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:ملخص

 حبيث اعتربت ميزانا تزن سلبية أو إجيابية أي عامل يف،كانت الثورة اجلزائرية امتحانا عسريا دخله علماء وفقهاء اجلزائر

 ولك أغلب العلماء كان هلم موفاا إجيابيا. وهي الائة القليلة، فبعض العلماء ات ذ موفاا سلبيا متاجراا م الثورة،،تلك املرحلة
 فقد ب ذل اهودا كبرية يف جماهبة االستعمار الارنسي، والشيخ موالي أمحد كان حبق م الائة اإلجيابية م العلماء.مساندا للثورة
 ومتث لت اهوده يف نشر العلم والوعي يف اجملتمع الصحراوي م خالل دروسه يف مدرسته وتألياه للكتب واوالته،وخططه
 وم اهوده أنه ساند الثورة بشكل مباشر م خالل. وفتاويه اليت انتشرت يف أغلب املناطق الصحراوية للجزائر،الدعوية
 وأهم اهد فام به الشيخ موالي أمحد هو وفوفه يف واه.التحريض على اجلهاد وأمره لعديد م طلبته ليلتحقوا بصاوف الثورة
.املشروع الارنسي لاصل الصحراء ع بافي اجلزائر
. موالي أمحد الطاهري ; الثورة اجلزائرية ; الاتاوى ; توات ; الصحراء:الكلمات المفتاحية

Abstract:
The Algerian revolution was a difficult test entered by scholars and jurisprudents of
Algeria, which was considered a balance weighing negative or positive of any world at
that stage. Some scientists took a passive view of the revolution, which is the few. But
most scientists had a positive attitude in support of the revolution. Sheikh Moulay Ahmed
was truly a positive scholar. He made great efforts in confronting French colonialism and
his plans. His efforts were to spread knowledge and awareness in the Saharawi society
through his lessons in his school and his writing of books and his prose and fatwas that
spread in most desert regions of Algeria. From his efforts he supported the revolution
directly by inciting the jihad and ordered many of his students to join the ranks of the
revolution. The most important effort by Sheikh Moulay Ahmed is to stand against the
French project to separate the Sahara from the rest of Algeria.
Keywords: Moulay Ahmed Tahiri ; Algerian revolution ; Fatwas ; Twat ; The Sahara.
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 .1مقدمة:

يعترب العلماء فادة وفدوة للمجتمع ،خاصة يف اانب نشر العلم والوعي ،وإرشاد الناس إىل ما فيه خري الدنيا واآلخرة.
وم أهم األدوار اليت أوابها الدي احلنيف على العلماء هي غرس فيم العزة والكرامة يف ناوس املسلمني ،فريفعوا لواء اجلهاد
أمام كل غاصب لألرض أو املال أو العرض.
ولقد فام علماء اجلزائر هب ذا الدور املنوط هبم إبان فرتة االحتالل الارنسي ،فمنهم م فام حبمل لواء التحرير بناسه كاألمري
عبد القادر ،ومنهم م محل لواء بث روح الوطنية واإلسالم يف الشعب اجلزائري كما فعل عبد احلميد ب باديس.
واملتتبع لتاريخ اجلنوب اجلزائري فبيل وأثناء الثورة اجلزائرية املباركة جيد أن أهم العلماء ال ذي ذاع صيتهم ودانت هلم منطقة
توات( )2بالوالء هو الشيخ موالي أمحد الطاهري ،ه ذا الشيخ ال ذي فام بأدوار جتديدية الفتة يف ذلك القطر اجلزائري ،وال ذي
ساهم بشكل مؤثجر يف نضال الشعب اجلزائري ،حيث وظف مكانته العلمية واملعنوية يف دعم املقاومة التحريرية بالعلم واملال
واجملاهدي  ،وكان حصنا متينا أمام خمططات االستدمار يف املنطقة.
ونريد أن نقف وفاة سريعة مع اهوده املضنية يف الكااح ،فما هي أهم املسامهات اليت اضطلع هبا الشيخ موالي أمحد
الطاهري يف الثورة اجلزائرية؟
ويسعى ه ذا املقال لإلاابة ع ه ذا التساؤل ،حمدجدا أهم األدوار اإلاابية ذات القيمة املضافة للشيخ موالي أمحد يف
الثورة اجلزائرية .كما هتدف الدراسة التنويه بتضحيات عامل م العلماء إبان املرحلة اإلستعمارية ،لتؤجكد ك ذلك على مكانة
ي زم .
العلماء ودورهم الريادي يف فيادة اجملتمعات للخري يف أ ج
وللوصول إىل ه ذه األهداف اعتمدنا املنهج االستقرائي حلياة الشيخ وفتاويه ونشاطاته العلمية والدعوية ،مث املنهج
التحليلي لتحليل موافف الشيخ وفتاويه وكيف سامهت يف الثورة.
كان لزاما علينا فبل أن ندخل يف املوضوع أن نعجرف باختصار الشيخ موالي أمحد الطاهري.

( « )2توات إفليم يف اهة اجلنوب الغريب م اجلزائر ما بني خطي طول  10دراة شرفا و 10دراات غربا وما بني  62دراة و 01دراة مشاال ،م أول
نقطة م مشاله وهي فصر تبلكوزة إىل آخر نقطة يف انوبه وهي فقارة الزوى ،على شكل هالل بني املنطقتني» .بلعامل ،عبد السالم األمسر ،احلياة الاقهية يف
توات خالل القرنني الثاين عشر والثالث عشر اهلجريني ،إشراف :سعيد فكرة ،م ذكرة مقدمة لنيل دراة الدكتوراة يف العلوم اإلسالمية ،كلية العلوم اإلسالمية،
فسم الاقه وأصوله ،اامعة احلاج خلضر ،باتنة ،اجلزائر ،السنة الدراسية6102-6102 :م ،ص.6
وأما سبب تسمية املنطقة بتوات فقد اختلف فيها املؤجرخون إىل أفوال ،منها « -:أن مستشاري عقبة ب نافع فالوا له أن ه ذه املنطقة تصلح وتوايت لناي
اجملرمني م عصاة املغرب.
 أن السلطان املغريب كان يقبض األتوات على أهل ه ذه املنطقة ،فسموا بأهل األتوات.وفيل :مسجيت هب ذا االسم؛ ألهنا توايت للعبادة أي تليق هبا؛ ألن كل م فدم إليها م األولياء املنقطعني تواتيه للعبادة ،فل ذلك سكنها كثري م أولياء اهلل الكمل
العارفني » .انظر :اعاري ،أبا الصايف ،احلركة األدبية يف أفاليم توات م القرن 7ه حىت هناية 00ه ،منشورات احلضارة ،اجلزائر ،ط6112 ،0م ،ج،0
ص.02
301

مجلة المعيار

ISSN :1112-4377
مجلد 42 :عدد05 :

السنة4545 :

 .2التعريف بالشيخ موالي أحمد الطاهري:

ولد الشيخ موالي أمحد سنة 0062ه ،املوافق لـ 0217م( .)3بقرية "أوالد عبد املوىل" التابعة إلفليم "شيشاوة" م
()4
نواحي "بومجادة" يف حمافظة مراكش باملغرب األفصى.

نشأ يف رعاية أبيه وأ جمه ،مث تويف أبوه عندما أصبح عمره مخس سنوات ،فأصبح يف كاالة أخيه موالي عبد اهلل( ،)5وال ذي
توىل شؤون املدرسة الدينية بعد أبيه ،فتوىل موالي عبد اهلل تربية أخيه وتعليمه ،فتحصل على مجلة م فنون العلم ،وتاقه على
م ذهب اإلمام مالك باخلصوص ،فكان فقيها حنويا بليغا أصوليا ما جسرا حمدجثا حسابيا ،ذا علم بالقراءات ،وال زال يف طلب العلم
يـخطو بـجد وااتهاد حىت انتهى لـمقام االستااد واإلفادة .وتصدر للتدريس يف مدارس متاجرفة وأماك متباينة ،وأخ ذ عنه كثري
()6

م الطلبة.
خرج الشيخ موالي أمحد م املغرب مت ِجها إىل بالد شنجيط سنة (0006ه0260-م)(.)7
وسبب خرواه م املغرب أنه كــان يكتب ضـد العدو الارنسي ،ويوفِظ الشعب ضده ،مـما اعل العدو الارنسي يطلبه فار.
()8

وكان استقراره مبدرسة ادجه سيدي أمحد ب سيدي حممد؛ ال ذي ولد مبوريتانيا.
غادر شنقيط خالل سنة (0020ه0200-م) إىل أرض مايل مث تنبكتو( .)9مث غادر إىل أرض توات )10(.دخل أرض
توات فأفام أياما فـي "تاوريرت"( ،)11وكان ذلك فـي سنة 0020ه املوافق لـ 0200م(.)12
( )3يف "شخصية موالي أمحد الطاهري ومآثره يف توات" ااءت «:املوافق لـ0212 :م» .عبد العزيز حمجويب وحممد ب عزاوي ،شخصية موالي أمحد الطاهري
ومآثره يف توات ،إشراف :معمر ساحيي ،م ذكرة ترج م املعهد اإلسالمي لتكوي اإلطارات الدينية ،سيدي عقبة ،بسكرة ،اجلزائر0067 ،ه6112/م،
ص. 7

( )4حممد باي ،بلعامل ،الرحلة العلية إىل منطقة توات ل ذكر بعض األعالم واآلثار واملخطوطات والعادات وما يربط توات م اجلهات ،دار املعرفة
الدولية ،اجلزائر ،ط6102 ،0م ،ج ،0ص.077

«
دوار(فرية صغرية) سكنه عبد املوىل ب الغازي ب اعمر ب عامر اهلامل ،وسكنه أوالده بعده ،وهو يبعد ع
فال يف "فحص الدفاتر" :أوالد عبد املوىلَّ :
مراكش حوايل  011كلم بإفليم شيشاوة ،بومجادة ،مجعة السعيدات ،والية مراكش» .حساين ،عبد الكرمي ب سيد املهدي ،الشيخ موالي أمحد -فحص
الدفاتر فيما خلف الشيخ م تالمي ذ ومآثر ،-دار الكتاب العريب ،اجلزائر ،اجلزائر ،ط6101 ،0م ،ص.011

()5
السباعي ،ولد بصحراء شنجيط مبكان يقال له "ترس" ،أخ ذ العلم ع
هو عبد اهلل ب عبد املعطي ب أمحد (0001ه = 0021ه) احلسين اإلدريسي ج
والده بقرية أوالد عبد املوىل ،كان يراع إليه يف معضالت العلوم والاتيا ،اشتغل بالتدريس يف مدرستهم ،ودرس على يديه كثري م أبناء املغرب ،له مؤلاات
السباع" ،و"االرتااق يف الرد على م يقول بزكاة األوراق" .انظر :الرحلة العلية ،ج ،0ص.072-071
كثرية ،منها" :الدفاع وفطع النزاع ع نسب أبناء أيب َّ
( )6الطاهري ،موالي أمحد ،فتوحات اإلله املالك على النظم املسمى بأسهل املسالك ،املكتبة العالوية ،مستغامن ،اجلزائر ،ط0220 ،0م ،ج ،0ص.7
( )7الطاهري ،موالي أمحد ،نسيم الناحات م أخبار توات وم الصاحلني والعلماء والثقات ،دار مداد ،متليلي ،غرداية ،اجلزائر ،ط6100 ،6م ،ص 7م
املقدمة.
( )8اب عبد الكرمي ،حممد سامل ب احلاج عبد القادر ،أبسط العبارات وأطيب الناحات ب ذكر علماء وصاحلي منطقة توات ،دار مشس ال ذيبان للنشر والتوزيع،
اجلزائر ،ط6100 ،0م ،ص.10

( « )9تنبكتو :ت – بكت؛ حاضرة ذات دور علمي وسياسي وحضاري كبري ،مشال هنر النيجر ،أسسها التوارق يف ق00م ،فقدم إليها املغاربة ،وربطوا جتاريا
وعلميا بينها وبني توات» .انظر :الغالوي ،حممد املصطاى ،العمل املشكور يف مجع نوازل علماء التكرور ،تح :محاه اهلل ولد السامل ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط6112 ،0م ،ج ،0ص.601
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ِ
فدم الشيخ إىل سايل ،حيث مت اكتشاف مستواه العلمي م طرف أحد أعيان أهل العلم يف توات يف تلك املرحلة ،فما
إن دخل املدينة حىت « التقى أول يوم م نزوله بسايل بالشيخ الويل الصالـح السيد حممد بـ احلاج ب سيدي اعار( )13ال ذي
كان صلة وصل بينه وبني الشرفاء ،وذلك بعد أن نافشه يف مسائل علمية اطلع م خالهلا على مستواه العايل ،وواد فيه ضالة
الشرفاء املنشودة.
ويف ناس السنة طلب منه الشرفاء أوالد السي محو أن يبقى بني أحضاهنم؛ ليعلجم املسلمني فقه دينهم ،ويف السنوات
الثالث م فدومه لسايل ااتمع به طائاة م الطلبة مبا فيهم أئمة املسااد ومعلمي القرآن يف سايل ،ونار فليل م
خاراها»(.)14
راع الشيخ موالي أمحد إىل املغرب األفصى بسبب ضغط االستعمار الارنسي عليه؛ خاصة بعد أن رأى فيه خطرا على
مشاريعه ،فبعد رفض الشيخ موالي أمحد التماشي مع فكرة االستعمار لاصل الصحراء اجلزائرية ع الشمال ،عند ذلك بدأ
()15
اجليش الارنسي يضيجق على الشيخ.
وواصل الشيخ موالي أمحد يف املغرب مسريته التعليمية مع أخيه موالي عبد اهلل .وطلِب منه أن يساهم يف التدريس
» ()16

جبامعة ب يوسف مبراكش فأااب إىل ذلك ،فكان حماضرا هبا ،وذلك سنة 0011ه0221-م .
ترك الشيخ يف توات مرياثا كبريا م األهل واألفارب والطلبة واألحباب ،فكان لزاما على الشيخ أن يتاقَّدهم « ،فراع
الشيخ إىل سايل سنة 0020ه 0270-م فأفام باملدرسة بسايل ما يقارب أربعة أشهر ،وبعد تلك املدة الوايزة ااء خرب مرض
أخيه وشيخه موالي عبد اهلل ،فلما نعِي له أخوه شد الجرحال للعودة املرة الثانية لوطنه املغرب ،فعاد وأفام فيها م ِكبا كعادته على
اإلفادة واالستاادة ،مواصال رسالته التعليمية» )17(.كان ه ذا فدومه األول إىل املنطقة .مث بعد أربع سنوات كانت له رحلة واولة
يف اجلنوب اجلزائري ،حيث « عاد إىل توات بقصد التاقد والزيارة ،فطاف يف فصورها ومشاهدها ،وامتدت زيارته إىل متنراست
وإليزي وورفلة وغرداية مث إىل بشار فوهران ،وكانت هي الوداع للمنطقة وللجزائر ،وذلك يف سنة 0022ه0272-م ،إثرها عاد

( )10مقدمة "نسيم الناحات" ،ص.1-7
( )11انظر :فحص الدفاتر ،ص.20-26
( )12نسيم الناحات ،ص.1
( )13حممد ب احلاج ولد سيدي اعار(0111م 0277 -م) ولد يف تيلولني بلدية أنزمجري زاوية كنتة ،درس عند عمه يف زاوية الرفاين ،ودرس فيها م بعده،
تطوع للتدريس ،فكان جيول إفليم توات بعد أن ن ذر ناسه لنصح الناس ،كان كثريا ما يبدأ درسه باملدائح املعروفة عند أهل املنطقة فإذا ااتمع الناس انطلق يف
التعليم ،له فتاوى عديدة مل جتمع بعد ،تويف بتيلولني .انظر :أبسط العبارات وأطيب الناحات ب ذكر علماء وصاحلي منطقة توات ،ص.020-002
( )14الرحلة العلية ،ج ،0ص.011
( )15نسيم الناحات ،ص.22-21
( )16مقدمة نسيم الناحات ،ص.2-1
( )17شخصية موالي أمحد الطاهري ومآثره يف توات ،ص .66مقدمة "نسيم الناحات" ،ص.2
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إىل مراكش فاستقر هبا حىت غادر احلياة )18(.فكانت وفاة الشيخ موالي أمحد -إثر حادث مرور -يوم األربعاء الثام عشر م
()19
شهر ذي القعدة سنة 0022ه املوافق لـ 0272/01/01م ،ودف مبراكش.
من أبرز تالمذة الشيخ موالي أحمد(:)20
للشيخ طلبة كثر ،وسن ذكر بعضا منهم؛ وهم ال ذي برزوا يف العلم م شيوخ وأئمة؛ فمنهم:
 - 0الشيخ موالي احلبيب ب موالي عبد الرمح اخللياة األول للشيخ يف مدرسته.
 - 6الشيخ سيدي حممد الرفاين ب موالي امبارك.
 - 0الشيخ احلاج امحادو البحامدي.
 - 0الشيخ احلاج أمحد البحامدي اجلعاري (املشهور بالنحوي).
 - 2الشيخ احلاج عبد القادر ب سيدي سامل املغيلي.
2
7
1
2

-

الشيخ حممد باي ب عبد القادر بلعامل القبالوي الاالين األولاي.
احلاج احممد ب املصطاى الرفادي الكنيت .
الشيخ احلاج احلس ب حممد الطيب التنالين.
الشيخ احلاج عبد الرمح ب ابراهيم حاصي.

- 01الشيخ موالي عبد اهلل اب الشيخ موالي أمحد وخلياته يف مدرسته بسايل.
- 00الشيخ احلاج أمحد ب مالك.
()21
- 06احلاج عبد القادر ب احلس بولغييت.
مؤلفات الشيخ موالي أحمد:
ترك الشيخ رغم -انشغاالته الكثرية -مرياثا علميا؛ متمثال يف عدد م الكتب والرسائل ،هي كما يلي:
 فتوحات اإلله املالك على النظم املسمى بأسهل املسالك. العقد اجلوهري على النظم املسمى العبقري. النحلة يف حلق اللحية. عقد اجلواهر الآليل ع نصيحة اهلاليل. نسيم الناحات م أخبار توات وم الصاحلني والعلماء الثقات. الدر املنظوم على نظم مقدمة اب آاروم.( )18مقدمة نسيم الناحات ،ص.2
( )19فتوحات اإلله املالك ،ج ،0ص.00

( )20انظر تعريااهتم يف :أبسط العبارات وأطيب الناحات ،ص.000
( )21فد عد أمساء الطلبة الشيخ موالي عبد الكرمي حساين  -تلمي ذ الشيخ موالي أمحد ،-يف كتابه "فحص الدفاتر" ،وفد فصل يف ذلك ،ف ذكر بلداهنم ،وم
حي منهم .فحص الدفاتر ،ص.620-622
مات وم هو ٌّ
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 رسالة يف الرد على اب اهلادي. نب ذة يف حتقيق الطالق الثالث يف كلمة واحدة. رفع احلرج واملالم على املال املشكوك باحلرام. رسالة يف طرق حديث عبد الرزاق.()22

 فتاوى عديدة يف نوازل سديدة. -وله فصائد شعرية يف خمتلف األغراض الشعرية والانون العلمية .وله أشعار كثرية يف شواهد العلم ومسائله وألغازه.

 .3أهم أدوار الشيخ موالي أحمد في الثورة الجزائرية:
ينزووا بعلمهم ع سائر الناس ،وإمنا خرج بعلمه للمجتمع
متيز الشيخ موالي أمحد بكونه م العلماء املصلحني ،ال ذي مل َ
معلجما ومرشدا وفائدا يقود الناس إىل ما فيه صالحهم .فنجد أن الشيخ ترك بصمات وكان له حضور يف جماالت متع جددة ،فمنها
العلمي والدعوي واالاتماعي والسياسي .والشيخ كافح االستعمار الارنسي م خمتلف ه ذه اجلوانب.
 . 1 . 3نشر العلم:

 . 1 . 1 . 3نشر العلم من خالل دروسه:
سعى االستعمار الارنسي من ذ الوهلة األوىل الحتالل اجلزائر إىل فرض سياسة التجهيل املنظم للمجتمع اجلزائري؛ ألنه علم
أن األم ة اجلزائرية ل تدي له بالوالء إال إذا فصلها ع دينها ولغتها وتارخيها ،وبعد أزيد م فرن على االحتالل جنحت فرنسا
إىل حد ما يف ه ذا املسعى اخلطري .وعلى ه ذا فإن العلماء مل يرتكوا اهدا إال ب ذلوه يف حماربة اجلهل ،حىت ااء اب باديس فأيق
أن الداء األول ال ذي جيب حماربته هو اجلهل( .)23والشيخ موالي أمحد من ذ وطئت فدمه أرض توات بدأ يف رسالته التعليمية
بإنشاء مدرسة داخلية للتعليم ،وكانت ه ذه املدرسة منارة علم وإرشاد يف كامل املنطقة ،ولنرتك الشيخ بناسه حي جدثنا ع املدرسة
م حيث التأسيس والدور املتع جدد ال ذي فامت به «:فإنه لـما سافتين األفدار إىل أرض توات  ..ووادت هبا ضاليت املنشودة
فكسرت هبا عصا الرتحال  ..فاستقام لنا هبا املقام يف أطيب عيش وأرغده يف غاية اجلد واالاتهاد يف التدريس آناء الليل
وأطراف النهار ،وتعليم أوالد املسلمني م كل الطبقات؛ ألننا وادنا هبا البلدة الطيجبة ،واليت تومسنا فيها األرض اليت خيرج نباهتا
بإذن رجهبا وتومسوا فينا هم بدورهم نِعم الزارِع واملعلجم النافع واجمل جدد املصلح والطبيب ال ذي يعاجل األمراض بأجنع الدواء  ..وعندما
التقت اإلرادتان وحسنت النيتان شرعنا يف العمل بعون اهلل وفوته فجاءت الطلبة م كل فصور سايل وما ااورها وضافت الدار
اليت كنا نقرأ فيها  ...فبنوا لنا هبا دارا للسكىن وجملسا للتدريس ومدرسة كبرية لسكىن الطلبة  ..فجاءت كما ينبغي ورحلت هلا
الطلبة م كل اآلفاق وازدحم عليها طالب العلم م كل اجلهات ،فتكال حمس بإطعام الطعام للطلبة ليال وهنارا وكل ما
حيتااون .ويف كل سنة عند حلول الزكاة يعطون لكل طالب ما تيسر م الدراهم والكسوة ،فأفبلت الناس كبريا وصغريا على
( )22الرحلة العلية ،ج ،0ص .610نسيم الناحات ،ص.01

( )23يقول أبو القاسم سعد اهلل «:هدف اب باديس إىل تكوي حركة تعليمية يصارع هبا اجلهل ال ذي ضربته السلطة االستعمارية على اجلزائريني أكثر م
نصف فرن ،وتريج طالئع تتوىل بناسها مصري البالد» .سعد اهلل ،أبو القاسم ،تاريخ اجلزائر الثقايف أو (املوسوعة الثقافية اجلزائرية) ،دار البصائر للنشر
والتوزيع ،اجلزائر العاصمة ،اجلزائر ،طبعة خاصة6117 ،م ،ج ،0ص.020
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وص ْوب ،بعضهم يطلب العلم ،وبعضهم يطلب
العلم وكان الاضل يف ذلك كله للمحسنني .. ،وااءهتا الناس م كل حدب َ
الاتيا ،وبعضهم يطلب التربك ،وبعضهم يطلب القرض أو القراض أو الصدفة ،عندما كثر مال أهلها وانتشر العلم وفاض،
» ()24
وفصـدها الناس .
ووفد طالب العلم هل ذه املدرسة م كل مكان كما يقول الشيخ باي بلعامل -أحد أهم طلبة الشيخ موالي أمحد «:-وبعد
متام املدرسة اناتحت أبواهبا أمام طلبة العلم وبدأ الطلبة يتوافدون م كل ناحية  ..وصارت الطلبة تأيت م زاالو وأفبلي وم
وتراوا منها فقد ااءوا م كل صوب
بعض فرى توات وهك ذا صارت املدرسة تنمو وتزداد  ..وأما الطلبة ال ذي ارتادوا املدرسة َّ
وناحية م داخل القطر اجلزائري وخاراه»(.)25
«

ركز الشيخ موالي أمحد يف ه ذه املدرسة عل ى إحياء تعليم خمتلف فنون العلم ،واليت اندرس كثري منها يف املنطقة فقد
كان درسه يشتمل على فنون شىت ،م توحيد وفقه وصرف وبالغة ولغة ومنطق وحساب وفرائض وتاريخ وتاسري وبه كان خيتم
ويبني مشكلها ،ويعلجق فروعها بأصوهلا ،شديد البحث
درسه ،يقرر حال إفرائه للطلبة دروسهم غاية التقرير ،حيل مقالها ج
والاحص ،ايجد الكشف ،وعليه كان يف وفت درسه ال جيارى وال خيجل لطار يطرأ عليه على أي منزلة م العلم كان ،وكان

يعقب درسه خلليل بعد انتهائه ألفرائه بأربعة شروح يسردها بعض الطلبة ،واأللاية والعاصمية بشرحني شرحني والدرة البيضاء
والرمسوكي بشرحي مؤل َايهما ،ويعقب شرحه للقرآن العظيم بأربعة تااسري» « )26(.وكان يستمر الدرس إىل الثانية عشر والنصف
أو الواحدة زواال ،وبعد ذلك يتجه الطلبة لتناول وابة الغ ذاء ،وبعد القيلولة .. ،يقومون مبرااعة األلواح ليعرضوها على املعلم ،مث
متحى .وبعد صالة العصر جيمعهم الشيخ ،ويلقي عليهم درسا يف اللغة العربية م بالغة وبيان وبديع  ،..وبعد صالة املغرب
يقرأ احلزب الراتب ،وبعد االنتهاء منه ترااع بعض الشواهد الشعرية املتض جمنة لبعض األمور الاقهية والنحوية والارضية  ..إخل،
إىل حني صالة العشاء ،وبعدها تقرأ سورة يس والوافعة وامللك ،وبعد العشاء يقوم الطلبة مبرااعة درس الصباح املاضي لريسخ يف
صدورهم»(.)27
سار الشيخ على ه ذا الدأب واالاتهاد يف تعليم أبناء املنطقة ملدة مخسة عشر سنة ،وأسس مدرسة ثانية بتسااوت(،)28
فتخرج م مدرسته علماء كبار فاموا باتح مدارس تعليمية يف خمتلف ربوع الصحراء اجلزائرية .وكان ه ذا النشاط العلمي سدا
منيعا أمام حماوالت االستعمار لتجهيل اجملتمع.

 . 2 . 1 . 3دور فتاوى الشيخ موالي أحمد في نشر العلم:
وزاد الشيخ م نشره للعلم يف خمتلف املناطق الصحراوية ع طريق الاتاوى .فمن ذ أن اشتهر الشيخ بالعلم حىت وردت
عليه األسئلة م خمتلف اجلهات ،وكان الشيخ يرد عليها بعد البحث والنظر .فنشر ب ذلك العلم حىت يف املناطق النائية والبعيدة
ع مدرسته .وامتد ت املناطق اليت وفدت منها الرسائل على الشيخ موالي أمحد على شكل هالل ،انطالفا م بدايات اجلنوب
( )24نسيم الناحات ،ص.020-021
( )25الرحلة العلية ،ج ،0ص.016-011

( )26فتوحات اإلله املالك ،ج ،0ص.01
( )27شخصية موالي أمحد الطاهري ومآثره يف توات ،ص.01
( )28فرية بدائرة فنوغيل بوالية أدرار.
306

مجلة المعيار

ISSN :1112-4377
مجلد 42 :عدد05 :

السنة4545 :

الغريب إىل أفصى اجلنوب الشرفي ،أي بداية م عني الصاراء يف والية النعامة إىل برج عمر إدريس بوالية إليزي ،فقد مست
مناطق وفود الرسائل ست واليات وهي :النعامة ،بشار ،غرداية ،أدرار ،متنراست ،إليزي .وه ذه مساحة شاسعة ادا مع علمنا
حظي هبا الشيخ يف تلك املناطق ،وه ذا ما ذكره الشيخ
بصعوبة التنقل يف تلك الارتة االستعمارية ،وه ذا ينم ع املكانة اليت َ
بناسه فقال «:أن أهل تلك الناحية تدي لنا وتابعة ألمرنا يف كل ما منلي عليهم به م األمور الصاحلة» )29(.بيد أن أغلب
الرسائل تركزت يف إفليم توات مبناطقه الثالثة :فرارة (م تبلكوزة إىل كربت ) ،وتوات الوسطى(م عريان الراس إىل زاوية الرفاين)،
وتيدكلت (م متقط إىل فقارة الزوى).
وفد محل كثري م ه ذه الاتاوى يف طياته علما متثل يف التح ذ ير م التعامل مع املستعمر يف خمتلف اجملاالت بطريقة غري
مباشرة .وم أمثلة ذلك:
 التجنيد :حيث أسست فرنسا نوعني م التجنيد ،التجنيد اإلاباري خاصة أثناء احلربني العامليتني األوىل والثانية ،والتجنيداالختياري يف الظروف العادية .وحديثنا هنا يف ه ذه الاتاوى ع التجنيد االختياري ال ذي كان مواودا بني أفراد اجملتمع كما ذكِر

يف أحد الاتاوىِ «:
وخنربك أيه السيد (يعين الشيخ موالي أمحد) أن ذلك األب كان عسكريا ببشار .
ومبا أنه عمل عند حمتل غاشم اضطرب أمر الناس فيه م حيث اجلواز أو عدمه ،وهل ذا ااء يف املسائل م يسأل ع
حكمه معت ذرا بوطأة الظروف االفتصدية فيقول «:وسئل شيخنا -رضي اهلل عنه وأرضاه -ع رال غلبه الزمان وما لقي شيئا
يستعني به على زمانه؛ هل جيوز له أن (يكااي)( )31عند النصارى أم ال؟
» ()30

الجواب :أفول إنه إذا كان يتحافظ على دينه وصالته وصومه ،ومل جيد ما يستعني به على الزمان إال أن (يكااي) عند

النصارى فال بأس ب ذلك ،ولك خيتلف ذلك باختالف النيات ،وحن ال ندري ما نيات الناس يف ذلك ،فالوااب على كل
» ()32
إنسان يؤم باهلل واليوم اآلخر السعي يف حاظ رأس اإلميان مبـا أمره اهلل به وهناه عنه .اهـ .واهلل أعلم .

 استهالك مقتنياتهم :إن العيش املشرتك يف حيجز واحد سيجعل السوق االستهالكية متبادلة بني أفراد ه ذا اجملتمع ،إال أننانتحدث ع جمتمع فيه فوارق متعددة ،فنتحدث ع فوارق يف الدي واستيااء احلقوق والاوارق االاتماعية ،وغريها .إن ه ذه
االختالفات خاصة الدينية منها فرضت على أبناء املنطقة الصحراوية التوفف أمام استغالل كثري م السلع واملقتنيات وغريها م
اليت كان مصدرها االحتالف الارنسي ،وال يقدمون على استعماهلا حىت يعرفوا حكم الشرع يف ذلك ،وكان ماتاحهم ل ذلك
العلماء ،ويف ه ذه الارتة كان الشيخ موالي أمحد مراعهم يف ذلك .ويف فتاوى الشيخ برزت كثري م املسائل حول ه ذا األمر،
م ذلك ما ااء يف احدى املسائل فوهلا «:وسئل شيخنا -رضي اهلل عنه وأرضاه -ع صوف النصارى ينتاونـها م النعجة
املقتولة م غري ذبح وجيعلوهنا كسوة؛ هل جتوز الصالة هبا أم ال؟
( )29نسيم الناحات ،ص.20
( )30انظر :املسألة.21
( )31وهي مبعىن التجنيد يف اجليش ،وهي ترمجة شبه حرفية م اللغة الارنسية .يف القاموسَ «:جتند= .»s’engagerفاموس فرنسي عريب ،إعداد :مكتب
الدراسات والبحوث ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط0062 ،6ه6110/م ،ص.612
( )32حممد ،اسباعي ،فتاوى الشيخ موالي أمحد الطاهري -مجعا ودراسة(-أطروحة دكتوراة) ،إشراف :ماحي فندوز ،فسم العلوم اإلسالمية ،كلية العلوم
اإلنسانية والعلوم اإلاتماعية ،اامعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان ،اجلزائر6102 ،م ،ص.210
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الجواب :نعم ،ال جتوز الصالة هب ذه الثياب املنتوفة صوفها ع غري از؛ ألن شرط طهارة الصوف أو الوبر أو الشعر أو

الريش اجلز ،ولو م خنزير ميت ،كما فال خليل عاطاا على الطاهر «:وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولو م خنزير إن
» 34
ازت» )33(.اهـ واهلل أعلم .
ويف أخرى «:وسئل شيخنا -رضي اهلل عنه وأرضاه -ع احلـزام ال ذي جيـعل م الد احليوان الغري امل ذبوح؛ هل جتوز الصالةبه أم ال؟
الجواب :فأفول يف ذلك أن احلزام ال ذي جيعل م الد امليتة ال جتوز الصالة به كما هو معلوم ضرورة؛ ألنه جنس ألصله
» ()35

ولو دبغ .اهـ واهلل أعلم .

 التعامل في مسائل مختلفة :أظهرت الاتاوى ك ذلك االحتكاك املعاماليت مع الارنسيني ،وكيف كان ه ذا االحتكاك مصدراإلثارة التساؤل ،وبالتايل حافزا على الاتوى ودافعا للبحث واستخراج األحكام ِوفقا هل ذه النوازل احلاصلة بسبب مزامحة الثقافة
واحلضارة الغربية للوافع املعاش يف املنطقة.

وم ه ذه املسائل الواردة يف ه ذه الاتاوى مسألة لبس ربطة العنق فقال صاحبها سائال «:سئل( )36شيخنا -رضي اهلل عنه
وأرضاه -ع الرابطة اليت جيعلها الناس يف أعنافهم ويسموهنا بـ (الكرافاط)()37؛ هل هي اائزة أم ال؟
الجواب :نقول إن الظاهر لنا حكمه كحكم الزنار ،فإن لبسه املسلم م غري ضرورة تنله للبسه وإمنا لبسه اختيارا وحبا

وميال لدي النصارى وغريهم م الكاار فإنه حيكم عليه بالردة ،وإن لبسه ألال العبث م غري فصد ملا ذكر فممتنع لبسه م

غري ارتداد ،كما أشار ل ذلك صاحـب املختصر ممزواا بشرحه الدردير حيث فال( «:وشد زنار(- ))38بضم الزاي وتشديد
النون -حزام ذو خيوط ملونة يشد به ال ذمي وسطه ليتميز به ع املسلم ،واملراد به ملبوس الكافر اخلاص به أي إذا فعله حبا فيه
وميال ألهله ،وأما إن لبسه لعبا فحرام وليس بكار» )39(.اهـ واهلل أعلم»(.)40
ويف مسألة أخرى ت ذكر لنا أمرا كثر يف تلك املرحلة وهي اهلجرة إىل فرنسا وغريها م بالد أوروبا حبثا ع عمل ،ه ذه اهلجرةاليت فتحت جماال واسعا للاتاوى اليت اصطلح عليها بـ"فقه األفليات" ،وم القضايا اليت ط ِرحت على الشيخ موالي أمحد يف ه ذا
الباب مسألة الوالية والشهادة يف الزواج ،فقال صاحب املسألة «:سئل( )41عـ راـل يسك بدار الكار عقد على امرأة مسلمة
( )33اجلندي ،خليل ب إسحاق ،خمتصر خليل ،تح :أمحد ااد ،دار احلديث ،القاهرة ،مصر ،ط0062 ،0ه6112/م ،ص.02
( )34فتاوى الشيخ موالي أمحد الطاهري ،ص.602
( )35املصدر ناسه ،ص.602
( )36وكان السائل :هيبة اهلل ب َحممد امللقب بالضاوية.
( )37هي ربطة العنق ،معربة حرفيا م اللغة الارنسية.
( « )38الزنار هو خيط غليظ بقدر اإلصبع م اإلبريسم يشد على الوسط ،وهو حزام للنصارى» .انظر :اجلرااين ،علي ب حممد ب علي ،التعرياات ،تح:
إبراهيم األبياري ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان ،ط0012 ،0ه ،ص .020وانظر :الرازي ،حممد ب أيب بكر ب عبد القادر ،خمتار الصحاح ،تح:
حممود خاطر ،مكتبة لبنان ناشرون ،بريوت ،لبنان ،طبعة اديدة0002 ،ه0222/م ،ص.611
( )39اب عرفة الدسوفي ،حممد ،حاشية الدسوفي على الشرح الكبري ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة ،مصر ،ج ،0ص.010
( )40فتاوى الشيخ موالي أمحد الطاهري ،ص.210
( )41والسائل زي العابدي فاضي مدينة "املشرية".
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بدار الكار بتوكيلها إياه عمال بقول خليل «:والب عم وحنوه تزوجيها م ناسه  ..إخل» )42(.وليلة البناء هبا مل جيد شاهدي
مسلمني حيث أنه بدار الكار والشيخ خليل يقول «:وفسخ إن دخال باله» )43(.فهل يشهد كافري على البناء هبا؟
()44
فنص
استَ ْش ِه ُدوا َش ِهي َديْ ِن ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم)
َّ
الجواب :إنه ال جيوز له إشهاد الكافر على البناء هبا إمجاعا؛ لقوله تعاىلَ (:و ْ

تعاىل على عدم فبول شهادة الكافر  ..إخل ،فإذا أراد الدخول هبا يكلف واوبا على إشهاد عدلني حسبما نص عليه غري واحد.
وأما شهادة الكافر وغري العدول فكالعدم ،فال احلطاب عند فول "املختصر" «:وإشهاد عدلني غري الويل» )45(.ش «:ظاهره
اشرتاط العدالة عند حتمل الشهادة يف النكاح وهو امل ذهب العدول فيه كالعدم .فال يف "املدونة" :وإن نكح مسلم ذمية بشهادة
ذميني مل جيز ،فإن مل يدخال أشهدا اآلن عدلني مسلمني انتهى .فال أبو احلس  :ويارق بينهما بعد الدخول بطلقة وحيد على
()46
َّ ِ
آمنُوا
ين َ
ما تقدم إن ثبت الوطء .اهـ .وفال القرطيب يف أوائل "شرح مسلم"[ :مقتضى] اآلية أعين فوله تعاىل (:يَا أَيُّ َها الذ َ
إِ ْن جاء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَبٍَإ فَ تَبَ يَّ نُوا) ( )47اآلية .أن الااسق ال يقبل خربه [رواية كان أو شهادة]( )48وهو جممع عليه» )49(.اهـ .املراد
ََ ْ
منه .احلاصل :مل يقل بصحة النكاح الوافع بشهادة فاسقني إال أبو حنياة ،ويف البخاري يف كتاب الشهادة ما يقتضي الرد
عليه )50(.فبان لك أهنا حيث مل جيز شهادة الااسقني عند أيب حنياة أن شهادة الكاار أحرى يف عدم اجلواز كما هو مبسوط
يف غري ما كتاب م الكتب امل ذهبية وغريها .وباجلملة فال خياى على م له أدىن بصرية م الاقه أهنا ال جتوز شرعا ،وال نعلم
فائال به م علماء امل ذاهب األربعة ،أعين اوازها ،فاحلاصل أنه يكلف على كل حال باإلشهاد عند الدخول إذا أراده حتما كما
فدمنا ،وال يشهد الكافري عند عدم املسلمني .نعم إذا فلد ه ذا الزوج داوود الظاهري ودخل هبا م غري إشهاد؛ ألنه يقول
جبواز النكاح بغري إشهاد على القول بتلايق امل ذهبني ،كما هو معلوم عند أهل التوحيد ،وإمنا شرع اإلشهاد يف النكاح حتصينا

( )42خمتصر خليل ،ص.27
( )43املصدر ناسه ،ص.22
( )44سورة البقرة ،اآلية.616

( )45خمتصر خليل ،ص.22
( )46ه ذه اللاظة غري مواودة يف أصل الاتاوى ،وأثبتها م "مواهب اجلليل".
( )47سورة احلجرات ،اآلية.2
( )48ااءت يف أصل الاتاوى بلاظ" :شهادة ورواية" ،والصواب ما أثبته م "مواهب اجلليل".
( )49احلطاب الرعيين ،مشس الدي حممد ب حممد ،مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل ،تح :زكريا عمريات ،دار عامل الكتب ،الرياض ،السعودية ،ط،0
0060ه6110/م ،ج ،2ص.67
«
()50
ِ
ِ
ض ْو َن ِم َ الش َه َد ِاء)  ..فال عمر ب اخلطاب رضي اهلل عنه
فال البخاري :باب الشهداء العدول وفول اهلل تعاىلَ ( :وأَ ْش ِهدوا َذ َو ْي َع ْد ٍل مْنك ْم) وﭐ (ممَّ ْ تَـ ْر َ
يقول :إن أناسا كانوا يؤخ ذون بالوحي يف عهد رسول اهلل  وإن الوحي فد انقطع وإمنا نأخ ذكم اآلن مبا ظهر لنا م أعمالكم ،فم أظهر لنا خريا أمناه

وفربناه وليس إلينا م سريرته شيء ،اهلل حياسبه يف سريرته ،وم أظهر لنا سوءا مل نأمنه ومل نصدفه وإن فال إن سريرته حسنة» .البخاري ،حممد ب إمساعيل،
اجلامع املسند الصحيح املختصر م أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه (صحيح البخاري) ،تح :حممد زهري ب ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،بريوت ،لبنان،
ط0066 ،0ه ،كتاب الشهادات ،ج ،0ص ،022رفم.6200
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حلقوق الزواني وسدا ل ذريعة الزنا ،ومل يك يف أنكحة الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم؛ ألمنهم م ذلك بل كانوا يعلنون فقط.
» ()51
واهلل أعلم وأحكم .
وم ه ذه املسائل املتعد دة يظهر لنا مدى احل ذر الشديد ال ذي كان يبديه أهل املنطقة يف التعامل مع الارنسيني ،وخاصة
وهم يروهنم كمحتلني ومغتصبني ،ويزيد األمر تشددا عندما يتعلق األمر باختالف الدي  ،فرتاهم يف الاتاوى يصاوهنم
بـ"النصارى" .ونرى ك ذلك الشيخ موالي أمحد يبعِد الناس ع االنغماس يف احلياة الارنسية مبا يقجرره م حزم الشريعة يف املااصلة
بني األحكام الشرعية والعادات الارنسية الدخيلة.

 . 2 . 3نشر الوعي:
إن م أهم ما يزعزع ثقافة االنتماء يف اجملتمع هو عدم وعي املواط باألخطار اليت حتدق بوطنه؛ سواء كانت ه ذه املخاطر
داخلية أو خاراية ،فإذا كان العِلم للوط كالكريات احلمراء للجسم ،فإن الوعي كالكريات البيضاء تعمل عمل املضاد احليوي

ضد أي فريوس دخيل أو ناشء داخل اجلسم ،وهل ذا فال عمر ب اخلطاب رضي اهلل عنه «:فد علمت ورب الكعبة مىت هتلك
العرب إذا ويل أمرهم م مل يصحب الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومل يعاجل أمر اجلاهلية» )52(.ويف رواية فال «:إمنا تنقض عرى
» ()53
اإلسالم عروة عروة إذا نشأ يف اإلسالم م ال يعرف اجلاهلية .
وال ريب أن يسري الشيخ موالي أمحد على ه ذا الدرب ،فكان ال ياوت فرصة دون أن ينبه اجملتمع إىل أخطاء داخلية أو

مكائد خاراية ،وم ذلك:
 . 1 . 2 . 3حرمان البنات من الميراث بحيلة فقهية:
م أهم القضايا اليت وادها الشيخ متعلقة باألحباس يف توات هي الوفف على ال ذكور دون اإلناث ،فأنكر ه ذا األمر
أشد اإلنكار؛ ألن غرض ه ذا التحبيس كان حرمان اإلناث م املرياث باستعمال حيلة فقهية.
فال الشيخ مبيجنا ذلك وماصال لكياية حصوله يف توات «:ما ياعله أهل توات وغريها لـما مسعوا أن العمل اار مبضي

التحبيس على ال ذكور دون اإلناث ،توصلوا ب ذلك ألمر ال يباح ،وهو أن م له أصول أموال وخياف إن مات دخل أزواج البنات
م أال الزواات وشاركوا البنني حبس مجيع أصوله على بنيه دون بناته ،ويعقب على ال ذكور م أوالد ال ذكور ويبقى مستغال
ألصوله .ومنها فوته .فإذا مات أخرج البنون رمسا متضمنا أنه على بنيه دون بناته وأنه حازه بعضهم له ولغريه أو حازه هو إن مل
يك فيهم كبري .والدليل على ه ذا القصد اخلبيث أنه حبس مجيع ما ميلكه على م ذكر وهو مل يبلغ اهلرم .بل فيهم م حيبس
أمواله عقارا أو غريه كما هو مشاهد يف رسومهم كثريا .ودل على ذلك القصد فرائ كثرية .ول ذلك ال جتد أحدا منهم له أصول
إال وهو حيبجس ه ذا التحبيس يف الغالب ،مع أن احلوز يغلب على الظ أنه مل يقع على الواه الشرعي ولوال اإلطالة ل ذكرنا كالما
( )51فتاوى الشيخ موالي أمحد الطاهري ،ص.020
( )52فال احلاكم «:ه ذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرااه .فال ال ذهيب :صحيح » .احلاكم النيسابوري ،حممد ب عبد اهلل ،املستدرك على الصحيحني ومعه:
تعليقات ال ذهيب يف التلخيص ،تح :مصطاى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط0000 ،0ه0221/م ،ج ،0ص ،072رفم.1001
( )53الصاليب ،علي حممد ،فصل اخلطاب يف سرية أمري املؤمنني عمر ب اخلطاب شخصيته وعصر ، ،دار اب كثري ،بريوت ،لبنان ،ط،0
0002ه6102/م ،ص.02
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طويال يدل على أن التحبيس منهم صورة ،وإن مل نقدر أن نصجرح بأن حتبيساهتم كلها مدخولة الحتمال أن يكون احملبجس م
املتقني للحرام ،وذلك كثري -واحلمد هلل -يف املسلمني .واألصل يف عقود املسلمني الصحة ،ولك غلب الاساد يف ه ذا الزمان،
والغالب مقدم؛ ألهنم يقولون أي العدول الكاتبون للرسوم :وحاز كما جيب .ومل ي ذكر املعاينة ،واألمالك مشتتة يف بلدان .فافهم
وااتهد ينجيك مع اهلل يف أمثال ه ذه األمور الصعاب»(.)54
 . 2 . 2 . 3رسالة الشيخ إلى أعيان المنطقة بعد وقف إطالق النار وقبل اإلنتخابات سنة .1692
استمر نشر الشيخ موالي أمحد للوعي والتح ذير م خطورة املستعمر ،فه ذه رسالة الشيخ إىل فائد رفان ،يف الارتة ما بني
إعالن وفف إطالق النار وما بني يوم االستاتاء ،ه ذه الرسالة اليت حتمل أفوى الدالالت على فوة الوعي واحل ذر يف فلب الشيخ،
وكيف غرس ه ذا الوعي عند كل مواط  ،ومما يقول فيها الشيخ مستبشرا وحم ج ذرا «:م كاتبه ال ذي وضع امسه آخر رمسه إىل
سعادة فائد عرش رڤان ومجاعته الشرفاء واملرابطني والعرب وغريهم ،كل واحد بامسه وكرمي ومسه ،ه ذا فاحلمد هلل ،والسالم عليكم
ورمحة اهلل وبركاته ،ما دامت للبحر حركاته ،وبعد؛ ...
وإين ألرى م الوااب علي وحن يف ه ذه األيام اليت تسري فيها ألاسامنا احلياة كما يسري املاء يف العود ،حيث طلع
على فطرنا ووطننا العزيز اجلزائري سعد السعود ،وكان لزاما علي أن أرسل إليكم ه ذه الرسالة وأزف ألهل الوط مجيعا ه ذه
البشارة ،وإن كنت أنا م أحوج الناس مل يبشجرين ،وفد حتققت أمنيتنا وهلل احلمد ،وطال ما كانت أناسنا تتشوق إليها وتتشوف
ليومها من ذ زم طويل ،حني كنا يف أصعب الظروف وأشد األزمات ،حيث كان الواحد ال يأم على ناسه وحرميه م
االستعمار الظامل ،حيث أخ ِرانا م ديارنا وأبنائنا بعد التهجم علينا وعلى طلبتنا وحمالتنا ،وما ذفناه م أنواع املرارة يف تلك
األيام ،وفد حتققت أمنيتنا وهلل احلمد باضل كااح ابهة التحرير ،ومواصلة اهودها وصربها يف سبيل حترير البالد ،وتبصر
احلكومة اجلزائرية وتيقظها وفطنتها وفدرهتا على األخ ذ بزمام األمور ،وفَود ه ذه الساينة إىل ساحل النجاة ،وفد كانت خارج
الوط  ،فأحرى إذا كانت داخله ،أسعد اهلل ه ذه الدولة املباركة وحرسها وألقى حمبتها يف القلوب ،وغرسها وأنبتها نباتا حسنا
وكالها بزعمائها األبطال ومحاها بعلماء الشريعة اإلسالمية حىت تويت أكلها كل حني بإذن رهبا .وكما أهنئكم هب ذه البشرى أفول
لكم :كونوا على ح ذر وتبصر وتيقظ ،وال تنخدعوا للمستعمري وعمالئهم ،فإن االستاتاء فد حان أوانه ،ووصل إبانه،
واالستعمار ال تنقطع أطماعه ولو كان يلاظ ن َا َسه األخري ،فال تغرتوا بأكاذيبه وأباطيله ،وكونوا على ح ذر م ِحيَله وأدواره اليت
يلعبها يف كل مناسبة ويف كل فرصة ،وتتبعوا إرشادات احلكومة اجلزائرية ،فإذا أنتم فعلتم مبقتضى ه ذه النصيحة ،فإنكم تس ججلون
يف تارخيكم صاحات حسنة ،وه ذه نصيحيت لكم عالنية وإن كنت فبل ه ذه املدة على اتصال دائم مستمر بنصائح لتالم ذتنا
املواودي يف ذلك القطر سرا خوفا عليهم ،واليوم أنصح القطر عالنية والسالم .وأراو م سيادة القائد أن يقرأ ه ذه الرسالة
» ()55
على مجاعته ،والسالم عليكم ورمحة اهلل .موالي أمحد الطاهر اإلدريسي احلسين لطف اهلل به أمني .

 . 3 . 2 . 3جوالته لنشر الوعي:

( )54فتاوى الشيخ موالي أمحد الطاهري ،ص.202
( )55فحص الدفاتر ،ص.007
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فام الشيخ بس ج وسيلة م أهم الوسائل الاع الة لنشر الوعي ،فقد يأيت الناس للعامل يف بيته أو مدرسته للتعلم أو طلبا
للاتيا أو غريها ،ويكون هل ذا أثر كبري يف ناوس الزائري وفلوهبم ،وتنويرا لعقوهلم ورفعا هلممهم ،ولك األعظم منه أثرا أن حيل
الشيخ الداعية بناسه يف بلدان الناس وبيوهتم ،يعيش مهومهم ويعلجم كبريهم وصغريهم .ولقد كان للشيخ موالي أمحد رحالت
يزور فيها بلدان اجلزائر خاصة مناطق اجلنوب ،فيزور أعيان املنطقة ويتاقد أحوال طلبته ال ذي أصبحوا غالبا يف بلداهنم أئمة،
وبعضهم أسسوا مدارس وزوايا ،فكان الشيخ موالي أمحد يتاقدهم بدعوة منهم ناصحا ومو جاها وماتيا ومعلجما.

ويف ه ذه املدة عم نشاطه تقريبا كل مناطق توات ،م فصر عني صاحل إىل فصر تبلكوزة ،فكان إذا عزم على اخلروج أفام
مكانه أحد الطلبة خيلاه يف املدرسة يقوم بشؤوهنا والتدريس ،ويتجه هو حنو السار املقصود ،مصطحبا معه مجاعة م الطلبة
النجباء ،ومعهم ألواحهم ودفاترهم وأفالمهم  ، ..مث يبدأ رحلته م القصور اجملاورة لسايل ،وال زال هك ذا م بلد إىل بلد ،وم
فصر إىل فصر ،مستقبال بأكمل فرحة وسرور ،فيدخل عليهم كشمس أشرفت على اآلفاق ،فيكسوهم بأنوار العلم املباركة،
وإمداداته النافعة ،فريشد الضال ،ويهدي احلريان ،ويصلح ذات البني وجيمع الشمل ويارق الشنآن ،وفد تكررت ه ذه الرحالت
()56
منه عدة مرات.
يعترب ما فام به الشيخ موالي أمحد م نشر للعلم والوعي نقلة نوعية يف انتشار العلم يف املناطق الصحرواية ،فقد أخرج
العلم م حيز الزوايا الضيقة واملدارسة البينية بني العلماء ،فأصبح العلم منتشرا عند خمتلف فئات اجملتمع ،وه ذا ما كان له االثر
البارز والاارق يف تصدي أبناء املنطقة لالستعمار ومشاريعه.
 . 2 . 3الدعم المباشر للثورة.
نشر الشيخ موالي أمحد العلم والاهم يف املناطق الصحراوية ،فزادت ب ذلك دراة الوعي جملاهبة االستعمار الارنسي ،وكان
ه ذا الوعي ادارا منيعا تصدى ألغلب حماوالت الارنسيني لطمس معامل اهلوية اجلزائرية.
ومل تقتصر رسالة الشيخ موالي أمحد ومهمته على التعليم وتبليغ رسالة اإلسالم يف مقاومة فرنسا ،وإمنا تعدهتا إىل أدوار
أخرى ال تقل أمهية ع اجلانب األول ،خاصة يف تلك الظروف واملرحلة العصيبة وهي مرحلة الثورة اجلزائرية؛ حني زادت فرنسا
م اضطهادها لعموم الشعب اجلزائري .فقام الشيخ بدعم الثورة التحريرية على عدة أصعدة .وم أهم اهود الشيخ موالي
أمحد يف دعم الثورة اجلزائرية:
 . 1 . 2 . 3الحث على الجهاد :حىب اهلل الشيخ موالي أمحد بالعلم وحس املنطق واإلفناع ،واحملبة اليت وضعها اهلل له
«
يف فلوب كل م اتصل به ،فاستغل الشيخ كل ه ذا يف احلث على اجلهاد ،وتقوية عزائم الناس على ضرورة حماربة االستعمار
فانربى الشيخ حيث على اجلهاد ويقوم بتغ ذية النضال جيتمع بعد صالة العشاء مع أعيان املنطقة م سايل إىل رفان حي ج ذرهم م
املستبد وخمططاته ،بل كان الشيخ يف كل مناسبة جتمعه باجملاهدي ال ذي كانوا يرتددون على بيت الشريف السي موالي املهدي
ب السي محو ،إال وي ذ جكرهم بضرورة اجلهاد وفضل االستشهاد ،ويق جوي م عزائمهم ويبعث يف خواجل أناسهم اإلصرار املمزوج
» ()57
باألمل املعقود يف اهلل بأن ه ذا الوط سينعم باحلرية واالستقالل يف يوم م األيام .
( )56انظر :شخصية موالي أمحد الطاهري ومآثره يف توات ،ص .60وانظر :فتوحات اإلله املالك ،ج ،0ص.00
( )57فحص الدفاتر ،ص.620
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 . 2 . 2 . 3حسن المشورة للمجاهدين :فال ابنه موالي عبد اهلل :فلقد كانت اتصاالت واسعة بني الشيخ -رمحه
اهلل تعاىل -واجملاهدي  ،فلقد هلم يف القضا يا واملسائل اليت حيتااون فيها إىل التبيان الشرعي واحلكم الديين ،بل منهم م ميكثون
عنده يف املدرسة الليايل ذوات العدد حتت غطاء الزيارة ،ولكنهم يتعلمون منه أحكام اجلهاد وما يتعلق به»( « .)58كان السي
موالي املهدي م اجملاهدي الكبار مبعية إخوانه ،ون ذكر منهم باخلصوص سيدي موالي عبد اهلل يستشريونه يف أمر الثورة
واجلهاد ،والشيخ رمحه اهلل يديل هلم بالرأي الصواب واملشورة السديدة.
وم املشورات اليت أشار هبا الشيخ مباركته إلنشاء مركز للجهاد يف العلوشية بسايل ،وفد كان مركزا حيويا ونقطة ارتكاز هامة يف
تاريخ النضال التحرري ،واملنطقة اجلنوبية باخلصوص ،كما ال خياى على فار التاريخ واملتاحص حلقائقه أن اجلبهة اجلنوبية مبايل
فد لعبت دورا حموريا يف استقالل اجلزائر ،واملرتكز كان هو املركز ال ذي ضم رفقاء يف اجلهاد ،وعلى رأسهم السي عبد القادر
املايل االسم الثوري لاخامة رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتاليقة واجملاهد حممد الشريف ب سعدية وعبد اهلل هلوشات
وأمحد دراية والسي حممد الزاوي وموالي عبد اهلل ب السي محو كما ت ذكر كتب التاريخ أن أزيد م  221انديا تدربوا يف ه ذا
املركز.
 . 3 . 2 . 3دعم الثورة بالمال :كما أن الشيخ فد كلف بعض تالم ذته وهو السي خالدي حممد -رمحه اهلل -بأن
حيمل رسائل للمجاهدي وبعض املعونات املالية لدعمهم هبا مما ااد عليه هبا أهل الاضل واجلود والكرم ،فكان الطالب خالدي
يتنقل بني سايل وأدرار وتيميمون وبشار ذهابا وإيابا ويف كل مرة ينقل أخبار اجملاهدي للشيخ وسالمهم والتماس الدعاء م
الشيخ .فال بناسه «:وااءين احلاكم العسكري حمللنا فاتش الدور واملدرسة وكتب الطلبة كتابا كتـابا ومساكنهم ملا بلغهم أننا
» ()59
على اتصال مع الثورة واجلبهة واجلنود اجملاهدي وجنمع هلم املال فألقوا علينا القبض .

 . 4 . 2 . 3حثه لعدد من طلبته على االلتحاق بالثورة الجزائرية :ترام الشيخ حتريضه بالكلمات على
االستعمار إىل البعد العملي وكان ذلك م خالل أمره لكثري م طلبته ليلتحقوا بصاوف الثورة ،وم هؤالء على سبيل املثال ال
احلصر:
الطالب الشهيد بومجعة بورحلة ال ذي مات يف اجلهاد.
والطالب اجملاهد الاقيه احلاج العيد حجاج م بلدة املنيعة ال ذي أمره الشيخ باالحتاق بالثورة من ذ فيامها.
الطالب اجملاهد كرومي احلاج أمحد
الطالب اجملاهد احلاج عبد الرمح العيادي.
الطالب اجملاهد سي ناصر ب املربوك
الطالب احلاج عبد اهلل عرايب م بشار.
الطالب اجملاهد املعراج الطالب اجلاليل.

( )58نسيم الناحات ،ص 21م اهلامش.
( )59املصدر السابق ،ص.21
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وغري هؤالء كثري م الطلبة وغريهم م احملبني .وه ذا املوفف الداعم للثورة التحريرية وجلبهة التحرير واملعادي لالستعمار( )60كان
وعيا وثقافة عند كل م كانت له صلة باملدرسة اليت أسسها الشيخ موالي أمحد.
 . 3 . 3الوقوف في وجه مشروع فصل الصحراء:
نستطيع أن نقول أن أهم دور فام به الشيخ يف الثورة التحريرية هو السعي إلفشال املشروع الارنسي اخلطري ،وهو حماولة
فرنسا فصل الصحراء اجلزائرية ع اجلزائر ،خاصة بعد أن اكتشات الثروات الطبيعية الكبرية اليت تزخر هبا املنطقة.
وللقيام هب ذه املهمة رمست فرنسا خطة اهنمية؛ متثلت يف أهنا استغلت حب واحرتام أهل املنطقة للعلماء ،فاستقدمت
فرنسا عاملا معروفا ِ
يك هلا الوالء ،وهو الشيخ حممد حممود ب الشيخ األرواين( )61فاضي تنبكتو صاحب أزواد( ،)62وأسندت
فرنسا له مهمة افناع علماء وأعيان املناطق الصحراوية بضرورة أن يطلبوا االستقالل م اجلزائر ،وأن يبقوا تابعني لارنسا.
وفد سطر الشيخ موالي أمحد الطاهري تااصيل ما فام به الشيخ حممد حممود ب الشيخ األرواين ،وكيف كان الشيخ
موالي أمحد له باملرصاد ،واستطاع ب ذكاء أن يبطل ه ذه احملاوالت الارنسية لتقسيم اجلزائر.
 . 1 . 3 . 3استقدام فرنسا للشيخ القاضي محمد محمود إلى توات:

فال الشيخ موالي أمحد يف كتابه "نسيم الناحات" «:فامت حرب التحرير اجلزائرية اليت مل يبق أحد م الشعب اجلزائري إال ذاق

األمري والسيما أعيان الشعب ،وضاق اخلناق على املستعمر الارنسي ،وعندها حاول أن ياصل الصحراء ع القطر اجلزائري
َّ
يسريها الصحراويون بأناسهم بزعمهم الكاذب وخديعتهم
واملغرب ومايل ،وأن تكون الصحراء مناصلة حتت راية فرنسا ج
املكشوفة ،فكلاوا هب ذه املهم ة القبيحة ال ذميمة الشنعاء املاتون حممد حممود ب الشيخ فاضي تنبكتو صاحب أزواد ،فشمر ع
ساق اجلد ،كما أن الارنسيني ب ذلوا له العطايا اجلزيلة واعلوا ره إشارته أنواع املراكب م طائرة فما دوهنا ،وسهلوا له أنواع
املواصالت والتسهيالت وأنواع التعظيم وناوذ الكلمة ،وصار يسري مرة م دكار عاصمة السنغال وتارة إىل باماكو عاصمة مايل
وأخرى م اجلزائر إىل فرنسا هل ذا الغرض ،وال يتكلم إال مع الشخصيات البارزة م احلكام الارنسيني .وصار جيوب األفطار
الصحراوية هل ذا الغرض ويغري الناس ويلبجس عليهم باخلطب الطنانة املسمومة ،فغ ذى كثريا م تنبكتو واحلوض وأظواد

( )60فال يل عبد السالم يدا (حيحا تيميمون) أن أخاه الطالب عبد الكرمي (م طلبة الشيخ موالي أمحد) مرض يف مدرسة الشيخ موالي أمحد سنة 0221
فأراد أبناء السي محو أخ ذه للمستشاى الارنسي برفان ،فرفض وفال :ال ميسين كافر .فلما أغمي عليه يف املدرسة أخ ذوه إىل املستشاى ،وعندما ذهبوا للبحث
ع الطبيب مات -رمحه اهلل -فبل أن يراه الطبيب.
( )61حممد حممود ب الشيخ ب سيدي بوبكر ب القاضي األرواين ،ولد يف مدينة أروان ،مشال تنبكتو ،سنة 0201م ،ونشأ يف عائلة عريقة ،عرفت باالشتغال
بالعلم والقضاء والتجارة .تعلم تعليمه األول يف مدينة أروان على يد والده وأعمامه وأخواله وعلماء عصره ،مث ارحتل إىل مدينة تنبكتو اليت كانت فلب احلركة
الاكرية يف غرب إفريقيا ،فاشتغل هبا بالتدريس ،وتوىل هبا القضاء ،وتويف فيها سنة 0270م ،بعد حياة حافلة باألساار واالشتغال بالسياسة والتأليف ،ترك
أكثر م ثالثني مؤلاا .انظر :اب داره ،حممد ،اجلديد يف موضوع فصل الصحراء ع الشمال :املساعي االستعمارية للشيخ حممد حممود ب الشيخ األرواين
املعروف بقاضي تنبكتو ،جملة احلقيقة ،اامعة أمحد دراية ،أدرار ،اجلزائر ،العدد ،67ديسمرب 6100م/صار 0002ه ،ص.672
( )62وهي منطقة مشال دولة مايل ،يسكنها الطوارق أو أمازيغ الصحراء.
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والتوارق( )63وكثريا م أهل احلل والعقد م الصحراويني حىت أوفعهم يف ه ذه الشَجر ِك املنصوبة هلم م حيث ال يعلمون ،فوفَّع له
كثري م أهل احلل والعقد على وثيقة كانت معه على أن الصحراء جيب أن تكون مناصلة ع اجلزائر واملغرب ومايل ،وهك ذا
حىت وصل إىل توات فسبق منا ملا يعلم هو وغريه أن أهل تلك الناحية تدي لنا وتابعة ألمرنا يف كل ما نشري عليهم به م
األمور الصاحلة ،ولـما ااءنا هو وحاكم رفان ،وعرض علينا ه ذه اخلطة بقوله :إنين فدمت م تنبكتو ونواحيها الصحراوية
لغرض مهم كلاتين به احلكومة الارنسية ،وفيه مصلحة للحكومة ومصلحة لنا حن الصحراويون ،وهو أن نظر احلكومة افتضى أن
تكون الصحراء مناصلة منقطعة ع اجلزائر وغريها ،وأن تكون حتت راية اجلمهورية الارنسية ،وكنوزها وخرياهتا تصرف يف مصاحل
الصحراويني على املساواة ،وجيب علينا حن الصحراويون أن نتنبه ونعلم أن الصحراء ِملك لنا ال لغرينا ،وها أنا سبقت منك
أنت؛ ألن أهل ه ذه الناحية تعمل برأيك وإشارتك وتابعة لك ،وأريد بأمر م احلكومة أن ت ذهب معي إىل مجيع القواد وأهل
احلل والعقد حىت تعجرفهم هب ذا األمر املهم ويوفجعوا على ه ذه الوثيقة وما فيها م الشروط ،واليت وفَّع عليها إخواهنم الصحراويون.
» ()64
فعلمت أن ه ذا مكر وخديعة وحيلة وأمر خطري ،فطلبت منه السماح وأظهرت له بأين مريض ،فزارين احلاكم الارنسي .
 . 2 . 3 . 3تحذير الشيخ ألعيان المنطقة من هذه الخطة الفرنسية الخطيرة:
فال الشيخ موالي أمحد «:ولـما ظهر لنا بأن ه ذه فتنة يقصد بـها فلب احلقائق وباطل يف صورة احلق فتحرك منا ما كان
ساكنا وبرز منا ما كان كامنا غرية على اإلسالم واملسلمني والوط والدي  ،فأفول لكل م لقيت م أهل احلل والعقد م أكابر
الناس :إن حممد حممود إمنا هو ااسوس لارنسا وفتنة وخائ للوط واملواطنني ،وال تغرتوا به ،وال تكونوا كال ذي غرهم ودالهم
» ()65
الشيطان بغرور .ولوال عناية اهلل ولطاه وحاظه لنا لوفعنا يف حبائله .
 . 3 . 3 . 3تعرض الشيخ موالي أحمد للتضييق والسجن والضرب حتى هاجر للمغرب بسبب
موقفه:
إن املسدمر الارنسي مستعمر غاشم ال حيرتم عاملا وال غريه ما مل يتمش مع اسرتاتيجياته ،وهل ذا فإن الشيخ موالي أمحد
الفى ما الفى م االضطهاد م الارنسيني لـما علموا أنه هو العقبة الكؤود أمام مشروعهم لاصل الصحراء اجلزائرية ،يقول
الشيخ موالي أمحد «:فلما طال انتظار الارنسيني وسألوا ع األمر ،فال هلم بعض املاتونني :إن فالنا -يقصدين أنا -هو ال ذي
عرفل التوفيع ،وكان يقول للناس إن حممد حممود ااسوس وخائ  .ولـم ا بلغهم ه ذا اخلرب فامت فيامتهم وااءين احلاكم
العسكري حمللجنا فاتش الدور واملدرسة وكتب الطلبة كتابا كتـابا ومساكنهم لـما بلغهم أننا على اتصال مع الثورة واجلبهة واجلنود
اجملاهدي وجنمع هلم املال ،فأل َقوا علينا القبض؛ ألهنم كانوا دائما يرتبصون بنا الدوائر ويتحينون بنا الارص فأخ ذوين حتت حراسة
» ()66
مشددة م اللايف األانيب إىل مركز رفان وال تسأل عما أهانين به ذلك احلاكم م اإلهانة .

 . 4خاتمة:
( )63ه ذه املناطق هي مساحات ممتدة فاي دولة النيجر ومايل ،انوب احلدود اجلزائرية.
( )64نسيم الناحات ،ص.22
( )65املصدر السابق ،ص.22
( )66املصدر ناسه ،ص.27
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يعد الشيخ موالي أمحد فامة علمية كبرية م خالل كتبه وفتاويه ،والقامات العلمية اليت ترات م عنده ،ولك ه ذا
التبحر العلمي ما كان ليعطي مثرة كبرية ونافعة ،ويرتك بصمة واضحة يف خمتلف مناطق اجلزائر لو أن الشيخ كان منزويا على
ناسه بني كتبه أو طلبته اخلاصني ،بل إن أهم ما ميز الشيخ موالي أمحد أنه كان رال وافعه؛ حيث عاش مهوم أمته ،وم أعظم
مهوم األمة اجلزائرية يف تلك الارتة هي َهم االستقالل وكياية النجاة م براث االستدمار الارنسي اجلامث على صدرها واملستنزف

لثرواهتا .فمحنة االستعمار الارنسي كشات لنا ع املعدن احلقيقي للشيخ م خالل ما ب ذله م اهود ابارة يف الكااح
الوطين ،مساندا ب ذلك الثورة اجلزائرية ،فكان ناشرا للوعي والعلم ،ومعينا للثورة باملال والراال ،وادارا مانعا أمام أخطر
اسرتاتيجيات االستدمار الارنسي ،وهي فصل الصحراء اجلزائرية ع مشاهلا.
وال يزال تاريخ الشيخ موالي أمحد وتراثه العلمي ميدانا واسعا للباحثني واملؤجرخني ،ليستخراوا منه اإلجنازات والعطاءات
اليت أثرى هبا الشيخ موالي أمحد الساحة النضالية للجزائر.
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