؤلفات على عدة خزانات ومكتبات يف هذين القطرين.
الكلمات المفتاحية :أمحد بابا التمبكيت ،بالد السودان ،املذهب املالكي ،املغرب اإلسالمي.

Abstract:
We address in this paper the important subject of a personality is
one of the most important scientists active in the Maliki school, who
planted roots in the country of Sudan and left clear fingerprints in this
region and the Islamic Maghreb, the character of Abu Abbas Ahmed Baba
Altnbkti. Who did not have enough study compared to his books and
writings in various sciences. Where he left works and masterpieces entitled
to take part of the study and analysis. These works have had a significant
impact on the country of Sudan, especially the Islamic Maghreb in general,
and these books are distributed on several reservoirs and libraries in these
two countries.
key words: Ahmed Baba, Country of Sudan, The Maliki Doctrine,Islamic
Maghreb.
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مقدمة:

انتشر اإلسالم ببالد السودان منذ القرن األول اهلجري 7/م بفضل الدعاة والتجار
واهلجرات املغاربية إليها ،وساهم هؤالء يف نشر العقيدة اإلسالمية واملذهب املالكيببالد السودان
وذلك من خالل الدور الكبري الذي بذله فقهائها يف خدمته وإرساء قواعده ،واتضح هذا األثر
يف املمالك اليت قامت باملنطقة ،ومن أمهها مملكة غانة الوثنية ومملكة الكامن والبورنو ومملكة مايل
اإلسالمية ،وبرز هذا األثر أكثر يف مملكة سنغي اليت قامت يف القرن العاشر اهلجري16/م يف
عهد األسكيني ،حيث ظهرت هبا عدت حواضر مثل جىن وغاو وتنبكت إذ هذه األخرية كانت
مبثابة عاصمة ثقافية هلا،ال ختتلف يف مظاهرها الثقافية اختالفا كبريا عن باقي احلواضر اإلسالمية
مثل األزهر والقريوان وجباية وتلمسان وتوات وفاس ،وذلك من خالل التأليف والنسخ وجتارة
الكتب ووفود العلماء إليها من خمتلف أصقاع العامل اإلسالمي .باإلضافة إىل اهتمام هذه احلاضرة
بالعلم وتشجيعها للعلماء واحرتامهم وتسهيل تنقلهم ببالد السودان ،مما أدى إىل نبوغ وظهور
عدة علماء يف الفقه والتاريخ وغريها من العلوم من بينها أسرة أقيت اليت خرج منها العامل والفقيه
واملؤرخ يف املذهب املالكي أمحد بابا خالل القرنيني العاشر واحلادي عشر اهلجري/
16و17مباعتبار أن له تصانيف يف املذهب املالكي اليت تعترب صلة وصل بني علماء املغرب
اإلسالمي وعلماء بالد السودان فقد نالت حاضريت تنبكت ومراكش من مثرات علمه الغزير ومن
هذا املنطلق ميكن ان نطرح التساؤل التايل :كيف أسهم المذهب المالكي في استقرار اإلسالم

ببالد السودان؟ وما مدى تأثر أحمد بابا التنبكتي به من خالل مؤلفاته؟ وبناء على ما تقدم

فإننا ارتأينا أن نعاجل هذا املقال مركزين فيه على حماور أساسية ،إذ سنتطرق يف هذه الورقة
العلميةإىل نشأة امحد بابا التنبكيت ،وثناء مؤرخي وعلماء بالد السودان واملغرب اإلسالمي عليه،
مث حتدثنا عن أثر املذهب املالكي يف بالد السودان ،كما عرجنا علىإسهامات امحد بابا يف خدمة
املذهب املالكي من خالل مؤلفاته يف جمال الرتاجم واإلعالم وكذلك يف جمال النوازل.
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أوال /نشأة أحمد بابا التنبكتي
عرف أمحد بابا التنبكيت نفسه يف كتابه "كفاية المحتاج" على أنه أمحد بن أمحد بن
أمحد بن عمر بن حممد أقيت الصنهاجي املاسين ( ،)1ويرجع أصله إىل قبيلة مسوفة الصنهاجية
( .)2أما نسبه من ناحية والده فيعود إىل أسرة أقيت ( )3اليت اشتهرت بالعلم .ومن ناحية والدته
ينتسبإىل أسرة أندغ حممد وهي أسرة اشتهرت أيضا بالعلم والصالح (.)4
وكانت والدته يف قرية أروان ()5يف 21ذو احلجة 963ه املوافق لـ  26أكتوبر1556م،
وقد أشار إىل تاريخ والدته كل من األفراين (ت1156ه1744-م) يف "نزهة الحادي بأخبار
ملوك القرن الحادي" واحمليب يف "خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر" ،لكن القادري

(ت1187ه1773-م) يذكر يف كتابيه " نثر المثاني ألهل القرن الحادي عشر والثاني"
و"اإلكليل والتاج في تذييل كفاية المحتاج" أن والدته كانت سابقة هلذا التاريخ يف عام )960ه

1553-م( ( ،)6وقد حسم أمحد بابا هذا اخلالف بنفسه يف "كفاية المحتاج " فيقول" :مولدي

كما وجدته بخط والدي ليلة األحد والعشرين من ذي الحجة عام ثالث وستين وتسعمائة" (.)7
وقد نشأ يف أحضان أسرة من بين أقيت املعروفني بانتساهبم إىل العلم ،واليت اشتهرت
خبدمة املذهب املالكي الذي أخلصت له كل اإلخالص وهذا ما ظهر من خالل إنتاجهم الفكري

) (1أمحد بابا التنبكيت :كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج ،ج ، 2حتقيق :حممد مطيع ،اململكة املغربية :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،2000 ،ص.513
) (2القادري حممد ابن الطيب :اإلكليل والتاج في تذييل كفاية المحتاج ،تحقيق :ماريه دادي ،الرباط ،2009 ،ص.166

)(3أقيت :بضم اهلمزة اليت تعين باألمازيغية "ابن " وذلك حسب النطق احمللي .وهي أسرة سودانية عاملة تنتمي إىل مسوفة كدالة من فروع قبيلة
صنهاجة .وأول من محل هذه الكنية منهم اجلد الثالث ألمحد بابا حممد أُقيت بن عمر بن علي بن حيي املسويف الصنهاجي .ينظر :اجلمعية
املغربية للتأليف والرتمجة والنشر :معلمة المغرب ،ج ،2املغرب األقصى :مطابع سال ،1989 ،ص.584

) (4شوقي عطا اهلل اجلمل  " :أ حمد بابا التنبكتي السوداني في ضوء بعض مخطوطاته بدار الوثائق بالرباط" ،جملة املناهل( ،املغرب)،
ع ،6/السنة الثالثة ،يوليو ،1976ص.147
) (5أروان هي منطقة تقع مشال مدينة تنبكت والواقعة هي األخرى يف أقصى مشال مايل حاليا .ينظر :أيوب االشبيلي :موسوعة أعالم العلماء

واألدباء العرب المسلمين ،ط ،1ج ،1بريوت :منظمة العربية والثقافة والعلوم ،2004 ،ص.265

) (6القادري حممد ابن الطيب :نشر المثاني ألهل القرن الحادي عشر والثاني ،ط ،1حتقيق :حممد حجي وأمحد توفيق ،بريوت :دار الغرب
اإلسالمي ،1996 ،ص.1279
) (7أمحد بابا التنبكيت  :املصدر السابق ،ص.516
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يف تنبكت ( .)1وكانت هلا الوجاهة الكبرية والرياسة الشهرية يف بالد السودان عامة ويف حاضرة
تنبكت خاصة ،ويعترب هذا البيت بيت علم وصالح ،وقد تعددت فيهم العلماء واألئمة والقضاة،
وكان هلم دور يف نشر اإلسالم والثقافة العربية يف املنطقة .كما توارثت رياسة العلم مدة طويلة
حيث يقول الناصري يف ذلك..." :وتوارثوا رياسة العلم مدة طويلة تقرب من مائتي سنة.)2( "...
إال أن القادري ذكر أهنم توارثوا العلم أزيد من مخسمائة سنة ،ومنهم كان األسكيني خيتارون
()3
القضاة يف تنبكت ويف جين ويف غاو
فقد كان جده أمحد بن عمر بن حممد أقيت ( ،)4من أكرب العلماء يف زمانه ،والذي ترك
مكتبة ضخمة ضمت حوايل سبعمائة مصنف ( .)5أما والده أمحد بن أمحد بن عمر بن حممد
أقيت ()6كان عاملا وفقيها كون مكتبة من املصنفات النفيسة والنادرة .وهبذا سامهت البيئة العائلية
) (1يعود تأسيس تنبكت إىل القرن (5ھ11-م)  ،وقد أسسها الطوارق اميغراشن .ويقال إن اسم تنبكت مأخوذ من اسم عجوز اليت كان
الطوارق قد عهدوا إليها بالبقاء يف ذلك املكان حينما يغادرونه يف رحلتهم الصيفية  ،مث ما لبث بعض التجار أن عقدوا سوقا يف ذلك املكان
واختذوا فيه مستودعات للبضائع ،وبذلك أخذت املدينة طري قها إىل النمو التدرجيي ولكن دون نظام ،ويف أيام كنكن موسى بىن فيها قصرا
ومسجدا ويف تلك األثناء هاجر عدد من علماء والته وسكنوا تنبكت فزادها ذلك ازدهارا وبلغت مرحلة األوج يف الفرتة مابني 1493م-
1591م .ينظر :عبد الرمحان السعدي :تاريخ السودان ،ترمجة :هوداس ،باريس ،1981،ص21؛ عبد القادر زبادية" :مالمح الحركة التعليمية
في تنبكتو خالل القرن 16م" ،األصالة( ،اجلزائر) ،ع ،53 /جانفي  ،1978ص .10

) (2أبو العباس أمحد بن خالد الناصري :االستقصاء ألخبار الدول المغرب األقصى ،ج ،5دار البيضاء-املغرب :دار الكتاب،1955 ،
ص.129
) (3القادري حممد ابن الطيب  :نثر املثاين ....املصدر السابق ،ص1280؛ شوقي عطا اهلل اجلمل " :تعقيب على رد على مقال أحمد بابا
التنبكتي السوداني" ،جملة دعوة احلق( ،املغرب) ،ع ،5/السنة الثامنة عشر ،يونيو ،1977ص.52
) (4هو أمحد بن عمر بن حممد أقيت ،عرف باحلاج أمحد ،وهو جد أمحد بابا التنبكيت ،اشتهر بالعلم والدين ،أخذ عن عدة شيوخ منهم جده
ألمه الفقيه أندغ حممد قاضي مدينة تنبكت ،وخاله الفقيه املختار النحوي،كما ارحتل إىل املشرق اإلسالمي وحج سنة (890ھ1485-م) ،
مث انتقل للتدريس وانتفع به خلق كثري من طالب العلم ،تويف ليلة مجعة من شهر ربيع الثاين من عام (ت 943ھ1536-م) .ينظر :أمحد بابا
التنبكيت :نيل االبتهاج بتطريز الديباج ،ط ،1حتقيق :عبد احلميد عبد اهلل اهلرامة ،طرابلس-ليبيا :منشورات كلية الدعوة اإلسالمية،1989،
ص ص.138 ،137
) (5أيوب اإلشبيلي  :املرجع السابق ،ص.265
) (6الفقيه أمحد بن أمحد بن عمر بن حممد أقيت ،ولد يف 01حمرم 929ھ1522-م،أخذ عن عمه حممود شىت العلوم ،حج سنة ( 959هـ-
 1549م) ولقي مبصر العلماء والصاحلني ،ولقي يف احلجاز مبكة واملدينة مجاعة من كبار العلماء ،واستفاد منهم يف شىت فروع املعرفة ،وعند
عودته اشتغل بالتدريس ،ومن آثاره :شرح خممسات العشرينات الفزازية البن مهيب يف مدح النيب صلى اهلل عليه وسلم ،شرح منظومة املغيلي يف

املنطق ،شرحا حسنا ،وكتب حاشية على شرح التتائي على خليل ركز فيه على مواضع السهو منه وقطعا عن مواضع من خليل وشرحا يسريا=
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واالجتماعية يف فتح قنوات املعرفة اإلسالمية لتكوينه .كما حفظ بعض أمهات الكتب وقرأ النحو
على عمه أيب بكر بن أمحد بن عمر بن حممد أقيت ( .)1ودرس التفسري واحلديث والفقه واألصول
واللغة العربية والبيان والتصوف وغريها على يدي حممد بغيغ ()2الذي درس عنده أكثر من مخسة
وعشرين كتابا يف خمتلف الفروع اإلسالمية ( ،)3ومنحه إجازة علمية ( .)4وتعلم عن والده احلديث
واملنطق واملقامات وأجاز له مجيع ما جيوز له ( .)5وأخذ العلم يف مكة املكرمة أثناء حجه (.)6
وبذلك اجتهد يف طفولته وشبابه يف حتصيل العلم وخدمته ،وقد وصفه السعدي (ت1065ه-
1655م) يف قوله..." :اجتهد بداية أمره بخدمة العلم حتى برع جميع معاصريه  ...وال يناظره
في العلم إال أشياخه  ...وسلم له علماء األمصار بالفتوى وكان وقفا عند الحق ولو كان من أدنى

الناس ،وال يدهن فيه ولو األمراء والسالطين.)7( "...
وقد تعرض أمحد بابا إىل نكبة ملا غزا أمحد املنصور السعدي مملكة سنغي ()8سنة 1591م،
حيث اضطهد السكان وحىت العلماء والفقهاء الذين استنكروا ذلك .فتصدى أمحد بابا وعشريته
=جدا على مجل اخلوجني ،وعلق على صغرى السنوسي والقرطبية وألف يف األصول ،تويف يف ليلة االثنني 17رمضان سنة 991ھ1583-م.ينظر:
أمحد بابا التنبكيت :كفاية احملتاج...املصدر السابق ،ج ،1ص ص.138 ،137
) (1هو أبو بكر بن أمحد بن أمحد بن عمر بن أقيت ،ولد عام (932ه1526-م)  ،وهو عامل مشهور ومدرس بارع ،حج وزار األماكن
املقدسة وطاف يف الشرق ،ولقي فيه عدة علماء ورجع إىل تنبكت وبعد فرتة من الزمان رجع إىل املدينة املنورة مع أسرته إىل أن تويف فيها سنة
(991ھ1583-م) .ينظر :أمحد بابا التنبكيت :كفاية احملتاج...املصدر السابق ،ج ،1ص.181
) (2هو حممد بن حممود بن أيب بكر ال ونكري التنبكيت املعروف بـالبغيغ ،أخذ العلم عن والده وخاله ،مث أخذ عن شقيقه أمحد بن الفقيه أمحد
بن سعيد والزمه ،مث ارحتال إىل احلج مع خاهلما ،خلف بغيغ آثارا منها تعاليق وحواشي على املختصر فيهما على ما وقع شرح خليل ،وتتبع ما
يف الشرح الكبري للتتائي عن السهو نقال وتقريرا يف عناية اإلفادة وله فتاوى كثرية ،تويف يف شهر شوال (1002ھـ1594-م) .ينظر :أمحد بابا
التنبكيت :نيل االبتهاج ...املصدر السابق ،ص .341
) (3حممد احمليب :خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ،ج ،1القاهرة1284 ،هـ ،ص.170
) (4أمحد بابا التنبكيت :كفاية احملتاج ...املصدر السابق ،ج ،2ص.240
) (5املصدر نفسه ،ج ،1ص ص.139 ،138
) (6أبو القاسم سعد اهلل :بحوث في التاريخ العربي اإلسالمي ،ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،2003 ،ص.81
) (7عبد الرمحان السعدي :املصدر السابق ،ص.35
) (8تأسست مملكة سنغي يف القرن 7م مث قامت إمرباطورتيهم على ضفيت هنر النيجر يف القرن 13م ،واختذت من مدينة غاو عاصمة هلا،
وكانت تنبكت متثل العاصمة الثقافية ،حكمتها أسرة ضياء من القرن 7م إىل القرن 14م ،مث انتقل احلكم إىل عائلة آل سين  ،وبعدها انتقل
احلكم إىل األسكيني من سنة 1493م إىل سنة1591م ،وسقطت مملكة سنغي يف يد الغزو املغريب سنة1591م.ينظر :عبد الرمحان سعدي:
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له ،وكان على رأسهم أثناء الغزو وعمره آنذاك 36سنة ،وأسرته مل يكن هلا شأن يف السياسة
ألهنم كانوا منشغلني بالعلم ،فتخوف املنصور منهم ،ألن كلمتهم كانت مسموعة لدى العام
واخلاص يف تنبكت.ورمبا أن أحدهم قد وشى هبم ،فقبض على سبعني عاملا وفقيها ووجيها مع
أسرهم وأوالدهم ،ومنهم أمحد بابا والفقيه أبو حفص بن عمر والقاضي عمر بن حممود (،)1وكان
ذلك أواخر حمرم سنة 1012ه/أكتوبر1593م ( ،)2ووصلوا إىل مراكش يف األول من رمضان
سنة 1012ه /ماي 1594م ،واستقروا هبا مع عياهلم يف حكم الثقاف (السجن) إىل أن انصرم
أمد حمنتهم ( ،)3فسرحوا يوم األحد  21رمضان 1014ه/ماي1596م ،ولكن أثناء طريقه إىل
مراكش ،وقعت له حادثتان كان هلما أثر على صحته ونفسه ،األوىل سقوطه من على ظهر اجلمل
وكسرت ساقه ،والثانية ضياع كمية كبرية من الكتب قدرت بـ ألف وستمائة كتاب ( ،)4وبعد
إطالق سراحه فرض على أمحد بابا اإلقامة اجلربية مبراكش وعني مدرسا جبامع الشرفاء (.)5
وقد استغل فرصة وجوده القهري مبراكش للنهل من خزائن الكتب املغربية اليت وجد هبا
ضالته من العلم اليت مل تتوفر له يف خزائن مكتبة تنبكت ،كما اتصل بعلماء املنطقة وتأثر باحلركة
الصوفية اآلخذة يف االزدهار ببالد املغرب على عهده ( .)6كما تتلمذ على يده الكثري من طالب
العلم ،الذين أصبحوا من العلماء مثل الرجراجي (ت1022ه1613-م) وأيب القاسم بن أيب
نعيم الغساين (ت1032ه1623-م) ،وكذلك من تالميذه أبو العباس أمحد بن القاضي

=املصدر السابق ،ص ص4 ،3 ،2؛ قاسم الزهريي " :الممالك اإلسالمية القديمة في أفريقيا مملكة سنغاي" ،جملة دعوة احلق) ،املغرب(،
ع ،10/السنة اخلامسة ،1962 ،ص.79
) (1حممود كعت :تاريخ الفتاش في ذكر الملوك وأخبار الجيوش وأكابر الناس ،ط ،1حتقيق :محاه اهلل ولد السامل ،بريوت-لبنان :دار
الكتب العلمية ،2012 ،ص.215
) (2أبو العباس أمحد الناصر السالوي  :االستقصاء ألخبار دول المغرب األقصى-الدولة السعدية ،-ج ،5حتقيق :جعفر الناصري وحممد
ناصر ،دار البيضاء-املغرب :دار الكتاب ،1955 :ص.127
) (3أمحد بابا التنبكيت :الآللي السندسية في الفضائل السنوسية ،حتقيق :حممود براهم ،اجلزائر :موفم للنشر ،2011 ،ص.150
) (4حممد الصغري بن احلاج بن عبد اهلل الوفراين :نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي ،ترجمة :هوداس ،باريس ،1888 ،ص.97
) (5أمحد بابا التنبكيت  :كفاية احملتاج ...املصدر السابق ،ج ،2ص .284
) (6أبو القاسم سعد اهلل  :املرجع السابق ،ص.62
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(ت1025ه1616-م) صاحب كتاب "جذوة االقتباس" ( .)1وأخذ الناس والعلماء والطلبة
ومجهور العامة يتدفقون عليه ،لتلقي العلم واملعرفة ،واكتسب شهرته باملغرب اإلسالمي وبالد
السودان بطوهلا وعرضها .مما جعل بعض رجال القضاة واإلفتاء الذين يعيشون يف كربيات املدن
املغربية يتوجهون إليه لسماع الفتاوى الدينية اليت تصدر عنه ،وهذا لتمكنه من الفقه ومعرفة تراجم
الرجال (.)2
وإثر وفاة السلطان أمحد املنصور الذهيب سنة (1011ه1603-م) عاد أمحد بابا إىل
بلده بعد أن أذن له إبنه زيدان بالرجوع سنة (1013ه 1605-م) ،وعندما خرج من مراكش
ن الَّ ِ
ذي
قاصدا بلده شيعه أعياهنا وطلبتها فأخذ بعضهم بيده عند الوداع وقرأ قوله تعاىل :إِ َّ

ك إلى مَعَاد ،)3( على ما جرت عليه العادة من قراءهتا عند وداع
آن لََرادُّ َ
ض عَلَيْ َ
ك الْقُ ْر َ
فََر َ
املسافر فريجع ساملا ،فانتزع الشيخ يده وقال" :ال ردني اهلل إلى هذا المعاد وال أرجعني إلى هذه
البالد" مث حلق بتنبكت ( .)4وقد إتفق املؤرخون على أن وفاته كانت يف السادس من شعبان سنة
1036ه املوافق لـ الثاين عشر من نيسان سنة 1627م ( ،)5بينما يذكر احمليب تاريخ السابع من
شعبان سنة 1032ه املوافق لـ السادس من حزيران سنة 1623م (.)6
ومن أهم مؤلفاته يف املذهب املالكي هي:
 إرشاد الواقف على التحرير وخصصت نية احلالف :طبع ضمن جمموع بفاس سنة1307ه.
-أسئلة يف املشكالت :وهي عبارة عن أسئلة وجهها إىل العالمة السنهوري.

) (1أمحد إبراهيم دياب " :علماء بالد السودان في القرنين السادس عشر والسابع عشر وأثارهم العلمية" ،ضمن أعمال امللتقى :ندوة
العلماء األفارقة ومسامهتهم يف احلضارة العربية اإلسالمية ،اخلرطوم 30-28 :يوليو/متوز ،1983 ،ص.133
) (2القادري حممد ابن الطيب  :نشر املثاين...املصدر السابق ،ص.1279
) (3سورة القصص اآلية .85
) (4أبو العباس أمحد ناصر السالوي  :املصدر السابق ،ص.131
) (5القادري حممد ابن الطيب  :اإلكليل والتاج ...املصدر السابق ،ص.165
) (6حممد احمليب  :املصدر السابق ،ص.172
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 إفهام السامع مبعىن قول خليل يف النكاح باملنافع ،أو النكت اللوامع يف مسألة النكاحباملنافع :طبع ضمن جمموع بفاس سنة 1307ه.
 أنفس األغالق يف فتح االستغالق من فهم كالم خليل يف درك الصادق :طبع ضمنجمموع بفاس سنة 1307ه.
 ترتيب جامع املعيار للونشريسي ،كتب منه كراريس. دور الوشائح بفوائد النكاح ،وهو خمتصر كتاب الوشائح للجالل السيوطي. دفع الضمري عن كالم ابن خري جواب عن سؤال ورد عليه من الدالء. الزند الوري يف مسألة ختيري املشرتي. فتح الرزاق يف مسألة الشك يف الطالق ،وهو تقييد على قول خليل" :وال يؤمر ان شكهل طلق أو ال؟" طبع ضمن جمموع بفاس سنة 1307ه (.)1
ثانيا /ثناء مؤرخو وعلماء بالد السودان والمغرب اإلسالمي عليه:
 -1مؤرخو وعلماء بالد السودان:

قال فيه مؤرخ وقاضي مملكة سنغي حممود كعت" :العالمة سيدي أبي العباس أحمد بابا بن

أحمد ابن الحاج أحمد بن عمر بن محمد أقيت" (.)2

وقال عنه تلميذه عبد الرمحان السعدي " :سيد الوقت وبركته الشيخ العالم العالمة فريد

دهره ووحيد عصره" (.)3
وقال عنه الربتلي ...." :جد واجتهد في بداية أمره في خدمة العلم حتى فاق جميع
معاصريه" (.)4
) (1أمحد بابا التنبكيت  :مرآة التعريف بفضل العلم الشريف ،ط ،1حتقيق :مصطفى بن مبارك عكلي التمكرويت ،الرباط :دار األمان،
 ،2015ص ص.32 ،31
) (2حممود كعت  :املصدر السابق ،ص.247
) (3عبد الرمحان السعدي  :املصدر السابق ،ص.244
) (4الطالب حممد بن أيب بكر الصديق الربتلي الواليت  :فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور ،حتقيق :عبد الودود ولد عبد اهلل وأمحد
مجال ولد احلسن ،مصر :الدار الكتب والوثائق املصرية ،2010 ،ص61
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–2مؤرخو وعلماء المغرب اإلسالمي:
يقول عنه أمحد املقري (ت1041ه1631-م)" :الشيخ المؤلف الكبير المصنف
العلم الطائر الصيت أبو العباس أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت ،لقيته

بمراكش...وانتفعت به واستفدت منه ،وكنت كثيرا ما أذهب معه إلى زيارة الصالحين...وأعارني

جملة كتب من خزانته الفريدة...وكتب لي خطه بذلك مرارا عديدة .)1( "...

أما صاحبه األستاذ احلاج بن احلاج فهدي التوايت املراكشي فيقول ..." :فتح اهلل علي

بمالقاة عالم الدنيا ومعلمها ،حامل لواء األحاديث ومفهمها ،رافع رواية مذهب اإلمام مالك

ومقدمها  ...فالزمت بابه المبارك ليالي وأياما وشهورا وأعواما ،وتضلعت من زمزمه بما فيه مقنع،

وكنت معه كالذي يأكل وال يشبع.)2( "...
المجيد الحافظ المفيد أبا العباس
وقال عنه سعيد ابن إبراهيم قدورة اجلزائري" :الفقيه ُ
سيدي أحمد بابا" (.)3
وقال عنه القادري..." :اإلمام الشهير ،العالم المحقق الكبير...نفع اهلل بهذا القطر
المغربي ،وحمل منه واستفدنا ما عنده من التحقيق والتحرير ،وقد اشتهر فيه أهله ،وتحققت فيه

مكانته قدره وفضله.)4( "...

) (1أمحد املقري :روضة األس العاطرة األنفاس في ذكر ما لقيته من أعالم الحاضرتين مراكش وفاس ،ط ،2الرباط :مطبعة مالكية،
 ،1983ص.303
) (2أبو عبد اهلل حممد الربتلي  :فتح الشكور في معرفة أعيان علماء تكرور ،حتقيق  :حممد إبراهيم الكتاين وحممد حجي ،بريوت  :دار
الغرب اإلسالمي ،1981،ص.33
) (3أمحد بابا التنبكيت  :معراج الصعود-أجوبة أحمد بابا حول االسترقاق ،-ط،1حتقيق  :فاطمة احلراق وجون هانيوك ،الرباط  :منشورات
معهد الدراسات اإلفريقية ،2000 ،ص.43
) (4القادري بن الطيب  :نشر املثاين ...املصدر السابق ،ص ص.1278 ،1277
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وذكر مكانته أحد تالميذه وهو أبو عبد اهلل حممد بن يعقوب اآليسي ( ..." :)1العالمة

الحافظ المحدث.)2( "...
وحاله أبوزيد عبد الرمحان التمناريت ( ))3يف قوله" :شيخنا اإلمام المحدث الرواية" (.)4
وقال احلضيكي (ت1189ه1775-م) عنه..." :كان رضي اهلل عنه إماما في
الحديث والفقه وغيرها ومدرسا فصيحا ناصحا منصفا مشهورا.)5( "...
ثالثا /أثر المذهب المالكي في بالد السودان:
انتشر املذهب املالكي منذ أواسط القرن الثاين للهجرة8/م يف العامل اإلسالمي عامة والغرب
اإلسالمي خاصة وكان املذهب السين هو السائد فيه ،وهذا ما أكده ابن خلدون (ت808ه-
1406م) يف قوله " :وأما مالك رحمه اهلل فاختص بمذهبه أهل المغرب واألندلس وإن كان يوجد
في غيرهم إال أنهم لم يقلدوا غيره إال قليل  .)6( "...واستمر يف االنتشار بعد ذلك إىل أن وصل
إىل بالد السودان مع منتصف القرن اخلامس اهلجري11/م وهذا ما ذكره صاحب كتاب ترتيب
املدارك يف قوله..." :غلب مذهب مالك على الحجاز والمغرب األقصى إلى بالد من أسلم من
السودان .)7( "...وترجع سيادة املذهب املالكي وهيمنته يف بالد السودان واملكانة اليت حظي هبا
يف نفوس العامة واخلاصة إىل عدة عوامل منها:
) (1هو بن يعقوب اإليسي ولد سنة (996ھ 1559-م)  ،وهو أديب وناظم مراكشي األصل ،كان ميدح كل من يعجبه وكان يتصدر األدباء
يف كتابتهم تويف سنة (1046ھ1637-م) .ينظر :العباس بن إبراهيم السمايل :األعالم بمن حل بمراكش وأغمات من األعالم ،ج ،2ط،1
فاس ،1936 ،ص ص .352-350
) (2أمحد بابا التنبكيت  :جلب النعمة ودفع النقمة بمجانبة الوالة الظلمة ،ط ،1بريوت-لبنان  :دار ابن حزم2011 ،م ،ص.63
) (3ولد بقرية متنارت قدرت والدته سنة (974ھ1560-م)  ،وتلقى علمه يف مسقط رأسه وبعد ذلك اجته إىل السوس لطلب العلم ،ومن
مؤلفاته الفوائد اجلمة يف إسناد علوم األمة ،ونور الباهر يف نصرة الدين الظاهر ،وتويف سنة (1060ھ1650-م) .ينظر :ليفي برفنصال :مؤرخو
الشرفاء :تعريب عبد القادر اخلالدي ،املغرب :دار املغرب ،1977 ،ص.181
) (4أيب زيد عبد الرمحان التمناريت  :الفوائد الجمة في إسناد علوم األمة ،ط ،1حتقيق  :يزيد راضي ،بريوت-لبنان  :دار الكتب العلمية،
 ،2007ص.133
) (5حممد بن أمحد احلضيكي  :طبقات الحضيكي ،ج ،1ط ،1حتقيق  :أمحد بومزكو ،املغرب :مطبعة النجاح اجلديدة،2006 ،ص.45
)(6عبد الرمحان بن حممد بن خلدون :مقدمة ابن خلدون ،بريوت-لبنان :دار األرقم ،د.ت ،ص.487
) (7القاضي عياض :ترتيب المدرك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك ،ج ،1ط ،2حتقيق :حممد بن تاويت الطنجي ،املغرب،
 ،1983ص.65
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لعب املغرب اإلسالمي دورا هاما يف نشر اإلسالم ببالد السودان ،ويعود الفضل يف ذلك إىل
التجار والدعاة والعلماء واهلجرات العربية واملتصوفني .فحملوا إليهم لواء املذهب املالكي.
وكانت من أولوياهتم تثبيت اإلسالم على هذااملذهب ،وبذلك اعترب املغرب اإلسالمي منطلقا
وقاعدة رئيسية النتشاره يف بالد السودان (.)1
كما كانت مدينة رسول اهلل حمط استقبال املسلمني ،واستقطاب طالب العلم عامة
واملغاربة خاصة وهذا ما يفسر لنا انتشار املذهب املالكي عندهم ،حيث اختص اإلمام مالك
مبذهبه يف الغرب اإلسالمي ألن اغلب رحالهتم كانت باجتاه احلجاز ومنتهى سفرهم للمدينة.
فسار على هنجهم طالب وعلماء بالد السودان وذلك من خالل توجههم إىل املدينة قاصدين
احلج وطلب العلم .وهذا من أهم العوامل اليت أسهمت يف ترسيخه ببالد السودان ألهنم يعتربون
كل ما جاء من مدينة الرسول  من أمور دينية وفقهية هو احلق هلذا تعلقوا وتشبثوا به (.)2

مالئمة املذهب املالكي لطبيعة أهل السودان فقد كان لتشابه الطبيعة بني احلجاز
واملغرب اإلسالمي وبالد السودان سببا يف انتشاره ،فهو أقرب املذاهب الفقهية ملزاجهم وطبيعتهم
ألنه يعتمد على الواقع ويأخذ بأعراف الناس وعاداهتم ففقهه عملي أكثر منه نظري ،ويتماشى
مع طبيعة الفطرة وبساطتها ووضوحها دون تكليف أو تعقيد وألن أهل السودان كأهل املغرب
مييلون إىل البساطة وينفرون من النظريات املتطرفة والتأويالت املتكلفة قابل ذلك ميلهم وهواهم
هلذا املذهب .كما أنه خيلوا من تداخل اآلراء فقد بقي نقيا بعيدا عن الشوائب .باإلضافة إىل أنه
ينفر من اجلدل ويستند على القرآن واحلديث ويأخذ بالنص الصريح الذي ال يقبل تأويال (.)3

) (1سحر عنرت حممد أمحد مرجان  :فقهاء المالكية وآثارهم في مجتمع السودان الغربي ،ط ،1القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية،2011 ،
ص.102
) (2عبد الرمحان حممد ميغا :الحركة الفقهية ورجالها في السودان الغربي من القرن  8إلى القرن  13الهجري ،اململكة املغربية :مطبعة
البيضاوي ،2011 ،ص35
) (3عمر اجليدي :محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب اإلسالمي ،الرباط :منشورات عكاظ ،2016 ،ص30؛ سحر عنرت
حممد أمحد مرجان :املرجع السابق ،ص ص102وما بعدها.
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لقد لعب املرابطني دورا كبريا يف نشر اإلسالم واملذهب املالكي يف معظم مناطق بالد
السودان خاصة بعد أن مت القضاء على إمرباطورية غانة ( )1الوثنية ،وتزعم هذه احلركة اإلسالمية
كل من األمري حيي بن إبراهيم اجلدايل (ت443ه) وعبد اهلل بن ياسني اجلزويل (ت451ه)
الذي واصل مسريته اجلهادية حىت انتشر اإلسالم يف الصحراء وما ورائها (.)2
حيث كان رباطه مركزا للتعليم اإلسالمي ،فقد كانوا يدرسون فيه العقيدة والفقه وسائر
العلوم الشرعية ،ومبا أنه كان مالكي املذهب فقد وجه أتباعه إليه ،فكان متهيدا ألرضية خصبة
للمعتنقني اجلدد لإلسالم ،فتلقوا املذهب تلقائيا وعفويا ،ألنه مذهب أساتذهتم وشيوخهم .وهو
الرباط األول يف املنطقة مث تفرعت عنه رباطات أخرى يف الصحراء وبالد السودان ( ،)3وكان من

الطبيعي أن يتبعهم السودانيني يف مذهبهم (.)4

ويعد تواصل احلواضر الثقافية ببالد السودان كتنبكت وجين ()5وغاو ()6باملراكز العلمية
يف املغرب اإلسالمي خاصة القريوان وتلمسان وتوات والقرويني األثر الواضح يف حضارهتا وأخذها
)(1هي أول إمرباطورية قامت يف السودان الغريب ،ويعود تارخيها للقرن 3م ،وعاصمتها كوميب صاحل ،وبلغت درجة كبرية من الثراء بفضل مناجم
الذهب ،واحلكم القائم فيها يتحلى بالتسامح الشديد مما ساعد على انتشار اإلسالم بني األهايل سلما ،وسقطتسنة (637ھ1240-م) على
يد إمرباطورية مايل .ينظر :مؤلف جمهول :كتاب االستبصار في عجائب األمصار ،تعليق :سعد زغلول ،العراق :دار الشؤون الثقافية العامة،
 ،1989ص221؛ أيب عبد اهلل البكري :المغربفي ذكر بالد افريقية والمغرب  -جزء من كتاب المسالك والممالك  ،-القاهرة :دار

الكتاب اإلسالمي ،د.ت ،ص ص 175 ،174؛ أيب العباس أمحد القلقشندي:صبح األعشى في صناعة ،ج ،5القاهرة :دار الكتب املصرية،
 ،1922ص284؛ حممد الغريب" :الجذور اإلدريسية إلمبراطورية غانا واألصول السنغالية لدولة المرابطين " ،جملة دعوة احلق( ،املغرب)،
ع ،269/السنة التاسعة وعشرون ،أفريل  ،1988ص ص .286 ،285
)(2مؤلف جمهول :الحلل الموشية في ذكر األخبار المراكشية ،ط ، 1حتقيق :سهيل زكار وعبد القادر زمامة ،املغرب األقصى :دار
البيضاء-دار الرشاد احلديثة ،1979 ،ص.17
)(3حممد بشر عيسى جيي :جهود علماء السينغال في خدمة المذهب األشعري من القرن السابع عشر الى القرن العشرين ميالدي،
اململكة املغربية :دار أيب رقراق ،2016 ،ص.15
)(4أبو القاسم سعد اهلل :على خطى المسلمين حراك في التناقض ،ط ،1اجلزائر :عامل املعرفة ،2009 ،ص.291
) (5مدينة جين منافسة ملدينة تنبكت يف نشاطها التجاري والثقايف وهي من أقدم املدن اليت لعبت دورا ثقافيا وجتاريا يف غرب إفريقيا ،تأسست
قبل تنبكت بوقت بعيد لكن مل تدخل يف دائرة النفوذ اإلسالمي إال يف القرن (5ه11-م) وأسلم أهلها سنة (441ه1050-م) مع ملكهم
كنرب ،واحتلت الدرجة الثانية يف امليدان الثقايف بعد تنبكت يف عهد األسكيني ،ينظر :عبد الرمحان السعدي  :املصدر السابق ،ص ص.12،13
) (6عرفت مدينة غاو يف عهد مملكة مايل تأسيس املدارس واملعاهد واملساجد .كما عمالألسيكيينعلى توسيع املسجد الذي بناه الساحلي يف

عهد السلطان منسي موسى .وشجعوا العلماء على القدوم إىل غاو وبذل العطاء واملنح هلم ،واقتناء الكتب واالحتفاظ هبا يف مكتباهتم اخلاصة=
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اإلسالم على املذهب املالكي والكتابة على الطريقة املغربية .وقد هاجر بعض العلماء من املغرب
اإلسالمي إىل احلواضر الثقافية يف بالد السودان ،وهذا ما أشارت إليه املصادر السودانية حيث
يذكر عبد الرمحان السعدي أن علماء توات كانوا ميثلون نسبة هامة من مشاهري علماء مدارس
ومساجد بالد السودان ( .)1ومن أمههم أبو القاسم التوايت (ت922ه1516-م) الذي يعترب

من أشهر أئمة جامع سانكري فقد كان أسكيا ()2حممد ()3توري ()4مؤسس مملكة سنغي يصلي ورائه
وحيرص على لقائه بعد الصالة ( .)5وكل هذه النماذج أسهمت يف توطيد ركائز املذهب املالكي يف
املنطقة.
ومن العوامل اليت ساعدت أيضا على ازدهار احلركة العلمية والفقهية وفق املذهب املالكي
ببالد السودان كثرة الكتب واملخطوطات اآلتية من املغرب اإلسالمي إىل أسواقها خاصة تنبكت اليت
كان يتهافت عليها التجار لبيعها ،مما جعل مكتباهتا تزخر بأهم الكتب املعروفة يف ذلك العصر مبختلف

=فيها وتشجيع الطالب على الدراسة هبا ،وهبذا استطاعت أن تتبوأ منزلة عالية يف عامل احلضارة اإلسالمية ،وشاركت مشاركة فعالة يف دفع حركة
التطور احلضاري اإلسالمي ببالد السودان .ومثلت العاصمة السياسية ململكة سنغي .ينظر :عبد الفتاح مقلد الغنيمي :حركة المد اإلسالمي

في غرب إفريقيا ،القاهرة :مكتبة النهضة الشرق1985 ،م.

) (1عبد الرمحان السعدي  :املصدر السابق ،ص.237
) (2جاء لقب أسكيا بعد اهنزام سين بار على يد أسقيا حممد توري وتناهى اخلرب إىل بنات سين علي هبزمية أخوهم أمام خصمه ،قالوا أسكيا
أسكيا اليت تعين يف لغة سنغي ال تكون إياه ،وملا مسع أسقيا حممد توري مبقولتهن أصر على أن يكون هذه املقولة " أسكيا " لقبا مللوك سنغي.
ينظر :عبد الرمحان السعدي :املصدر السابق ،ص.72
) (3األسكيا حممد األول سركويل األصل ،وسكنت عائلته حول هنر النيل األوسط وامتزجت مع قبيلة سنغي ،وبدا عهد توسع تلك اإلمارة منذ
سنة  1336م ،بدأ عهد التوسعات الكربى حتت قيادته منذ عام 1465م ،ويف سنة  1493م قام بثورة ضد سين علي واستوىل على عرش
سنغي فبدأ بذلك عهد األسيكيني يف سنغاي واستمر إىل غاية سنة1591م .ينظر :حممد بن عبد الكرمي املغيلي :أسئلة األسقيا أجوبة المغيلي،
حتقيق :عبد القادر زبادية ،اجلزائر :الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،1973 ،ص .10
) (4لفظ توري كان يطلق على املالكي متيزا له عن أتباع املذاهب األخرى اليت كانت موجودة يف السودان الغريب ويذكر لنا ابن بطوطة يف قوله:
"...والسنيون المالكيون من البيض يسمون عندهم توري  ،"...وهذا دليل على أن أسرته قدمية يف اإلسالم وعلى املذهب املالكي .ينظر:
أبو عبد اهلل حممدابن بطوطة :تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار ،ط ،1حتقيق :حممد عبد الرحيم ،بريوت-لبنان :دار الفكر،
د.ت ،ص.371
) (5عبد الرمحان السعدي  :املصدر السابق ،ص.60
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الفنون ،وقد أكد لنا ذلك حسن الوزان يف قوله..." :أنه ال تخلو قافلة من المغرب إلى تنبكت من

الكتب ألن أسعارها تفوق أسعار السلع األخرى.)1( "...
وإن غلبة املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي على املذاهب األخرى تركت أثرا قويا يف بالد
السودان إذ أسهم يف توطيد أركان اإلسالم يف املنطقة ،كما أسهمت يف توحيد أحكام القضاء
واصطباغ الثقافة العربية اإلسالمية باملنطقة بصبغة املذهب املالكي .فأصبحت كتب الدراسة كلها
تدور حول فقه مالك والعلوم املساعدة على فهمه .وكان املذهب الرمسي للدولة وصارت السلطة
القضائية والتشريعية والتنفيذية كلها تعتمد عليه يف إصدار األحكام .وهكذا أصبح يف بالد
السودان عامة ويف تنبكت خاصة املذهب الوحيد الذي ال رد لقضائه وال معقب ألحكامه ،فال
(.)2
مذهب إال مذهب مالك وال فقه إال فقه مالك
ودليلنا على أن بالد السودان ساد فيها املذهب املالكي هو انتشار الكتب املوسوعية
الفقهية املؤلفة على هذا املذهب املتواجدة يف املراكز العلمية ومن أمهها:
كتاب "الموطأ" لإلمام مالك بن أنس (ت179ه 795-م) نظرا ألمهيته يف املذهب املالكي
فقد اهتم به علماء بالد السودان واعتنوا به كثريا تفقها ودراسة وحفظا ووضعوا عليه عدة شروح
وخمتصرات وتعليقات ومن بني العلماء الذين اهتموا به أمحد بابا التنبكتيالذي أخذه عن والده
( .)3وكذلك كتاب " المدونة" لإلمام أبو سعيد عبد السالم سحنون (ت240ه854-م) وهي
أصل املذهب وسند الفقهاء يف القضاء واإلفتاء بعد املوطأ يف الفقه املالكي ،واشتهرتببالد السودان
فتداوهلا العلماء والطالب بالدراسة (.)4
وكتاب "الرسالة" أليب زيد القريواين (ت386ه996-م) وهي من الكتب اليت حظيت
باهتمام علماء املنطقة يف احللقات العلمية وتردد ذكرها يف مصادرهم ويذكر حممود كعت أن
) (1حسن الوزان  :وصف إفريقيا ،ج ،2ط ،2ترمجة  :حممد حجي وحممد األخضر ،بريوت -لبنان :دار الغرب اإلسالمي،1983 ،
ص.167
) (2عبد الرمحان حممد ميغا :املرجع السابق ،ص.34
)(3عبد الرمحان السعدي :املصدر السابق ،ص.43
)(4املصدر نفسه ،ص.43
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أسكيا داوود (ت1582م) ملك سنغي كان يقرأها ( .)1وكذلك كتاب "التهذيب" للربادعي
(ت438ه1046-م) وهو من الكتب املعتمدة يف الفتوى عند املالكية وقد انتشر عندهم (.)2
وكتاب "البيان والتحصيل" للقرطيب اجلد (ت520ه1126-م) ،وهو من املوسوعات الفقهية
يف هذا املذهب اليت كانت متداولة يف حلقاهتم العلمية ( .)3وكتاب "مختصر خليل" لإلمام خليل
بن إسحاق املالكي (ت776ه1374-م) وهو من أهم املختصرات اليت حظيت باهتمام
العلماء يف املغرب اإلسالمي ويف بالد السودان ويعد أمحد بابا التنبكيت من العلماء الذين وضعوا عليه
حاشية (.)4
وأيضا من الكتب املعتمدة يف التدريس يف بالد السودان كتاب " األحكام " لإلمام

الربزيل (ت844ه1444-م) ،وكتاب "المعيار المعرب" للونشريسي (ت914ه-
1508م)،و"المنتقي في شرح الموطأ" للباجي (494ه1101-م)،و"تحفة الحكام في نكت
العقود واألحكام" البن عاصم الغرناطي (ت829ه1426-م) ،و"منظومة القرطبي في العبادات
على مذهب مالك" ،و" مقدمة القرطبية بشرح الشيخ زروق" أليب بكر حيي سعدون القرطيب
(ت567ه1172-م) ،و"النوادر والزيادات" البن أيب زيد القريواين ،وكتب املغيلي
(ت909ه1502-م) "أسئلة االسقيا وأجوبة المغيلي" و"تاج الدين فيما يجب على الملوك
والسالطين" ،وكل هذه الكتب كانت تدرس عندهم (.)5ومل يكتف أهل السودان بدراسة هذه
املؤلفات فحسب بل درسوها دراسة وافية ووضعوا عليها شروحا واختصارات وهوامش وتعاليق
(.)6

) (1حممود كعت :املصدر السابق ،ص.153
) (2عبد الرمحان السعدي :املصدر السابق ،ص.47
) (3املصدر نفسه ،ص.43
) (4أمحد بابا التنبكيت  :نيل االبتهاج...املصدر السابق ،ص.171
) (5حممود حسن أمحد " :دور العرب في نشر الحضارة في غرب أفريقية " ،جملة التارخيية املصرية) ،القاهرة( ،ع1968 ،14/م ،ص.81
) (6حممد أبو حممد إمام" :سيادة المذهب المالكي في افريقيا جنوب الصحراء في ظل الممالك اإلسالمية"،املؤمتر الدويل :اإلسالم يف
إفريقيا 07-06 ،ذو القعدة  1427هـ 27-26/نوفمرب ،2006ص.108
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رابعا /إسهاماته في خدمة المذهب المالكي
 -1في مجااللتراجم واألعالم

كان لدخول املذهب املالكي لبالد السودان أثر كبري يف احلياة العلمية والثقافية ،وهذا
لتثبتهم هبذا املذهب ،لذلك اهتم العديد من املؤلفني السودانيني يف الكتابة يف هذا اجلانب فازداد
اإلنتاج ومتثل ذلك يف تراجم العديد من العلماء املالكية وتتبع أحواهلم ومتثل ذلك يف.

أ -كتاب نيل االبتهاج بتطريز الديباج

()1

يتناول هذا الكتاب تراجم املذهب املالكي من األدب والتصوف والتاريخ ( ،)2وقد ألفه

التنبكيت ليكون مستدركا على كتاب "الديباج المذهب" ()3أليب إسحاق إبراهيم بن فرحون .وقد
بدأ بكتابته قبل محلة املنصور وأمته مبراكش وهو يف السجن بعد سنتني فقط من إقامته اإلجبارية
(أمته يف  07مجادى األوىل 1005هـ املوافق لـ 27 :ديسمرب 1596م) ( .)4وهذا بفضل ما
أتيحت له من فرصة للرتدد على مكتبات مراكش العديدة جبامع الشرفاء ،ومكتبة ابن يوسف
وخاصة خزانة السلطان أمحد املنصور الذهيب ،وهي مكتبات غنية باملخطوطات النفيسة والكتب
النادرة .هذا فضال عن تعدد انتشار املكتبات العامة واخلاصة يف عهد السعديني يف خمتلف
املناطق ،وضم كتاب نيل االبتهاج  802ترمجة من الفقهاء املالكية (املغرب األقصى ،اجلزائر،

) (1مسي هذا الكتاب بأمساء خمتلفة حسب ورودها يف عناوين النسخ ،ففي إحداها كان عنوانه "نيل االبتهاج في التذييل على الديباج"،
وأخرى بعنوان "نيل االبتهاج في تطريز الديباج" ،وأخرى بعنوان "وجه االبتهاج في التذييل على الديباج" .ينظر :أمحد بابا التنبكيت :نيل
االبتهاج ،...املصدر السابق ،ص.87
) (2أبو القاسم سعد اهلل :حبوث يف التاريخ...املرجع السابق ،ص .87
) (3أول من صنف يف هذا اجملال الواسع هو القاضي عياض (ت 544ھ1149-م) يف كتابه "ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة
أعيان مذهب مالك" ،مث جاء بعده ابن فرحون (ت799ھ1397-م) ليصنف كتاب جديد مساه "الديباج المذهب في أعيان المذهب"،
وذيل على كتاب ابن فرحون مؤلف آخر هو بدر الدين القرايف (ت946ھ1536-م) ،وصنف بعده أمحد بابا التنبكيت (ت1036ھ-
1627م) يف كتابه "نيل االبتهاج في تطريز الديباج" ،وقد جاء بعد التنبكيت على ذيل كتابه القادري حممد بن الطيب (ت1124ھ1712-م)
صنف كتاب مساه "اإلكليل والتاج في تذييل كفاية المحتاج".ينظر :أمحد بابا التنبكيت :نيل االبتهاج ...املصدر السابق ،ط ،1ص .22
) (4عبد اجلليل التميمي " :مساهمة أحمد بابا التمبكتي في الحضارة العربية اإلسالمية من خالل كتاب نيل االبتهاج بتطريز الديباج"،
ضمن أعمال امللتقى:ندوة العلماء األفارقة ومسامهتهم يف احلضارة العربية اإلسالمية ،اخلرطوم30-28 :يوليو/متوز ،1983 ،ص.231
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تونس ،طرابلس ،األندلس ،واملشرق وبالد السودان) الذين عاشوا منذ عهد ابن فرحون إىل عصر
أمحد بابا التنبكيت حيث أعطى لنا صورة عن فقهاء املالكية ووحدهتم املذهبية يف العامل اإلسالمي.
وأما سبب تأليفه فيوضحه أمحد بابا بقوله..." :لما كان علم التاريخ ومعرفة األئمة...من
األمور العلية ،ويعتني به كل ذي همة ذكية...اعتنى به األئمة قديما وحديثا...فمازالت نفسي

تحدثني من قديم الزمان وفي كثير من ساعات األوان باستدراكي عليه ببعض ما فاته أو جاء بعده

من األئمة األعيان" (.)1

وقد أشاد املؤرخون بكتاب أمحد بابا التنبكيت فقد عرب عنه عبد اجلليل التميمي يف
مقال له عن كتاب "نيل االبتهاج" أن املعلومات الببليوغرافية املتعلقة بالقرن العاشر وأوائل احلادي
عشر اهلجري17-16/م تكاد تكون سليمة وموثوق هبا فقال" :إن الكتاب يعتبر أساسا سجال
لألعالم األندلسيين والتونسيين والمغاربة والجزائريين والطرابلسيين" ( .)2واعترب بروفنسال هذا
الكتاب من أهم املصادر املغربية املتعلقة بالرتاجم املالكية فقال" :إن أحمد بابا التنبكتي جدير

بان يسجل اسمه ضمن المؤرخين غير المباشرين للمغرب أواخر القرن السادس عشر الميالدي"

(.)3
ب -كتاب كفاية المحتاج من ليس في الديباج
نيل االبتهاج هو أصل كفاية احملتاج الذي يعد تلخيصا لألول ،حيث اقتصر التنبكيت
يف كفاية احملتاج من ليس يف الديباج على مشاهري العلماء وأصحاب التصانيف دون غريهم،
لكنه ضم استدراكات وزيادات على نيل االبتهاج ،وكفاية احملتاج ليس جمرد اختصار لنيل االبتهاج
بل هو هتذيب وتدارك وتنقيح ،وقد أمته يف 15صفر 1012ھ املوافق24يوليو1603م وضم
كتاب كفاية احملتاج 704ترمجة.ويعترب كتاب كفاية احملتاج من أهم مصادر التاريخ العلمي فيما
خيص املؤلفني واملؤلفات واملدارس ومناهجها يف بالد الغرب اإلسالمي وبالد السودان وذلك
)(1أمحد بابا التنبكيت :نيل االبتهاج ،...املصدر السابق ،ص ص.26،27
) (2عبد اجلليل التميمي :املرجع السابق ،ص ص.235 ،234
) (3ليفي برفنصال :املرجع السابق ،ص.179
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للفرتة املمتدة من عهد املوحدين إىل زمن السعديني ،وهي املرحلة اليت تناوهلا كتاب كفاية احملتاج،
وقد ترجم التنبكيت لعلماء كثر يف كفاية احملتاج كان املؤرخون قد أمهلوا التعريف هبم ،والكتاب
أيضا مصدرا لبعض أخبار السودان الغريب وأخبار طائفة من أعالمه،وتكمن أمهية كتاب كفاية
احملتاج يف كونه نقل عن كتب هي يف حكم الضياع يف الوقت احلايل،عالوة على الفوائد العلمية
والفقهية واللغوية والتارخيية اليت يذكرها الكاتب على سبيل االستطراد.أما عن دوافع تأليف هذا
الكتاب فيقول التنبكيت..." :فهذا الجزء اختصرته من الذيل الذي ذيلت به كتاب الديباج
المذهب...لإلمام برهان الدين بن فرحون...اشتمل على جماعة لم يذكرها من أهل عصره وغيرهم

ومن بعده ،مع زيادات في تراجم جماعة ذكرهم.)1( "...

 -2في مجال النوازل -نازلة معراج الصعود-
تصنف هذه الرسالة ضمن املصادر وهي من نوع النوازل أو األجوبة على بعض املسائل
املستحدثة يف عصره ،وهو ما أعطاها طابع املصدر الذي يعكس جانب من الواقع احليايت احلي
الذي تتدخل فيه عوامل خمتلفة دينية واجتماعية واقتصادية وسياسية ،وتكشف يف جانب آخر
احلكم الشرعي للقضايا أو النوازل اليت تتصل حبياة الناس يف أوضاعهم املختلفة .وجاءت هذه
الرسالة جوابا عن سؤال وجهه أحد العلماء من مدينة توات الفقيه سعيد بن إبراهيم قدورة
اجلزائري ()2إىل الفقيه أمحد بابا التنبكيت يف سنة (1021ه1614-م) .وقد تأخر اجلواب عنه
إىل سنة (1023ه1617-م) ألسباب سكت عنها اجمليب ،وجاءت هذه الرسالة بعنوان امساها
مؤلفها أمحد بابا بقوله..." :معراج الصعود إلى نيل حكم مجلب السود ،وإن شئت فسمه
)(1أمحد بابا التنبكيت :كفاية احملتاج...املصدر السابق ،ج ،1ص.67
) (2وهو سعيد ابن إبراهيم املعروف بقدورة أصله من مدينة قدورة القريبة من جربة من الساحل التونسي هاجرت أسرته إىل اجلزائر ،وامسه سعيد
بن عبد الرمحان ولد مبدينة اجلزائر سنة (979ھ 1571-م) وتلقى العلم على يد الشيخ حممد ابن أيب القاسم املطماطي وبعد ذلك سافر إىل
احلج مع أبيه أهبلول سنة (993ھ1585-م) ،وسافر سنة (1012ھ1623-م) إىل تلمسان ليتتلمذعلى يد الشيخ سعيد املغريب مث انتقللتوات
وتويف هبا سنة (1066ھ 1656-م) ،ومن أهم مؤلفاته شرح خطية خمتصر خليل يف الفقه وحاشية على شرح اللقاين خبطية خليل وحاشية على
شرح الصغرى السنوسي وشرح املنظومة اخلزرجية يف النحو .ينظر :حممد الصغري األفراين صفوة من انتشار من أخبار صلحاء القرن الحادي

عشر ،ط ،1حتقيق :عبد اجمليد اخلياين ،دار البيضاء-املغرب :مركز الرتاث الثقايف املغريب ،2004 ،ص220؛ أيب القاسم حممد احلفناوي:
تعريف الخلف برجال السلف ،ج ،1اجلزائر :موفم للنشر ،1991 ،ص.66
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الكشف والبيان ألصناف مجلوب السودان .)1( " ...وقد استعمل أمحد بابا التنبكين لفظ
"المعراج" استدعاء ملعجزة "اإلسراء والمعراج" ،ونفهم منه رغبة أمحد بابا يف استيعاب مضمون
فتواه اليت تستلزم الصعود إليها ومعىن لفظ "المعراج" (املصعد والسلم) ( .)2فقد ربط جوابه
للرسالة يف انه اعترب بالد السودان جزءا من املغرب اإلسالمي يف اجلانب الفقهي واملذهيب والثقايف
واالجتماعي والتجاري .وبرر ذلك من خالل استناده إىل قدم انتشار اإلسالم ببالد السودان منذ
أمد بعيد ودخوهلم يف اإلسالم كان طوعا .ومن معامل الوحدةاملذهبية اليت احتوهتا الرسالة أيضا
يف أن كون السؤال آتيا من الشمال وموجها إىل أهل اجلنوب من بالد السودان.
كما وصل صداها املذهيب يف اعتبارها مصدرا يف بالد السودان ويف املغرب اإلسالمي ألنه
اعتمد يف جواب رسالته على معلومات تتعلق على متسك بالد السودان باملذهب املالكي.وتتجلى
من خالل الفتاوى اليت بنا عليها التنبكيت رأيه يف رسالة "معراج الصعود إلى نيل حكم مجلوب
السود" ،كلها فتاوى صدرت من فقهاء مالكيني مشهورين يف العامل اإلسالمي من أمثال أيب
االصبغ عيسى بن سهل (ت486ه1093-م) ،وابن لبابة القرطيب (ت314ه926-م)،
وسحنون (ت240ه854-م) ،وابن زرب (ت381ه991-م) ،وابن إسحاق إبراهيم ابن
هالل السجلماسي (ت903ه1498-م) (،)3كل هذا يبني لنا مدى متسك أمحد بابا هبذا
املذهب ومدى تأثره باملغرب اإلسالمي.ويرجع ذلك إىل دراسته واهتمامه بالكتب املالكية اليت
أخذها عن شيوخه يف تنبكت ويف مراكش عندما نفي إليها.
وقد ألف حممد ابن إبراهيم الغاين رسالة يف نفس املوضوع اليت مساها " :تنبيه أهل الطغيان

على حرية السودان " الذي اعتمد على رسالة أمحد بابا التنبكيت يف تأليف رسالته ،كما حظيت
باهتمام كبري لدى زعماء اإلصالح يف إفريقيا يف مطلع القرن احلادي عشر اهلجري19/م ،حيث استند
إليها الشيخ عثمان دان فوديو زعيم حركة اجلهاد يف مشال نيجريا وخليفته حممد بللو يف تربير اجلهاد
) (1أمحد بابا النبكيت :معراج الصعود...املصدر السابق ،ص.70
) (2أمحد السعيدي" :حتقيق المخطوطات العربية اإلفريقية  -قراءة في معراج الصعود وإخبار األخبار ،"-جملة الثقافة والرتاث( ،اإلمارات
العربية املتحدة) ،ع ،70/السنة الثامنة عشرة ،يوليو ،2010ص.111
) (3أمحد بابا التنبكيت :معراج الصعود...املصدر السابق ،ص.43
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ضد الكفار من قبائل اهلوسا ( .)1ونقل أبو العباس أمحد ناصر السالوي يف االستقصاء حيث ينقل
منها فقرات طويلة ( .)2ألن رسالة أمحد بابا حتتوي على معامل الصالت العلمية والثقافية واملذهبية
والدينية اليت كانت قائمة بني علماء املغرب اإلسالمي وعلماء بالد السودان عن طريق تبادل األفكار
يظهر لنا من الوقائع والنوازل والقضايا اليت كانت مطروحة يف زمانه.
والكتب واالستفسار هذا ما ُ

خاتمة:

يف ختام دراستنا هذه متكنا من استخالص النتائج التالية:
يعترب أمحد بابا التنبكيت مهزة وصل بني املغرب اإلسالمي وبالد السودان ورمزا للوحدة املذهبية
ألنه اشتهر باملذهب املالكي فقد أخلص له كل اإلخالص وجتلى ذلك يف مؤلفاته كما تفاعل مع البيئة
املغربية وظروفها السياسية وأحواهلا االجتماعية منذ جميئه إليها ،مشاركا بثقافته وعلمه ،فهو ال خيتلف
يف ذلك عن علمائهاالذين كانت تربطهم به وشائج احملبة والتقدير واإلجالل ،وقد ظل هبا إىل أن أذنت
له ساعة الرحيل ،فعاد إىل بلده .وبذلك استطاع أمحد بابا أن يبسط هيبته وفكره يف الفقه املالكي على
املغرب اإلسالمي وبالد السودان.
كما تعترب مؤلفاته من كتب الرتاجم "نيالالبتهاج" و"كفايةالمحتاج" اللذين مجع فيهما
تراجم أبرز علماء املالكية يف املشرق والغرب اإلسالمي وبالد السودان ،ويعتربان دليال على متكن املذهب
املالكي يف بالد السودان وارتباطها باملدرسة املالكية املغربية ،ومها مصدرين مهمني ال غىن عنهما ملعرفة
الرتاث املالكي وتارخيه وتطور احلركة العلمية والفكرية عرب العصور .وقد اعتمد يف تأليفهما على املنهج
املغريب وبذلك بني لنا فضل املذهب املالكي يف املغرب اإلسالمي على أهل املنطقة.
تتميز رسالة "معراج الصعود"يف أهنا تشكل نصا مؤسسا يف الفقه املالكي ومصدرا أساسيا
من مصادر تاريخ بالد السودان يف العصر احلديث ،إضافة إىل الضوابط الشرعية اليت حتكم االسرتقاق
عند املالكية يف الغرب اإلسالمي .فقد كان أمحد بابا مالكيا متحمسا ملذهبه واتضح ذلك من خالل
مؤلفاته وجنده يهتم باملصادر املالكية األصلية اليت كانت معروفة يف زمانه.
) (1عبد اخلالق أمحدون " :التواصل الحضاري بين المغرب والبلدان األفريقية جنوب الصحراء الكبرى من خالل وثيقة فقهية" ،أعمال
ندوة :التواصل الثقايف واالجتماعي بني األقطار اإلفريقية على جانيب الصحراء ،طرابلس14-12 :ماي  ،1998ص .507
) (2أبو العباس أمحد ناصر السالوي :املصدر السابق ،ص ص .132-103
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