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 مرتكزات علمية . 
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 وفقراته.
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 اصة بهذه املصادر .الببليوغرافية الخ
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َ
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َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة ت -7
ْ
ن  الُحك
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َ
حكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان
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ساسها ُيحك
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م وعلى أ ِ

 
حك
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رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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َ
أ
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 ةعالقة دوليت غانة ومالي بفقهاء املالكيَّ 

 بشَّار َأكرم مجيلو  فائز فتح اهلل عبدالوهاب 
 

22/9/2020 تأريخ القبول:       16/8/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

في غانة الوثنية بسبب  اإِلسالمفي نشر  ان للدعاة والتجار المغاربة دور كبيرلقد ك     
غانة يعفي  ِإمبراطوري امتازوا بها، وفي المقابل كان م وروح التسامح التتعاملهم معه

وكذلك  اإِلسالمالمسلمين من الضرائب وكذلك بعض العادات والتقاليد التي ال تتوقف وروح 
في نشر  ان لظهور المرابطين في غانة دوركان للمسلمين مساجد وأئمة وطالب علم، وك

 اإِلسالمغانة، ظهرت دولة مالي التي أمتاز حكامها بحب  المذهب المالكي وبعد زوال دولة
ونشر المذهب المالكي وكذلك قيامهم بتعيين المسلمين من العلماء في مناصب ادارية 

حكمِه  ُمدَّةوقضائية ودينية، وكان من أعظم ملوك دولة مالي منسا ولي التي امتازت 
هب الذي يمثل مصدرًا اقتصاديًا بالعدل والرخاء والتوسع والسيطرة على بعض مناجم الذ

 اإِلسالمد الفقهاء المالكية بسبب ازدياد تمسك منسا ولي بو جُمدَّة ازداد و مهمًا، وفي تلك ال
وأداء الفرائض الدينية وقام بدعم الفقهاء وذلك لقيامهم بتوعية الناس في أمور دينهم، ومن 

بالمذهب  االحًا عاداًل ومتمسكً الحكام الذين دعموا الفقه المالكي منسا موسى الذي كان ص
المالكي وفخورًا باالنتساب اليه، وقام بدعم الفقه المالكي من خالل شراء المؤلفات والكتب 

قية المالكية من القاهرة ومنها كتب الموطأ لإلمام مالك والمدونة لإلمام سحنون فقيه أفري
صطحبهم منسا موسى اة جدًا، ومن العلماء الذين ميَّز وكتاب مختصر قليل وهي كتب م

معه العالم الفقيه عبدالرحمن التميمي الحجازي الذي سكن تنبتكو فوجدها حافلة بالفقهاء 
فاس وتعلم الفقه المالكي  ِإلى والسودانيين الذين تفوقوا عليه في الفقه المالكي، وبعدها رحل

 .لمذهب المالكيهموا في نشر اسأ  دة تنبكتو وترك فيها بعد وفاتِه أبناء وحف ِإلى ثم عاد
 .القاضي مساجد، الوثنية،الكلمات المفتاحية:     

                                                 

 جامعة الموصلآلدابا/كلية طالب ماجستير/قسم التاريخ/. 
 جامعة الموصلاآلداب/كلية ُأستاذ/قسم التاريخ/. 
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 المقدمة
ر مييين حكيييام اليييبالد منيييذ حظيييي الميييذهب الميييالكي فيييي السيييودان الغربيييي بيييدعم كبيييي

برجييال  فييي تلييك الييبالد، وتنييود ذلييك الييدعم بييين الترحيييب اإِلسييالمولييى النتشييار السيينوات ا ُ 
ت بتييدريس كتييب عتنييالتييي ا المسيياجد والمييدارس سييهام بافتتيياحالمييذهب وتكييريمهم، وبييين اإلِ 

ولييى ممالييك أُ كتييب المييذهب المييالكي، ومنييذ تأسيييس المييذهب، وبييين افتتيياح المكتبييات وشييراء 
، وكيييان للحكيييام دور كبيييير فيييي نشييير للميييذهب اداعًمييي االسيييودان وغانييية وقيييف حكامهيييا موقًفييي

اليذي م( 1270-1255هيي 652-699نسيا وليي  المذهب الميالكي فيي دولية ميالي ومينهم م
بتوليييه الحكييم دوليية مييالي قييد قطعييت صييلتها بالتقليييد السياسييي الييوثني الييذي يجعييل ميين ابيين 

د منسييا موسييى التزامييه الييديني كَّييوأ   (1 ا خييت الملييك المرشييح الوحيييد لخالفيية الملييك بعييد وفاتييه
ن سيييييطر علييييى المراكييييز ، ومنهييييا فريضيييية الحيييي  بعييييد أ  يةاإِلسييييالموحرصيييه علييييى الفييييرائض 

مييور دييينهم، وكييذلك قافييية التييي كانييت حافليية بالفقهيياء الييذين يفقهييون النيياس فييي أُ التجارييية والث
فيي نشيير الميذهب المييالكي فيي بييالد  عين طرييي  جلبيه الكتييب  كيان لمنسييا موسيى دور كبييير

واصييطحب معييه عنييد عودتييه ميين رحليية ِإلييى كبييار المييذهب المييالكي،  والمؤلفييات التييي تعييود
  إبيييراهيم بييين محميييد الغرنييياطي وتوثقيييت العالقييية الحييي  الفقييييه الشييياعر المهنيييدس أبيييا إسيييحا

. وميين الفقهيياء الييذين (2 هم الغرنيياطي فييي نشيير مهاراتييه العلمييية وا دبييية والفنيييةأ سييبينهمييا و 
ا الفقيه أبو العباس سعيد الدكالي الذي قيام بمملكية يضً المذهب المالكي أ   أ سهموا في انتشار

ومين  ميالي أييام السيلطان منسيا موسيى،صمة مالي لمدة طويلة وشغل منصب القضاء بالعا
مييور التييي سيياعدت علييى نشيير المييذهب المييالكي المسيياجد التييي كانييت حافليية بطلبيية العلييم ا ُ 

تيي كيان يحضيرها المليوك فيي الَّ يلقيون اليدروس واليوعظ عليى النياس  والفقهاء المالكيية اليذين
 .(3 حيانبعض ا   
 

                                                 

 2007اء شريف االنصاري للنشر والتوزيع والطباعة،  بيروت : ابنتحفة النظار، شركة بطوطة،  ابن( 1 
 71،ص 2م(، ج

دور  الثقافي  شريفة، من اعالم التواصل بين بالد المغرب وبالد السودان، إبراهيم الساحلي، ابنمحمد  (2 
 .82(، ص 1999، في مملكة مالي،  منشورات معهد الدراسات االفريقية

 .283، ص 2بطوطة، تحفة النظار، ج ابن( 3 
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 اواًل: عالقة حكام السودان بالفقهاء المالكية:
 . عالقة حكام غانة ومالي بهم:1   

جهيود اليدعاة والتجيار المغاربية، وسياعد عليى ذليك  فيي غانية بفضيل اإِلسيالمانتشر 
محميود السييرة  وكيان ملكهيم  بسيي( ،سكان تلك الدولة الذين كانوا متسامحين ميع المسيلمين

يي(1)والمسييلمين ا للعييدلمحًبيي  غانيية صييمةجريييت علييى موقييع عاأُ د الكشييوف ا ثرييية التييي ، وتؤك 
القديمية ان اقييدم مسياجد العاصييمة بنييي فيي القييرن الثالييس الهجري التاسيع الميييالدي، ولموقييع 
غانة الجغرافي في نهاية طري  القوافل الغربي الذي يربط بين سجلماسة وغانية دور واضيح 

 .(2)في توافد التجار المسلمين اليها
وضيية علييى الرعييية ومنهييا غانيية يعفييي المسييلمين ميين التقاليييد المفر  ِإمبراطييوروكييان 

اميا المسيلمين  كانت تتضمن الجثي على الركب وحس التراب على الرؤوس، الَّتيالتحية له 
يي، مِ (3)تحيييتهم لييه التصييفي  باليييدين فكانييت غانيية، وكييان  ِإلييى ا شييجع المسييلمين علييى التوافييدمَّ

ة الجيييزء الخييياص بالمسيييلمين مييين المدينييية يحتيييوي عليييى مسييياجد فيهيييا أئمييية ومؤذنيييون وحملييي
 .(4)علم

لهيييم وذليييك  مبراطيييورلقيييد حظيييي التجيييار المسيييلمون الميييالكيون فيييي غانييية بييياحترام اإلِ 
م العالقيييات دارة شيييؤون الدولييية وتنظييييإِ ميييتالكهم خبيييرات متعيييددة سييياعدته فيييي السيييتقامتهم وا

فيي مدينتيه مسيجد يصيلي فييه الوافيدون  مبراطيوروقيد جعيل اإلِ  ،خيرىالخارجية ميع اليدول ا ُ 
وكييان صيياحب بيييت مالييه  وكييان علييى مقربيية ميين مجلييس حكييم الملييك، عليييه ميين المسييلمين

 .(5)ومعظم وزرائه من المسلمين المغاربة الذين كانوا على المذهب المالكي
م( ثبتيوا ميذهبهم  1087 – 1076ه  481 – 469  وحينما حكم المرابطين غانة

 السيييلمية وةواخييير القيييرن الخيييامس الهجري الحيييادي عشييير المييييالدي، وكيييذلك اليييدعأ  الميييالكي 
                                                 

م(. ج  1992أبو عبد اهلل بن عبد العزيز البكري، المسالك والممالك، دار الغرب االسالمي،  د. م : (1 
 .871، ص 2
 .268، ص2بطوطة، تحفة النظار، ج  ابن (2 
عن الفرنسية : محمد  ةترجم وصف افريقيا،.؛ الوزان، 873، ص 2البكري، المسالك والممالك، ج  (3 

 .166، ص 2م(، ج  1983،  بيروت : 2حجي، محمد ا خضر، دار الغرب االسالمي، ط 
 .4م(، ص  1968االدريسي، نزهة المشتا ، ليدن :  (4 
 .151، ص 3م(، ج  1997قصى،  الدار البيضاء : السالوي، االستقصا  خبار دول المغرب اال (5 
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ذ إِ تلييك الييبالد منييذ مطلييع ذلييك القييرن، رت بشييكل جلييي فييي ثَّييأ  لإلسييالم فييي السييودان الغربييي 
اليييدين الرسيييمي للوحييييدات  صييييارذي كيييان االنتصيييار النهيييائي لإلسييييالم ومذهبيييه الميييالكي الَّييي

فييييي السييييودان الغربييييي سييييب  قيييييام دوليييية  اإِلسييييالمالسياسييييية واعتنقييييه الحكييييام والمحكييييومين، و 
ولكين بظهيورهم عيم  وكذلك المذهب المالكي سب  عصر المرابطين، ،بزمن كبيرالمرابطين 

والميذهب المييالكي  اإِلسيالمالميذهب وانتشير بفضيل تحمسيهم، وبعيد التحدييد الزمنيي النتشيار 
وهيذا عنيدما سييطرت دولية ميالي  ،في السودان الغربي بدأت مرحلة الذيود واالنتشار الواسيع

 .(1)يعلى معظم مناط  السودان الغرب
ذيييود المييذهب المييالكي وانتشييار  فييي السييودان الغربييي بظهييور دوليية  وبييدأت مرحليية

السياسيية بعيد  ية التي قاميت فيي تليك اليبالد وظهيرت كقيوة بيارزة عليى السياحةاإِلسالممالي 
يمِ  ،(2)م( عليى ييد قبائيل الصوصيو 1203ه  600انهيار دولة غانة سنة    احيدس فراًغيأ  ا مَّ

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

ليييم كانجابييا، وهييذ  القبائييل قإِ المسييلمة القاطنيية فييي (3)قبائييل المانييدنجو ِإلييى مييرن آل ا   أ   ِإلييى
ية التييي ميزهييا عيين غيرهييا ذلييك الييدور اإِلسييالم نشيياء مملكيية ميياليإِ فييي ليهييا الفضييل إِ يرجييع 

                                                 

الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك واالمم، تحقي : محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر  ابن (1 
 269، ص 6خلدون، العبر، ج  ابن؛ 276، ص 16م(، ج  1992عطا، دار الكتب العلمية،  بيروت: 

– 270. 
الفوالنيين هاجروا من بالد التكرور وكونوا طبقة حاكمة في كانجابا قبائل الصوصو : هم فرد من  (2 

التابعة المبراطورية غانة، وبقوا وثنيين ويدفعون الجزية لحكام غانة حتى ظهر ضعف غانة وتدهور نفوذها 
 – 76السياسي، اعلن ملك الصوصو استقالله ثم هاجم غانة بعد ذلك. ينظر: طرخان، دولة غانة، ص 

77. 
ائل الماندنجو: وهم مؤسسو دولة مالي والتسمية المتداولة بين قبائل الماندنجوهي :الماننكا أو قب (3 

الماندكا أو الماندينغ او مانن  او ماننجا او ماندج وهي كلها متقاربة، وقد سادت هذ  القبائل لبضعة قرون 
يا لنهري السنغال وامتدت نحو في منطقة فسيحة ممتدة بين نهر النيجر والمحيط االطلسي في الوديان العل

شماال وال توجد منها جماعات مبعثرة في مناط  اخرى بحوض النيجر  59الجنوب الى حوالي خط عرض 
 ؛27 – 26وما حوله. ينظر: طرخان، دولة مالي، ص 

Hunwikj.o : The mid-fourteenth century of Mali , The Journal of African History , 
Vol , 14. No 2 , (1973) , p 203 ؛ 

 .61نقال عن مرجان، فقهاء، ص 
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مماليك، أ و  وحيداتأ و  جل توحيد القبائل الزنجية داخيل واليياتأ  ه من ب الكبير الذي نهضت
والدعوة له في جميع بالد السودان الغربيي فيي فتير  ميا  اإِلسالمكذلك دورها البارز في نشر 

  .(1)م( 1430 – 1230ه  834 – 628بين سنتي  
 القليييل مثييل الَّ إِ سيير ال يعييرف عنهييا ودوليية مييالي منييذ ظهورهييا حكمييت فيهييا ثمييان أُ 

النييزوريين  وأسييرة ،وأسييرة باكييابوكو ،كامييارا وأسييرة ،سييرة مركييووأُ  ،سييرة دييياراوأُ  ،كورومييا سييرةأُ 
 ِإليييى المسيييلمة قبائيييل المانيييدنجو (3)، وقيييد قييياد سيييندياتا كيتيييا(2)وأسيييرة كيتيييا ،الكونيييانيين وأسيييرة

 سييييومنجارو( فييييي معركيييية  بزعاميييية المنافسيييية الصوصييييو الوثنييييية مملكيييية اذ هييييزم النصيييير،
تاح هذا النصير أ  و (5)م( 1235ه  633الصوصو سنة   ِإمبراطورالحاسمة وقتل (4) كيرينا(

يقيموا ودوليتهم التيي عرفيت لتي كانت ضمن نطا  دولة غانة و جزاء كافة االسيطرة على ا   
( 1430 – 1230ه  834 – 638ميا بيين   ُميدَّةية فيي اإِلسيالم ليفي التاريخ بمملكة ميا

علييهم  ِإمبراطيور وبتنصييب سيندياتاك على انقياض هيذ  الدولية، وقيام زعمياء قبائيل المانيدن 
نموذج للخليفية المسيلم ليقيدم حكيام م(، وظهر سندياتا بلباس يمثل ا ُ  1238ه  636سنة  

 .(6)الواليات الوالء والطاعة له

                                                 

، 2طرخان، االسالم واللغة العربية في السودان االوسط والغربي، مجلة جامعة ام درمان االسالمية، د  (1 
 .18 – 17م(، ص  1969ه  1389 
سرة، غير أسرة كيتا: لم تكن هي ا سرة التي حكمت مالي، اذ سبقتها أسر غير معروفة مثل هذ  ا  (2 

 .35 – 33انها ادت دورا ما ثم اختفت من مسرح االحداس. ينظر: طرخان، دولة مالي، ص 
ناري فامغان بن ناري فامغان بن موسى كيتا المشهور بموسى ا كوي، وقد  ابنسندياتا كيتا: هو (3 

ا االسد. ينظر: اشتهر سندياتا بلقب  ماري جاطه( وماري معناها ا مير من نسل السلطان، وجاطه معناه
 . 293، ص 5؛ القلقشندي، صبح االعشى، ج  266، ص 6خلدون، العبر، ج  ابن
م( بين سندياتا  ماري جاطه( ورئيس قبيلة الصوصو  1235ه  633كيرينا: معركة حدثت سنة  (4 

، 6خلدون، العبر، ج  ابن سومنجارو( وانتهت بانتصار ماري جاطه وطرد الصوصو من البالد، ينظر : 
 .413 ص

 5) Nobiakai – AL- Nuraslaam , An Inrestigation of malinke his toriography 
from studiata to AL many samori Torre Howard unirersity , was hington , p. 
c. 2005. p 2. 

 .181م(، ص  1999الشكري، االسالم والمجتمع، ابو ظبي : (6 
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 اتخييذ عاصييمة جديييدة نة التييي انتصيير فيهييا سييندياتا علييى ملييك الصوصييووفييي السيي
وكانييت هييذ  المدينيية ال تبعييد عيين مدينيية  -اآلمنيية  المدينيية يأ   -لمملكتييه عرفييت بييي  نييياني(

والحربيييية وتلقيييب هيييذا  االقتصيييادية والسياسيييية ، ومنهيييا كيييان اليييتحكم بيييا مور(1)جنيييي كثييييرًا 
 .(2)سد(مير ا    ا   أي الملك  بماري جاطه( 

 واد  فيييي السييييطرة عليييى السيييودان الغربيييي، فشيييهدتبقُييي كميييا اسيييتعان  مييياري جاطيييه(
قلييم التكيرور والمنياط  إِ فضيمت  قياليم السيودانيةكيل ا    مملكة مالي فيي عهيد  توسيعًا شيمل

قييياليم فيييي مملكييية ميييالي الصييينغاي، وبانصيييهار هيييذ  ا    ومنطقييية التيييي كانيييت خاضيييعة لغانييية
ذ إِ يييية عظيمييية القيييوة واالتسييياد، ِإمبراطور  ِإليييى واحيييد تحوليييت مييياليوتكوينهيييا كييييان  ،الناشيييئة

 مارسيييييت نشييييياطها فيييييي السيييييودان الغربيييييي كليييييه، وحققيييييت آمالهيييييا فيييييي المييييييادين السياسيييييية
بييالد الهوسييا شييرقًا وميين المحيييط  ِإلييى طلييس غربيياً قتصييادية كافيية، وامتييدت ميين جبييال ا   واال
وج أ  ييييية قييييد بلغييييت مبراطور هييييذ  اإلِ  نَّ لكييييحتييييى الصييييحراء الكبييييرى شييييمااًل، طلسييييي جنوبييييًا ا   

وقيييد  ،ان القيييرن الثيييامن الهجري الرابيييع عشييير المييييالديبَّيييإِ سييياعها عظمتهيييا وذروة مجيييدها وات  
يييي مِ اإِلسيييالمدولييية ميييالي عليييى العيييالم  انفتحيييت سيييهم فيييي التعرييييف بهيييا ونميييو الميييؤثرات أ  ا مَّ
  .(3)ية فيهااإِلسالم

طيار دولتيه، كميا إِ قاليم التيي دخليت فيي    د نفوذ  في ان يوط  أ  جاطه  استطاد ماري
لتيييه مييين بيييالد الجليييف عنيييد نشيييطة كافييية، وامتيييدت دو شيييهدت دولتيييه تطيييورًا ملحوظيييًا فيييي ا   

الغيييرب منكيييومبي  ِإليييى واسيييط النيجييير شيييرقًا ومنفوتيييا جيييالون جنوبييياً أ   ِإليييى طلسييييالمحييييط ا   
يزييد عين نصيف  الي تقيدر بميات مسياحة دولية ميصار عاصمة غانة السابقة شمااًل و  صالح

، وميين عهييد  اتسييعت دوليية مييالي وزادت شييهرتها وثرواتهييا ممييا (4)اوروبييا كلهييا تقريًبييأُ مسيياحة 

                                                 

تدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي خلدون، العبر وديوان المب ابن (1 
، ظلت نياني 266، ص 6م(،ج  1988السلطان ا كبر، تحقي  : خليل شحاذة، دار الفكر،  بيروت : 

عاصمة مالي طيلة القرنين السابع والثامن الهجريين الثالس عشر والرابع عشر الميالديين، وتقع نياني على 
 .183سانكراني. ينظر:الشكري، االسالم والمجتمع، ص أحد روافد نهر 

  266، ص 6خلدون، العبر، ج ابن (2 
 .180الشكري، االسالم والمجتمع، ص (3 
 .43طرخان، دولة مالي، ص  (4 
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وفييي مقيدمتهم فقهيياء المالكييية الييذين  ،ليهيياإِ فيي اسييتقطاب الكثييير ميين الوافيدين  ثييركيان لييه ا   
 .(1)كانوا سببًا في نشر المذهب المالكي

الميالكي فيي السيودان الغربيي، ومين ولماري جاطه دور واضح فيي انتشيار الميذهب 
الوثنييية بسييبب  الصوصييو ن قضييى علييى دولييةأ  والتيية، بعييد  مدينيية ِإلييى بييين ذلييك عييدم تقدمييه

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

م( اليييذي كيييان  1270 – 1255ه  669 – 652  (3)وجييياء بعيييد  ابنيييه منسييياولي
بيه اليذين سياعدو  عليى توسييع أ  ، وقد اعتمد على قادة ومستشاري (4)ام دولة ماليكَّ عظم حُ أ  

والسييطرة  حد ما والتوسع في المناط  المجاورة ِإلى بالرخاء حكمه ُمدَّةمملكته، وقد اتسمت 
ن فييييتح أ  ا بعييييد مًا والسيييييَّ ميَّييييز ب الييييذي يمثييييل مصييييدرًا اقتصيييياديًا معلييييى بعييييض منيييياجم الييييذه
 ِإليييييييى باليييييييذهب وضيييييييمها اللتيييييييين يوجيييييييد بهميييييييا منييييييياجم غنيييييييية (5)ميييييييدن جنجرا( و  نقيييييييارة(

، كمييا زحيييف علييى بعييض منييياط  (6)مملكتييه، كونكودوجو( و  سييانى نيانجيييا(و  سييانجاران(
لنفسيييه والء تليييك  الحاكمييية ليضيييمن سيييرةا ُ  خيييذ بعيييض الرهيييائن مييينأ  مكييين مييين التكيييرور وت

 .(7)سرا ُ 
 – 652فقهيياء المالكييية فييي دوليية مييالي حينمييا تييولى  منسييا ولييي(   دو جييكمييا ازداد و 

بتولييه الحكيم تكيون  الَّيذيبييه  مياري جاطه(أ  م( الحكم بعيد وفياة  1270 – 1255 ه 669

                                                 

 . 64مرجان، فقهاء، ص  (1 
 .42م(، ص  1973طرخان، دولة مالي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  القاهرة :  (2 
االكبر لسندياتا ومعنى اسمه السلطان ولي، كما عرف بالملك االحمر نظرًا لكونه  بنلي : وهو االمنساو (3 

 .35ابيض البشرة. ينظر : طرخان، دولة مالي، ص 
 .293، ص 5أبو العباس احمد بن علي القلقشندي، صبح االعشى، القاهرة : د. ت(، ج  (4 
ضمها ماري جاطه  مالك دولة مالي بعد ان طرد الصوصو جنجرا ونقارة: مدينتان تابعتان لدولة غانة (5 

؛ طرخان، دولة غانة، ص 28منها، ونقارة يوجد فيها مناجم للذهب. ينظر: االدريسي، نزهة المشتا ، ص 
29. 
المقريزي، الذهب المسبوك في ذكر من ح  من الخلفاء والملوك، تحقي  : جمال الدين الشيال، مكتبة  (6 

 ، والمدن الثالس تابعة  مالك دولة غانة سابقا.110، ص 1م(. ج  2000 د م :  الثقافة الدينية،
 .64طرخان، دولة مالي، ص  (7 
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خيت المليك المرشيح الوثني الذي يجعيل مين ابين ا ُ  مالي قد قطعت صلتها بالتقليد السياسي
 .(1)الوحيد لخالفة الملك بعد وفاته

داء فريضية أ   ية ومنهيااإِلسالمالديني وحرصه على الفرائض  التزامه ولي د منساكَّ أ  و 
والثقافيييية التيييي كانيييت حافلييية بالفقهييياء اليييذين  ن سييييطر عليييى المراكيييز التجارييييةأ  الحييي  بعيييد 

 .(2)مور دينهمأُ  ُيفقهون الناس في
م( تيييولى زميييام الحكيييم سيييبعة مليييوك  1270ه  669منسيييا وليييي سييينة   وبعيييد وفييياة

 700 – 684دوليييية مييييالي حتييييى نجييييح سيييياكورة   ِإلييييى ، وبييييدأ الضييييعف يتسييييرب(3)ضييييعاف
سييرة كيتييا بعييد انقييالب تييم فيييه قتييل الحيياكم أُ م( فييي انتييزاد الحكييم ميين  1300 – 1285ه 

 .(4)ما هو مولى من مواليهمنَّ إِ ساكورة هذا ليس من البيت الحاكم الشرعي، و 
مملكتييه كمييا غييزا بييالد  لييىإِ  وقييد اتسييع نطييا  ملكييه وقييام بفييتح مدينيية  جيياو( وضييمها

شييعوب السييودان الغربييي تخشييى  صييارتلغييرب و  ونقيياوة( و  جيياو( حتييى  التكييرور( فييي ا
 السياسييييية ميييين والنظييييام وانتعييييا  فييييي الحييييياةاسييييتتبابًا فييييي ا    ، كمييييا شييييهد عهييييد (5)بأسييييه

 لية، وفيي المرح(6)فتوافد عليها التجار من بالد المغرب ومعهيم الفقهياء المالكيية واالقتصادية
ام المليك الناصير محميد بين قيالوون يَّ أ  بأداء فريضة الح  في  خيرة من حكمه قام ساكورةا   
راضييييي المقدسيييية قتييييل فييييي م( واثنيييياء عودتييييه ميييين ا    1341 – 1293ه  741 – 693 

م( وبييذلك اسييدل السييتار علييى حكمييه  1300ه  700 تيياجورة( بييالقرب ميين طييرابلس سيينة 
 منسييا و، للشخصيييات الثالثيية  ميياري جاطييه( نَّ أ   ويبييدو، (7)االييذي اسييتمر خمسيية عشيير عاًميي

                                                 

 .294، ص 5؛ القلقشندي، صبح االعشى، ج 271، ص 2بطوطة، تحفة النظار، ج  ابن (1 
 .63مراد، المذهب المالكي، ص  (2 
يا يرمي السهام على الناس فيقتلهم مجانا فوثبوا عليه تولى من بعد  اخو   واتى( ثم  خليفة( وكان رام (3 

ته وأصبح الملك على ابن ابنفقتلو  وولي عليهم من بعد  سبط من اسباط ماري جاطه يسمى ابا بكر وكان 
، 6خلدون، العبر، ج  ابنه. ينظر: ابناالخت ولم يتسنى معرفة نسبه ونسب  ابنقوانين العجم في تمليك 

 . 267ص 
 .267، ص 6ون، المصدر نفسه، ج خلد ابن (4 
 .183الشكري، اإلسالم والمجتمع، ص (5 
 .267، ص 6خلدون، العبر، ج  ابن (6 
 .183الشكري، اإلسالم والمجتمع، ص (7 
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عشييير حيييداس اثنييياء القيييرن السيييابع الهجري الثاليييس  سييياكورة( دور فيييي مجرييييات ا    و،وليييي(
  ية قوية.ِإمبراطور ليهم يرجع الفضل في تأسيس ا ِ الميالدي من تاريخ المملكة و 

الحكيم سياكورة مين اغتصياب  وبعد مدة اضطراب وفوضى دامت سبع سينوات نجيح
ي(، وقد اشيتهر بالعيدل وحسين السييرة مِ 1300 – 1285ه  700 –684  ثير ا كيان ليه ا   مَّ
ليهيا مين إِ ع فقهاء المالكيية عليى التوافيد كبر في انتشار السلم في هذ  البالد، وهو ما شجَّ ا   
 وانتشيار  فيي دولية ،سباب ذيود المذهب المالكيأ  من  اوكان هذا سببً  ،فريقية وبالد المغربأ  

 .(1)مالي
عصيييييير  (2)م( 1337 – 1312ه  737 – 712عصيييييير منسييييييا موسييييييى   عييييييد  ويُ 

المتعييددة التييي قييام بهييا  وكييان هييذا بفضييل جهييود  ،ازدهييار للمييذهب المييالكي فييي هييذ  الدوليية
محافظييييًا علييييى الصييييلوات وعلييييى قييييراءة القييييرآن  انقًييييي كييييان ورعيييياً  لكنَّييييه لدعمييييه، ويرجييييع هييييذا

لمسياجد فيي عيدد مين ميدن دولتيه ومين بنياء عيدد مين ا، كما يرجيع ليه الفضيل فيي (3)والذكر
منسيييا  ، وصيييبغ(4)شيييهرها المسيييجد الجيييامع بمدينييية جييياو والجيييامع الكبيييير فيييي مدينييية تنبكتيييوأ  

سيالمية واضيحة بميا شييد  فيهيا مين مسياجد وباالحتفياالت البياهرة فيي إِ موسى مالي بصيبغة 
 .(5)المختلفة وبرعايته للعلم والعلماء يةاإِلسالمالمناسبات 

 متمسيكًا بالميذهب الميالكي فخيورًا باالنتسياب الييه، وكان منسا موسى صالحًا عادالً 
م( وزار  1324ه  724ويظهيييير هييييذا جليييييًا عنييييدما ميييير بمصيييير اثنيييياء رحليييية حجييييه سيييينة  

م(،وحينمييا طلييب  1341 – 1293ه  741 – 693سيلطانها الناصيير محمييد بيين قييالوون  
الممليوكي رفيض وأبيى وقيال : ا انيا مييالكي  رض فيي حضيرة سيلطان مصييرل ا   قب ين يُ أ  منيه 

                                                 

 .294، ص 5؛ القلقشندي، صبح االعشى، ج 267، ص 6خلدون، العبر، ج  ابن (1 
 .38كعت، تاريخ الفتا  ،ص  (2 
 .59، ص 4ار، ج العمري، مسالك االبص (3 
الجامع الكبير: يعد من أكبر جوامع تنبكتو واقدمها وال يعرف على وجه التحديد تاريخ التشييد االول  (4 

له، ويعبر السعدي عن بناء الجامع فيقول: ا كان اواًل على صورة متواضعة تتناسب مع حجم السكان 
 733 – 707ير فالسلطان الحاج موسى  بالمدينة في تلك الحقبة ا، ويذكر كذلك: ا اما الجامع الكب

م( حاكم ملي هو الذي بنا  وصومعته على خمسة صفوف والقبور الحقة بها من  1332 – 1307ه 
 . 56خارجها في جهتين اليمين والغرب ا. ينظر: تاريخ السودان، ص 

 5) J.S.Tirmingham, A History of Islam in west Africa. Oxford 1970 , p 7. 
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كرمييه أ  ليييه و إِ  ان الناصيير ميين ذلييك التقليييد وقربييهفأعفييا  السييلط سييجد لغييير اهلل ا،أ  المييذهب ال 
بالضيف الكبير ويجهز  بكل ميا يحتياج  ين يعنأ  مر سلطان مصر وزير  أ  و  ،(1)وتحدس معه
 .(2)هجعله ملك :يأ  طعه هذا القصر قأ  صر عند القرافة الكبرى و مر بإنزاله بالقأ  اليه، كما 

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

 ، والتقييى(4)يتهييا هم فريقييية وكييذلك كتيياب مختصيير خليييل وهييي كتييب مرجحييةأ  سييحنون فقيييه 
منسيييا موسيييى بالفقهييياء المالكيييية فيييي مصييير وحصيييل عليييى دعيييم الصيييلة بينيييه وبيييينهم ومييينهم 

الطيولى فيي الفقيه الميالكي حتيى الذي كان له اليد  (5)القاضي المالكي شرف الدين الزواوي(
، كميا (6)لييه فيي اليديار المصيريةإفي مصر وكانت رئاسة الفتوى تعود مام هذا الفقه إِ  صار
حميييد بييين ثعليييب أ  ليييديار المقدسييية بالفقييييه  محميييد بييين ا ِإليييى ى منسيييا موسيييى قبيييل رحلتيييهالتقييي

وقاضيييي الميييذهب، ودار بينهميييا حيييديس عييين حالييية  ،المالكيييية المصيييري( الميييدرس بالمدرسييية
وكيفيية دعيم هيذا الميذهب فيي هيذ  الدولية عبير  ،يةاإِلسيالمالمذهب المالكي فيي دولية ميالي 
مسياجد ميالي، للتيدريس فيي حلقيات العليم ب بعيد شيرحها ليه نقل مؤلفات كبار علمياء المالكيية

بييييي حسيييين الطليطلييييي( فييييي الفقييييه أ  ا  لمختصيييير ف شييييرحً ن يؤل ييييأ  وطلييييب منييييه منسييييا موسييييى 

                                                 

 .7؛ السعدي، تاريخ السودان، ص 496، ص 5خلدون، العبر، ج  ناب (1 
 .152 – 151، ص 3السالوي، االستقصا، ج  (2 
الذهبي، العبر في اخبار من غبر، تحقي : ابو المهاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب  (3 

 .143؛ المقريزي، الذهب المسبوك، ص 69، ص 4العلمية،  بيروت: د ت(، ج 
 ؛266، ص 2م(، ج  1868الوردي، مصر :  ابنالوردي، تاريخ  ابن (4 

Lavtzion , N : Islam in west Africa Religion society , and poligion to 1800 , 
varioum , London , 1999 , p 185 – 186.  

و الروح، شرف الدين الزواوي: هو عيسى بن مسعود بن منصور بن عيسى العجالني المعروف بأب (5 
 743كان فقيهًا عالمًا، انتفع به الناس وانتهت اليه رياسته المالكية بالديار المصرية والشامية، توفي سنة  

؛ السيوطي : حسن المحاضرة في تاريخ  75 – 74م(. ينظر : العمري، مسالك االبصار، ص  1347ه 
، 1م(، ج  1965ب العربية،  القاهرة : مصر والقاهرة، تحقي  : محمد ابو الفضل ابراهيم، دار احياء الكت

 . 459ص 
فرحون، الديباج المذهبفي معرفة اعيان علماء المذاهب، تحقي  : محمد االحمدي ابو نور، دار  ابن (6 

 .283التراس للطيع والنشر،  القاهرة : د. ت(، ص 
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هييذا الشييرح قييد  نَّ أ  علييى القيييام بهييذا الشييرح، والييراجح ، وبالفعييل وافيي  ابيين ثعلييب (1)المييالكي
الفريضية ى دَّ أ  ن أ  القياهرة بعيد  ليىإِ  خذ  منسا موسى من ابن ثعلب بعيد عودتيه مين الحجيازأ  

  .(2)بالد  ِإلى خذ  معه في رحلة عودتهأ  ثم 
منسا موسى دورًا كبيرًا في نشير الميذهب الميالكي فيي بيالد  عين طريي  جلبيه  أ دَّىو 

المالكييية، واصييطحب معييه عنييد عودتييه ميين رحليية  الكتييب والمؤلفييات التييي تعييود لكبييار فقهيياء
بيييراهيم بييين محميييد إِ سيييحا  إِ بيييا أ  شييياعر المهنيييدس قييييه الم( الف 1392ه  725الحييي  سييينة  

ن ظهيرت ليه براعتيه فيي فنيون أ  العالقية بينهميا بعيد  الغرناطي السياحلي اليذي هنياك وتوثقيت
، كميا كيان فقيهيًا (3)اا وشياعرً ديًبيأ  كيان  ؛ ِإذالمتعيددة والفنية دبيةوا    عدة منها مهارته العلمية

ة وميا تقتضييه وينفيذها عليى وهوبًا يعرف صنعة البناء الرفيعومهندسًا معماريًا بارعًا م اموثقً 
 1346ه  747كمييل الوجييو ، وذهييب معييه وسييكن مدينيية تنبكتييو حتييى تييوفي سيينة  أ  اتقيين و 

حسيين المعامليية  الغربييي وهييو عوامييل اسييتقرار هييؤالء الفقهيياء فييي السييودان أ بييرز، وميين (4)م(
عطيى أ  يهم فقيد ليإِ اليذي كيان يحسين ومينهم منسيا موسيى  ،حكيام هيذ  اليبالد التي القوها من 

، كما اصطحب منسا موسى معيه (5)الف مثقالآربعة أ  سحا  الساحلي في يوم واحد إِ بي    
الذي سكنتنبكتو فوجدها حافلية بالفقهياء  (6)كذلك العالم الفقيه عبد الرحمن التميمي الحجازي
مدينيية فيياس و درس الفقييه  ِإلييى ، فرحييل(7)السييودانيين الييذين تفوقييوا عليييه فييي الفقييه المييالكي

                                                 

الول من القرن ابو الحسن الطليطلي: هو علي بن عيسى بن عبيد التجيبسي، عا  ابان النصف ا (1 
الرابع الهجري، درس العلم في قرطبة وطليطلة وهو فقيه عالم له مختصر مشهور منتفع به من كبار 

فرحون،  ابن؛ 172 – 171، ص 6المالكية في عصر . ينظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج 
 .295 – 294الديباج المذهب، ص 

 .64مراد، المذهب المالكي، ص  (2 
شريفة، من اعالم التواصل بين بالد المغرب وبالد السودان ا ابراهيم الساحلي ا دور  الثقافي محمد بن  (3 

 .82م(، ص  1999في مملكة مالي،  منشورات معهد الدراسات االفريقية، 
 .285، ص 2بطوطة، تحفة النظار، ج ابن (4 
 .281، ص 2بطوطة، المصدر نفسه، ج ابن (5 
؛ا رواني، السعادة ا بديةبعلماء تنبكتو البهية، تحقي  : الهادي 51ص السعدي، تاريخ السودان،  (6 

 .94 – 93م(، ص  2001مبروك الدالي، جمعية الدعوة االسالمية العالمية،  ليبيا : 
، كيف تفوقوا على عبد الرحمن التميمي، وهو من قال عنه سيدي 94ا رواني، السعادة ا بدية، ص (7 

فقهاء سنكري لألخذ عنه فيقول لهم: ا يا اهل سنكري كفاكم سيدي عبد الرحمن يحيى التادلسي اذا جاء 
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سيهموا أ   احفيادً أ  و  بنياءً أ  ن تيرك أ  تنبكتيو فسيكنها حتيى وفاتيه بعيد  ِإليى ُأخيرىهناك ثيم عياد ميرة 
 .(1)واخر دولة ماليأ  ي ومنهم حفيد  حبيب الذي عا  في في نشر المذهب المالك

ولم يكن عبد الرحمن التميميي الوحييد اليذي ذهيب للتفقيه عليى الميذهب الميالكي فيي 
المراكيز الثقافيية فيي  ِإليى دينة فاس، فقد قام منسا موسى بإيفاد عيدد مين الطلبية مين دولتيهم

 ذا كانييت طرييي  التقييوى والييورد تنتهييي بالسييودانيينإِ د المغييرب، ويقييول يوسييف كيييوك : ا بييال
 الَّ إِ لكين المصيادر ليم تحيتفظ لنيا  (2)افياس ِإليى ن طري  العلم تنتهي بهمإِ المكرمة ف مكة ِإلى

 ِإلييى رسييلهأ  لمنسييا موسييى، وقييد  الكتابيية ، الييذي كييان يتييولى وظيفيية(3)ة كاتييب موسييىبشخصييي
 .(4)مدينة فاس لطلب العلم والفقه المالكي على يد كبار الفقهاء الفاسيين

دولييية ميييالي، فقيييد  ِإليييى ي للمجييييءاإِلسيييالمووجيييه السيييودان اليييدعوة لفقهييياء المغيييرب 
ن قامييت بينهمييا عالقيية صييداقة أ  ، بعييد (5)لياسييتقدم كاتييب موسييى معييه الفقيييه عبييد اهلل البلبييا

تنبكتو، وكيان عبيد اهلل البلبيالي قوية اثناء وجود  في فاس فاصطحبه، وسكن البلبالي مدينة 
ميام قيد هيذا اإلِ  نَّ أ  واليراجح  ،(6)ل من تولى إمامة المسجد الجامع فيي تنبكتيو مين المغاربيةوَّ أ  
قامتيه فيي تنبكتيو، فضياًل عين ذليك فقيد كيان إِ  ةُميدَّ سهم فيي ذييود الميذهب الميالكي وانتشيار  أ  

سهموا فيي انتشيار  ومينهم الشييخ الميؤدب  محميد أ  وا في المذهب المالكي و هناك سودان تفقه
                                                                                                                         

التميمي، لذلك فالرأي الراجح ان عبد الرحمن التميمي كان شافعي المذهب لهذا تفو  عليه فقهاء تنبكتو 
، ص المالكيين، فاضطر ان يسافر ليأخذ عن فقهاء المالكية بالقيروان. ينظر :الشكري، االسالم والمجتمع

225 . 
 .95-94ا رواني، السعادة االبدية، ص (1 
 1000 – 628مرجان، فقهاء المالكية واثارهم في مجتمع السودان الغربي في عهدي مالي وصنغي   (2 

 . 72م(، ص  2010م(، مكتبة الثقافة الدينية،  القاهرة :  1591 – 1230ه 
لمًا عاداًل عا  في منتصف القرن الثامن كاتب موسى: هو االمام سيدي احمد  رحمه اهلل(، عا (3 

؛ السعدي، تاريخ 94 – 93الهجري الرابع عشر الميالدي. ينظر: ا رواني، السعادة االبدية، ص 
 . 57السودان، ص 

 .73مرجان، فقهاء، ص  (4 
ك عبد اهلل البلبالي: يقول عنه السعدي هو جد جدتي ام والدي، وهو اول البيضان صلى بالناس في ذل (5 

المسجد في اواخر دولة الطوار  وفي اوائل دولة سني علي، ثم جاء الى تنبكتو بصحبة الفقيه االمام 
القاضي كاتب منسا موسى، كما رجع من فاس وخلفه في االمامة. ينظر: السعدي، تاريخ السودان، ص 

 .159 – 158؛ اوالتي، فتح الشكور، ص  58
 .57السعدي، تاريخ السودان، ص  (6 
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، وعاصييير كثيييير مييين (1)الكييابري( اليييذي اسيييتقر بتنبكتيييو وقيييرأ علييييه العدييييد مييين طيييالب العليييم
ا للفقيييه  انييدم محمييد صييرً الشيييوا الفقهيياء وميين بييينهم عبييد الييرحمن التميمييي، كمييا كييان معا

 .(2)الكبير(
بيو العبيياس أ    سييهموا فيي انتشييار الميذهب المييالكي الفقييه الثقييةأ  و مين الفقهيياء اليذين 

لية وشيغل خطيية القضياء بعاصيمة مييالي أقييام بمملكية ميالي مييدة طوي الَّيذي (3)سيعيد اليدكالي(
محميد بين وانسيول( اليذي  بو عبيد اهللأ  ، وكذلك الفقيه القاضي  (4)ام السلطان منسا موسىيَّ أ  

 فييي نييياني ا،  والفقيييه عبييد الييرحمن( الييذي كييان قاضيييً (5)تييولى خطيية القضيياء فييي مدينيية غيياو
 الحيياج جييد القاضيي عبييد الييرحمن سيهم الفقيييه المفتيي أ  ، كمييا (6)ام منسيا سييليمانيَّييأ  العاصيمة 

ي تنبكتيو زمين ه تيولى القضياء فينَّيأ  ما فيي ذييود هيذا الميذهب والسييَّ  بيي بكير بين الحياج(أ  بن 
هييذا  مييام مالييك، وكييان لظهييوركثييير ميين الييذين تفقهييوا علييى فقييه اإلِ ، وغيييرهم (7)دوليية مييالي

ية، وسيار اإِلسيالمسيباب ذييود الميذهب الميالكي فيي دولية ميالي أ  العدد من الفقهاء سببًا مين 

                                                 

رأ عليه الفقه العديد من طالب العلم منهم: الفقيه عمر بن محمد اقيت. ينظر: السعدي، تاريخ ق (1 
 .38السودان، ص 

أندم محمد الكبير: هو الفقيه ابو عبد اهلل بن عثمان بن محمد بن نوح معدن العلم والصالح ومنه  (2 
هة االمهات ومنهم من جهتهما تناسل كثير من شيوا العلم والصالح منهم من جهة اآلباء ومنهم من ج

معا، فهو عالم جليل قاضي المسلمين قال عنه احمد بابا التنبكتي هو اول من قدم العلم من اجداد  فيما 
اعلم وهو جد جدي  مه أبو ام جدي ا لفظ اندم محمد من االلفاظ الدالة على التعظيم والتبجيل عند اهل 

؛ ابو بكر اسماعيل، الحركة 27ي، تاريخ السودان، ص غرب افريقيا في ذلك الوقت ا. ينظر: السعد
 .194العلمية والثقافية، ص 

الدكالي: نسبة الى مدينة دكالة وهي تعرف باسم  يمويمن( وتقع بين مدينة مراك  وبين البحر المحيط، (3 
 .619وهي مدينة كبيرة. ينظر : الحميري، الروض المعطار، ص 

 .283، ص 2بطوطة، تحفة النظار، ج  ابن (4 
Humwickm. J. o. The mid – Fourteenth century capital of mali The Journal of 
African History , Vol. 14. no. (1973). p , 196. 

خلدون وصادقه وأرفد  بكثير  ابنابو عبداهلل محمد بن وانسول : وهو من اهل سجلماسة وقد عاصر  (5 
 .296، ص 6خلدون، العبر، ج  ابنينظر:  من المعلومات عن امبراطورية مالي.

 ابنبطوطة اثناء رحلته وأثنى عليه كثيرًا. ينظر:  ابنالفقيه عبد الرحمن: وهو من السودان قابله  (6 
 .275، ص 2بطوطة، تحفة النظار، ج 

 .28-27السعدي، تاريخ السودان، ص  (7 
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خييييه السيييلطان أ  ونشييير  بيييين السيييودان  ،عليييى نهييي  منسيييا موسيييى فيييي دعيييم الميييذهب الميييالكي
 .(1)في هذا المذهب ام( الذي كان متفقهً  1360 – 1341ه  761 – 741سليمان  

فقيييد تعيييددت جهيييود  لنشييير الميييذهب الميييالكي ودعميييه، منهيييا قياميييه بيييدعوة عيييدد مييين 
 ، سييياعد عليييى ذليييك العالقيييات الوديييية بيييين دولتيييه والدولييية(2)بيييالد  ِإليييى فقهييياء هيييذا الميييذهب

يية ميالي ِإمبراطور الميذهب الميالكي فيي سهم في دعم أ  ، وقد (3)قصىالمرينية في المغرب ا   
ييية مييالي، وقييد التقييى ابيين بطوطيية بعييدد ميين ِإمبراطور  ِإلييى نييزوح عييدد كبييير ميين فقهيياء فيياس

فييي دعييم المييذهب  سييليمان جهييود منسييا ، وامتييدت(4)مييالي ِإلييى فقهيياء المغاربيية اثنيياء رحلتييه
الفقيييه الميييالكي، ت منيييارة ومركيييز لتيييدريس صيييار بنييياء المسييياجد والجواميييع التيييي  ِإليييى الميييالكي

ميير فيقييول : ا لمملكيية مييالي مسيياجد كبيييرة د علييى هييذا ا   لتؤك يي وتييأتي شييهادة الحسيين الييوزان
  .(5)يدرسون في المساجد لعدم وجود مدارس يذساتئمة وأ  وأ  

وقيييد سييياعدت هيييذ  المسييياجد الفقهييياء فيييي نشييير الميييذهب الميييالكي بيييين السيييكان عييين 
د حيرص هيؤالء اليوعظ بعيد الصيالة ميا يؤك يطري  الخطاب على المنيابر فضياًل عين دروس 

ي فضيياًل عيين تفقيييه ال فييي نشيير المييذهب المييالكداء تلييك المسيياجد لييدورها الفعَّييأ  الفقهيياء علييى 
بنياء هيذا المجتميع حريصيين كيل الحيرص أ  ذ كان إِ  ؛مور دينهمأُ بناء المجتمع في أ  كثير من 

لعبييادات والمواظبيية عليهييا، داء اأ  عطشييين لييتعلم الفقييه مييع الحييرص علييى علييى طلييب العلييم مت
 .(6)مالي وقد شاهد ابن بطوطة ذلك عند زيارته لدولة

ثييير فيييي دعيييم طييييب ا   أ  ميييالي والميييرينيين  كميييا كيييان للعالقيييات السياسيييية بيييين حكيييام
 737 – 723بداييييية هييييذ  العالقيييية بييييين سيييينتي   الفكرييييية بييييين الييييدولتين، وترجييييع الصييييالت

ما ار الميذهب الميالكي فيي دولية ميالي والسييَّ سهمت فيي انتشيأ   الَّتيم(  1337 – 1323ه 
                                                 

 .59العمري، مسالك االبصار، ص  (1 
 .59، ص العمري، المصدر نفسه (2 
عن عالقة الدولة المرينية بدولة مالي. ينظر: محمد التلمساني بن مرزو ، المسند الصحيح الحسن  (3 

في مآثر موالنا ابي الحسن، تحقي : ماريا خيسوس يعبرا، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  الجزائر: 
 .268، ص 6خلدون، العبر، ج  ابن؛ 454م(، ص  1981

 .277 – 275، ص 2فة النظار، ج بطوطة، تح ابن (4 
 .165 – 164، ص 2وصف افريقيا، ج  (5 
 .280-279بطوطة، تحفة النظار، ص  ابن (6 
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 749 – 730بييييي الحسيييين المرينيييييي  أ  بينييييه وبيييييين  فييييي عهييييد منسييييا موسيييييى الييييذي نشييييأت
 عالقيية صييداقة، فضيياًل عيين عظميية ملكيهمييا وبفضييل خصييالهما (1)م( 1349 – 1330ه 

ي والمحافظيية علييي شييريعته، كمييا كانييا يشييتركان اإِلسييالمالحميييدة التييي تنبييع ميين حييب الييدين 
، كميا (2)ينميا كيانواأ  لماء والحرص على مصالح المسلمين للفقهاء والعا في حبهما واحترامهم

 .(3)العالقة بين الطرفين، فضاًل عن السفارات والهدايا كان للعوامل اإلدارية دور في تقوية
بييي الحسيين المرينييي لتهنئتييه أ   ِإلييى أرسييلها منسييا موسييى وميين هييذ  السييفارات سييفارة

 1337ه  737مدينيية تلمسييان عاصييمة دوليية بنييي عبييد الييواد وذلييك سيينة  بمناسييبة فتحييه ل
، واسييييتمرت العالقييييات الودييييية بييييين مييييالي والمييييرينيين فييييي تفاعييييل مسييييتمر، وميييين بييييين (4)م(

 752دولييية ميييالي سييينة   ِإليييى الرحالييية ابييين بطوطييية اليييذي خيييرج مييين فييياس السيييفارات سيييفارة
حسيين فحضيير مراسييم عييزاء ابييي بييي الأ  تصييادف وجييود  فييي مييالي اثنيياء وفيياة م( و  1352ه 

وكييان هييذا لعظيييم مكانتييه عنييد ، وقييد  ،الحسيين الييذي اقامييه منسييا سييليمان ترحمييًا علييى روحييه
والثقافيية فيي  الدينيية ية تلك العالقات الودية في دعم الحيياةاإِلسالماستغل حكام دولة مالي 

جييييامع  ِإلييييى اموالسيييييَّ  (5)المييييرينيين فيييياس عاصييييمة دوليييية ِإلييييى دولييييتهم فأوفييييدوا طييييالب العلييييم
 .(6)القرويين

                                                 

ابو الحسن المريني: هو السلطان علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الح  الملقب بأبو الحسن  (1 
 731شية، بويع في فاس سنة المنصور باهلل، ويعرف عند العامة بالسلطان االكحل لسمرة لونه، ُأمه حب

 .126، ص 5م بعهد منه. ينظر: الزركلي، االعالم، ج  1330ه 
 . 169 – 133مرزو ، المسند الصحيح، ص  ابن (2 
 .268، ص 6خلدون، العبر، ج  ابن (3 
 .454مرزو ، المسند الصحيح، ص  ابن (4 
 .58 – 57السعدي، تاريخ السودان، ص  (5 
بداية هذا الجامع ارضا اشترتها امرًاة اسمها فاطمة بنت محمد الفهري وتكنى ام  جامع القرويين: كانت (6 

م( وكان  859ه  245البنين فعزمت على بناء المسجد تجد ثوابه عند اهلل، وكانت بداية بنائه سنة  
م تقريبا(، وكان هذا في زمن دولة  30مسجدا صغيرا طوله من الغرب الى الشر  مائة وخمسين شبرا  

 350 – 300دارسة ثم توسع مرات عدة، وكذلك في زمن عبد الرحمن الناصر صاحب االندلس  ا 
م( واستمرت التوسعة به حتى صار من أشهر مساجد المغرب االقصى واعرقها وصار  961 – 912ه 

 .233 – 231، ص 1مفخرة حقيقية لمدينة فاس. ينظر: السالوي، االستقصا، ج 
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ي، مِ (1)لقد شهد عصر الدولة المرينية بناء عدد من الميدارس الوقفيية والعامية ا كيان مَّ
سيييباب اللغييية العربيييية مييين أ   عيييد  سيييببًا فيييي وفيييود طيييالب العليييم إليهيييا لدراسييية الفقيييه الميييالكي، وتُ 

 .(2)ايضً ية أ  اإِلسالمانتشار المذهب المالكي وذيوعه في دولة مالي 
سييهمت فييي تعزيييز يجيية لييدعم حكييام السييودان للغيية العربييية انتشييرت تلييك اللغيية وأ  ونت

فهم السكان لإلسالم والتمسك بمذهب اإلمام مالك بعيد قيراءة كتيب ذليك الميذهب، والشيعوب 
ه ال يمكييين فهيييم العقييييدة نَّييي    ؛العربيييية غيييير العربيييية ومنهيييا السيييودانية كيييان عليهيييا تعليييم اللغييية

، كميا (3)العربية لكونها لغة القيرآن الكيريم اللغة ذا تم اتقان إِ الَّ ئضها إِ ية وممارسة فرااإِلسالم
لغيية مشييتركة حييية فييي مختلييف بوصييفها العربييية  ية اللغييةاإِلسييالمسييكان دوليية مييالي  عملاسييت

العربيية مين التيأثير الفعيال فيي لغياتهم المحليية عين  مر اليذي مكين اللغيةمجاالت حياتهم ا   
ت اللغية العربيية لغية صيار ل العربيي فيي اللغيات المحليية و صيا   طري  دخيول الكلميات ذات 

عظيمة ولغة التخاطب بين قبائل نصيف القيارة السيوداء وهيذا ميا سياعد عليى تقيدم الحضيارة 
  .(4)ا فريقية

وكثير من فقهاء المالكية العرب والمتكلميين بالعربيية مين البربير فيي بالطيات حكيام 
اليذين أ و  عي  بالفقهياء المغاربية اليذين أقياموا فيي دولتيهمالي، فقيد كيان بيالط منسيا سيليمان ي

، وتقيرب الفقهياء المغاربية التجيار مين الييدوائر (5)بيالد  لتيدريس الميذهب المييالكي ِإليى دعياهم

                                                 

 – 656م( السلطان ابو يوسف المريني   1275ه  675التي بناها في  مثل مدرسة الحلفائيين  (1 
 731 – 710م(، كما امر السلطان ابو يوسف عثمان بن عبد الح  المريني   1286 – 1258ه  685
 721م( ببناء مدرستين االولى مدرسة فاس الجديدة التي اكتمل بنائها سنة   1331 – 1310ه 
م(. للمزيد عن مدارس فاس  1323 –ه  723طاريين التي بنيت سنة  م( والثانية مدرسة الع 1321ه 

ينظر: حسين مراد، االوقاف مصدر لدراسة مجتمع فاس في العصر المريني، معهد البحوس والدراسات 
 .93 – 84م(، ص  2002االفريقية،  القاهرة: 

 2) DoI , A. R : Islamic thought and culture. Their Impact on Africa with 
special Reference to Nigeria. The Islamic Review , October : 1969. p 21.  

 10ه  10 – 8فوزية يونس فتاح، التأثيرات الحضارية االسالمية على السودان الغربي بين القرنين   (3 
 .93م(، ص  2013م(،  دهوك :  14 –
حسن وزميله، مكتبة النهضة المصرية،  القاهرة : ارنولد، الدعوة الى االسالم، ترجمة : حسن ابراهيم  (4 

 .34 – 33؛ طرخان، االسالم، ص 349م(، ص  1970
 .297، ص 5القلقشندي، صبح االعشى، ج  (5 
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فقد كيان كبيير جماعية البيضيان محمد بين  الحاكمة عن طري  الزواج واالرتباطات العائلية،
اثنتيين  (2)تنبكتيو منسيا سيليمان كميا زوج مليك(1)ببنيت عيم السيلطان امتزوًجي الفقيه الجزوليي(

سيييباب ، وهكيييذا تعيييددت أ  (3)خيييوين تييياجرين مغيييربيين لفقههميييا وعلمهميييًا وغناهميييامييين بناتيييه    
دوليية  ِإلييى فييول نجييم دوليية مييالي انتقلييت السيييادةوبعييد أُ  انتشييار المييذهب المييالكي فييي مييالي،

ان حكيم ا سياكي بَّيإِ ما مالكي والسييَّ ية وتحق  في عهدها السيادة للمذهب الاإِلسالمالسنغاي 
  .(4)م(  1591 – 1492ه  999 – 898 
 بهم: عالقة حكام السنغاي –2

طييول الييدول عمييرًا فييي السييودان الغربييي، فقييد بييدأت بييذورها دوليية السيينغاي ميين أ   عييد  تُ 
فيييي القيييرن ا ول الهجري السيييابع المييييالدي وهيييي بيييذلك عاصيييرت دولييية غانييية ودولييية ميييالي 

السيييينغاي علييييى مسييييرح ا حييييداس  ة، وضييييمتها  مالكهييييا بعييييد سييييقوطهما، وبقيييييتياإِلسييييالم
ثيير إِ ذ انتهييت إِ شيير الهجري السييادس عشيير الميييالدي، واسييتمرت فييي التوسييع حتييى القييرن العا

 .(5)م( 1591ه  1000حملة المغاربة على البالد سنة  
صييله سييرة مؤسسييها ا ول هييو  زا(او  ضييياء( وأوقييد حكمييت السيينغاي فييي البداييية أُ 

م( ثييم انتقييل الحكييم  1335ه  736ظلييت تحكييم هييذ  الييبالد حتييى سيينة   الَّتييي (6)ميين اليييمن
 1499 – 1335ه  899– 736التييييي حكمييييت بييييين سيييينتي   (7)عائليييية سييييني ِإلييييى بعييييدها

                                                 

 .275، ص 2بطوطة، تحفة النظار، ج  ابن (1 
لذي لم يكن هناك ملك في تنبكتو بل نائب عن حاكم العاصمة غاو والذي يلقب  بتنبكتو كوى(، اما ا (2 

م( وقد نصبه  1521ه  928كان موجودًا اثناء مرور حسن الوزان كان يدعى عمر بن محمد الندى  ت 
 . 166، ص 2م(. ينظر : الوزان، وصف افريقيا، ج  1493هي  899أسكيا الحاج محمد سنة  

 .275، 2بطوطة، تحفة النظار، ج ابن (3 
 .82مرجان، فقهاء ، ص  (4 
ملكة السنغاي في عهد ا سكيين، الشركة الوطنية للنشر،  الجزائر : د ت(، ص عبد القادر زبادية، م (5 

25. 
 .4السعدي، تاريخ السودان، ص  (6 
، ومنهم من يرى ان  علي كولن( 3سني: هو لقب يعني المحرر. ينظر: السعدي، تاريخ السودان، ص (7 

وسلم(، أي يكون مشت  من السنة  اتخذ هذا اللقب ليظهر التزامه بسنة الرسول محمد  صلى اهلل عليه
المحمدية. ينظر: الشيخ االمين عوض اهلل، العالقات بين المغرب االقصى والسودان الغربي في عهد 

 .66م(، ص  1979السلطتين االسالميتين مالي والسنغاي، دار المجمع العلمي،  جدة : 
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وقييد تولييت عائليية سييني الحكييم عنييدما  م(،وعائليية سييني فييرد ميين فييرود عائليية ضييياء السييابقة،
 1335ه  736روبييه ميين عاصييمة دوليية مييالي سيينة   علييي كييولن( بعييد ه اسييتقل بالسيينغاي

  .(1)م( هو وأخو  سليمان نار
 ِإلييييى خييييوان الهييييرب عنييييدما بلغييييا مبلييييغ الرجييييال ميييين دوليييية مييييالي ولجييييأواسييييتطاد ا   

ا ميين ا هييالي الييذين اسييتقبلوهم اسييتقبااًل كبيييرًا تعبيييرًا خييوان ترحيًبيي، ولقييي ا   (2)العاصييمة جيياو
ية، ثيم كانيت المعركية اإِلسيالمد الجنود التابعين لدولة ميالي عن تأييدهم لهما ليتم بعدها طر 

م( بييين دوليية مييالي والسيينغاي وانتهييت باسييتقالل  1464ه  869الفاصييلة التييي دارت سيينة 
، وعييين (3)الثانييية عيين حكييم سييالطين دوليية مييالي وحصييلت السيينغاي علييى االسييتقالل التييام

سيرة ثمانيية عشير قد حكم مين هيذ  ا ُ  علي كولن( نفسه ملكًا على دولة السنغاي الناشئة، و 
 .(4)اميرً أ  

القائيد محميد  م( عنيدما قيام 1493ه  899سينة   ِإليى سرة سني بيالحكمواستمرت أُ 
بييانقالب ضييد  لالسييتيالء علييى الحكييم، وبانتهيياء حكييم  حييد قييادة جييي  سييني عليييأ   (5)تييوري

دييدة عرفيت بلقيب سيرة حاكمية جأُ ، قاميت بعيدها (6)سرة سني الذي استمر زهاء تسعة قيرونأُ 

                                                 

م(  1332ه  733جه الشهيرة  تطورت دولة مالي االسالمية، وعند عودة منسا موسى من رحلة ح (1 
رأى ان يثأر من السنغاي فعرج على عاصمتها جاو، وكان ملكها قد مات حديثا وخلف ولدين صغيرين 

اء ابنهما علي كولن وسليمان نار فأخذهما منسا موسى الى عاصمته للخدمة على عادتهم فيما يخص 
 .6الملوك الذين في طاعتهم. ينظر: السعدي، تاريخ السودان، ص 

 .6السعدي، المصدر نفسه، ص  (2 
 .62م(، ص  1982في  جي. دي، تاريخ غرب افريقيا، ترجمة: سيد يوسف نصر،  القاهرة:  (3 
منهم علي كلن، سليمان نار، ابراهيم كاباي، عثمان كانافا، باري كينا، محمد دد، محمد كونيجيا،  (4 

سليمان دام، علي بير، باري دد، سني مادوجو،  محمد فاري، كاربيغو، مارفي كول، ماري هالي، ماردانو،
سني علي، ابو بكر داعو، وكان هذا اخر حكام اسرة سني علي حيس آل الحكم الى اسرة جديدة وهي اسرة 

 .26م(، للمزيد ينظر:زبادية، مملكة سنغاي، ص  1493ه  899ا ساكي وكان ذلك سنة  
ل سوننكي كما كان ضابطا بارزا من ضباط جي  محمد توري: هو القائد بن ابي بكر، كان من اص (5 

سني علي بارو، قام بحركة انقالب بعد وفاة سني علي واتخذ لنفسه لقب ا سكيا ليكون صفة مميزة لحكمه 
 .72 – 71وحكم ساللته. ينظر: السعدي، تاريخ السودان، ص 

 .86 – 85مرجان، فقهاء، ص  (6 
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 ءية بيداإِلسيالم تسلم االسيكيا محميد تيوري عير  دولية السينغاي د  ويع(1)جديد هو  ا ساكي(
 سييادة الميذهب الميالكي، وقيد تحققيت السييادة فيي دولية السينغاي ءوبيد ،عهد انتظام المملكة

 – 898ما اسيكيا محميد الكبيير  لعوامل عدة منها جهود بعض الحكام لدولة السنغاي والسيَّ 
م(  1583 – 1549ه  991 – 956داؤد  وابنيييييه اسيييييكيا(2)م( 1582 – 1492ه  924

أن  ِإليى ويشيار الذين عمال على تشجيع فقهاء المالكية في دولتهميا ومنحيوهم حريية مطلقية،
لهيييذا االسيييكيا محميييد اليييذي كيييان ميييالكي الميييذهب قيييد مهيييد الطريييي  لفقهييياء المالكيييية للتمكيييين 

 .(3)سرته الصالحة التي أنشأته في بيئة علميةأُ المذهب في دولته ساعد  على 
ية والميييذهب الميييالكي، فيييأبو  كيييان مييين اإِلسيييالملقيييد تمسيييك االسيييكيا محميييد بعقيدتيييه 

ييأُ و  ،العلميياء ن أ   ِإلييى يةاإِلسييالم الدينييية ، وقييد وصييلت بييه العاطفيية(4)تقييية ه كانييت صييالحةم 
هييذا نشييأ غيييورًا ومحبييًا لييه، نصيياري(، ولالصييحابي  جييابر بيين عبييد اهلل ا    ِإلييى رجييع نسييبهأ  

 عيد  ليذلك يُ  ؛(5)يةاإِلسيالمسيس الشيريعة ه شيكل دولتيه عليى أُ نَّيأ  لدينه حتيى  اوكان مصلحًا تقيً 
الحييل والعقييد جيييدة وأقييام  صييحابأ  و  ،وكانييت عالقتييه مييع علميياء ميين أعظييم ملييوك السيينغايا

 .(6)مور الدين وفرج اهلل به البالء والخطوب والكروباأُ الملة و 
كيا محمييد دور كبييير فييي تخليييص الييبالد ميين حكييم عائلة سييني علييي(، وكييان ولألسيي

بعض حكام هذ  العائلة من المتمسكين بالتقاليد الوثنية لذلك خيرج اسيكيا محميد عليى حياكم 
 869ه كيان كواليد  سيني عليي  نَّي    ؛م( 1493ه  898الدولة الميدعو  سيني بيارو( سينة  

لقواعييييييييد الشييييييييريعة  اليييييييييد الوثنييييييييية ومهميييييييياًل ا بالتقمتمسييييييييكً  م( 1492 – 1464ه  898 –

                                                 

ه ليكون صفة مميزة لحكمه وحكم ساللته، ويشير السعدي ا ساكي، هو لقب اتخذ  محمد توري لنفس(1 
الى سبب هذ  التسمية ا ولما بلغ الخبر بنات سني علي قالت أسكيا معنا  وفي كالمهم ال يكون ايا  فلما 
سمعه امر ان ال يلقب اال به فقالو  اسكيا( ومعنا  المغتصب  نه اغتصب السلطة من ابي بكر داعو 

 .72 – 71االسرة التي اسسها ا. ينظر، تاريخ السودان، ص  وهذا اللقب اشتهرت به
 . 72 -71السعدي، تاريخ السودان، ص  (2 
 .69مراد، المذهب المالكي، ص  (3 
 .69مراد، المرجع نفسه، ص  (4 
 .87مرجان، فقهاء، ص  (5 
 .73السعدي، تاريخ السودان، ص  (6 
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 اب  سني علي( كان يغلب عليه طابع البداوة كما كان فياجرًا ظالميًا متالعًبيية، فا   اإِلسالم
 .(1)بالدين

فريقييييية المرتكيييزة عليييى السييييحر نمييياط ا   يحيييياول التوفيييي  بيييين ا    وكيييان سيييني عليييي
عتقياد  ال خشيى مين علمياء تنبكتيوية، وكيان ياإِلسيالموالشعوذة، وبين ما جاءت به الشريعة 

مير ، وهيذا ا   (2)مر الذي جعله يضطهدهم ويعاملهم بقسيوةا    نفوذ  باسم الدين، هم يهددوانَّ أ  
مدينييية والت، وقيييد تيييوفي  سيييني عليييي( فيييي ظيييروف  ِإليييى جعلهيييم يهربيييون مييين مدينييية تنبكتيييو

ي فيييي ن بقيييبعيييد أ   (3)م( أثنييياء عودتيييه مييين حملييية عسيييكرية 1294ه  898غامضييية سييينة  
 899بكيير دوعييو( فييي سيينة   وبييكبيير  أ  وتييم تنصيييب ابنييه ا    ،(4)سييبع وعشييرين سيينةالحكييم 

ذ حاصييرته التحييديات إِ  ؛شييهرأ  بضييعة  سييوى حكمييه لييم يمتييد نَّ لكيي، (5)لييه ام( خلًفيي 1493ه 
حيد قيادة جيي  واليد  للحكيم وهيو  محميد تيوري بين أبيي بكير( تطليع أ   ولى، فقدمنذ الوهلة ا ُ 

مسييييتفيدًا ميييين  جانبييييه، ِإلييييى نصيييياروعمييييل علييييى اسييييتقطاب العلميييياء وا    الييييذي حشييييد قواتييييه
 بييوأ  ية، فقييد بييدأ  اإِلسييالمبكيير دوعييو( التييي كانييت ال تتفيي  مييع روح العقيييدة  يممارسييات  أبيي

  .(6)بكر دوعو( يستمد سلطته من السحر والشعوذة والتقاليد الوثنية
ية فخيرج اإِلسيالمبالتعياليم  واستغل القائد  محمد تورى( عدم التزام  أبي بكر دوعيو(

حيد كبيار الفقهياء أ  الييه  محميد تيورى(  رسيلأ  ليذلك  ؛إلقصيائه ونتيجية عليه وجعل ذلك مبرراً 
عيالن ونبيذ التقاليي ،وهو الفقيه العالم الصالح  محمد تل الشريف( يدعو  للصيالح د الوثنيية وا 

االسيييتجابة ليييدعوة  ، وعنيييدما رفيييض  أبيييو بكييير دوعيييو((7)للدولييية اديًنيييبوصيييفه والئيييه لإلسيييالم 
                                                 

 .67خ السودان، ص ؛ السعدي، تاري44 – 43كعت، تاريخ الفتا ، ص  (1 
 2) Trmingham. op. cit , p 94. 

 .71السعدي، تاريخ السودان،ص  (3 
 .54 – 53كعت، تاريخ الفتا ، ص  (4 
 .71؛ السعدي، تاريخ السودان، ص52كعت، المصدر نفسه، ص  (5 
 .54 – 53؛ كعت، تاريخ الفتا ، ص 164، 161، ص 2الوزان، وصف افريقيا، ج  (6 
ا محمد الفقيه العالم محمد الشريف الى شي بار يدعو  إلى اإلسالم وهو في بلدة أنفع ( أرسل االسكي7 

فأبى وامتنع وأغلظ للفقيه بالكالم وارتكب فيه امرًا عظيما حتى هم بقتله وصد  اهلل عن ذلك بقهر  وغلبته 
كيا محمد الفقيه ورجع االسكيا محمد وبلغه الخبر من ابيه  شي بار( وما فعله به، وبعد ذلك أرسل االس

واشار عليه  اصالح جور الى  وشي بار( ثانيا واتا  وبلغه الرسالة من اسكي محمد فما ازداد اال امتناع
وزرائه بقتل هذا العالم حتى تنقطع رسله وال يرسل لك مرة ثانية، ولكن اهلل منعه وقال له اذهب لمرسلك فان 
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مييين  جييياو( عاصيييمة السييينغاي  بيييالقرب خيييير فيييي معركييية حاسيييمةمحميييد تيييورى التقيييى بيييه ا   
م( وبهييذا تمييت اإلطاحيية  1493ه  899ودخييل القائييد  محمييد تييورى( العاصييمة جيياو سيينة  

 .(1)بحكمه وبحكم ساللته لدولة السنغاي الذي استمر زهاء تسعة قرون
اعييتالء  محمييد تييوري( عيير  دوليية  ِإلييى ي علييي( سيين سييرةأُ ى القضيياء علييى دَّ وقييد أ  

حمسييًا لإلسييالم كمييا كييان مت واتخييذ لدولتييه مظهيير إسييالمي فييي كييل معامالتهييا،، (2)السيينغاي
ارتفيياد شييأن  ِإلييى ىدَّ أ  ي فييي الدوليية، و اإِلسييالمتعمييي  الوجييود  ِإلييى ىدَّ أ  والفقهيياء، كييل هييذا 
، وبعيودتهم ورعايية (3)ها زمن سيني علييمدينة تنبكتو التي فروا من ِإلى المالكية الذين عادوا

ًا للفقيه الميالكي فيي دولية ميَّيز ت مدينية تنبكتيو مركيزًا مصيار يا محمد لهم وللفقه الميالكي، اسك
السيينغاي يقصييدها الفقهيياء وطييالب العلييم، وبتييولي اسييكيا محمييد الحكييم ارتفييع شييأن المييذهب 

لحرميية الييدين  اكييان مراعًيييالمييالكي بسييبب جهييود االسييكيا الييذي اشييتهر بييالورد والتقييوى، كمييا 
وجعلييه دييين الدوليية، وكييان يأخييذ  اإِلسييالموكييان لييه ميييل شييديد لنشيير  ،حكامييهأ  ا باتبيياد ملتزًميي

برأي الفقهاء فيي جمييع شيؤونه ويسيألهم سينة الرسيول محميد  صيلى اهلل علييه وسيلم( ويسيير 
  .(5)مور السلم والجهادأُ و  ،في أمور الدين والدنيا (4)قوالهمعلى أ  

                                                                                                                         

مد وأخبر  بما حدس وعدم دخوله في اإلسالم، فجمع رجع الى رسول منه فدقه في عنقك وذهب لالسكيا مح
االسكيا محمد اهل مشورته من العلماء واالكابر وشاورهم في امر  فأشاروا عليه بإرسال رسول ثالس يداريه 
ويلين في الكالم لعل اهلل يهديه لالسالم، فارسل الفقيه القاضي محمود كعت فامتنع وزاد عنادا وامر بضرب 

هب وبلغ االسكيا محمد بما حدس واستعد للحرب وبايعه الجميع على الموت. ينظر : الطبول للحرب وذ
 .46 – 44كعت، تاريخ الفتا ، ص 

 .256، ص 12أحمد الشنتاوي، مادة السنغاي، نقلها الى العربية: محمد الفندي، تهران، م   (1 
 ؛58كعت، تاريخ الفتا ، ص  (2 

Michel A. Gomez : Timbuktu under Impetialsong hay , A reconsideration 
Autonomy , the journal of African history , Gambridge university press , 1990 
, p 9.  
 3) Eispwth , j , B , A : op , cit. p 35 ؛LansineKABa , L : op , cit , p 254. 

، 111البرتلي، فتح الشكور، ص  ومنها اسئلته لإلمام السيوطي في مصر اثناء رحلة حجه. ينظر: (4 
وكذلك اسئلته لإلمام المغيلي وعن جهل علماء بالد  باالمور الدينية. ينظر: محمد عبد الكريم المغيلي، 

 1974اسئلة االسكيا وأجوبة المغيلي، تقديم: عبد القادر زبادية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  الجزائر: 
 . 32م(، ص 

 .12 – 11تا ، ص كعت، تاريخ الف (5 
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 (1)م(  1497 – 1496ه  903 – 902ذهاب اسييكيا محمييد للحيي  سيينة  وكييان ليي
ثر كبير في دعم المذهب المالكي في دولته وبين رعاييا ، فقيد قابيل فقهياء الميذهب بمصير أ  

 .(2)م( 1505ه  911والحجاز والمغرب وفي مقدمتهم اإلمام السيوطي  ت 
لمييالكي ونصير السيينة والتمكييين للميذهب ا اإِلسيالموبعيد عودتييه مين الحيي  قيام بنشيير 

سيييييين فيييي المقعييييد والمليييبس وسييييائر وأحييييا طرييييي  العيييدل وسييييار عليييى منهيييياج الخلفييياء العبا
 عتنيييى، وا(3)حيييوالالسييييرة العربيييية وعيييدل عييين سييييرة العجيييم فصيييلحت ا    ِإليييى وميييال ميييور،ا ُ 

ونشيييير المييييذهب المييييالكي، وقييييام  ،الحيييياج االسييييكيا محمييييد الكبييييير بمحاربيييية العييييادات الوثنييييية
حكييام الجهيياد فييي سييبيل اهلل علييى أ  ن لييه جييور( ليبييي   الفقيييه الصييالح  مييور صييالحباصييطحاب 

 (5)م( للجهيياد ضييد دوليية المييو  الوثنييية 1498ه  904، فخييرج سيينة  (4)المييذهب المييالكي
لتيزام االأ و  يدعو  لإلسيالم ونبيذ الوثنيية لى سلطان المو إِ  وقام بإرسال الفقيه  مور صالح(

ي ه اسيتجاب  وامير كياهن معبيدهم اليوثني اليذنَّ     ؛(6)و  رفضبدفع الجزية لكن سلطان م
جداد ، وعندما نقل الفقيه الصيالح  ميور صيالح( ميا أ  بائه و آأشار عليه بعدم ترك دينه ودين 

هييل موشييقد اسييتعدوا أ   نَّ أ  ما دار بينييه وبييين حيياكم المييو  اسييتعد اسييكيا محمييد للقتييال والسيييَّ 
ضيح مين خييالل ، ويتَّ (7)انتصير فيهيا الحياج اسيكيا محميدللقتيال ودارت معركية بيين الطيرفين 

                                                 

 .16كعت، المصدر نفسه، ص  (1 
السيوطي: هو جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي. ينظر: السيوطي، الحاوي للفتاوى، دار (2 

 م(، مقدمة الكتاب.  2004الفكر،  بيروت : 
، مكتبة الحادي، محمد الصغير بن الحاج عبد اهلل الوفراني، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي (3 

 .90،  الرباط: د ت(، ص 2ط 
؛ طرخان، امبراطورية السنغاي االسالمية، مجلة كلية اآلداب، 74السعدي، تاريخ السودان، ص  (4 

 .16م(، ص  1986،  الرياض: 8جامعة الرياض، م  
من دولة موشي: دولة ظهرت في منعطف نهر النيجر، وكانت ذات تنظيم سياسي وعسكري وأهلها  (5 

المحاربين الذين هاجموا تنبكتو وخربوها زمن منسا موسى حاكم مالي، وفي عهد السنغاي دخلوا في صراد 
عسكري مع حاكمها سني عليواسكيا محمد اللذين شنا عليهم حربا باسم االسالم. ينظر: ميشيل إيزارد، 

، ص 4م، م   1988سكو، شعوب وممالك منعطف نهر النيجر وحوض الفولتا، تاريخ افريقيا العام، اليون
223 – 225. 

 .74السعدي، تاريخ السودان، ص  (6 
 .46؛ المغيلي، اسئلة ا سكيا، ص 74السعدي، تاريخ السودان، ص  (7 
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عيالء ا ِ و  اإِلسيالمما سب  حرص الحياج اسيكيا محميد عليى محاربية الوثنيية والخرافيات ونشير 
 مور دولته.كلمة اهلل تعالى، وكذلك تقدير  لفقهاء المذهب المالكي الذين استعان بهم في أُ 

شييخ  محميد بين عبيد الكيريم م( بال 1502ه  902كما اتصل االسكيا محمد سنة  
وذكير لييه االسيكيا جهيل بعييض  ميين كبيار فقهياء المالكييية فيي عصير ، اليذي ُيعيد   (1)المغيليي(

يمِ  علماء بيالد  بيا مور الدينيية واللغية العربيية، ا جعلهيم ميؤهلين لتيولي مناصيب فيي الدولية مَّ
يهيم فيي ا ُ نَّ     ؛ن يطليب الفقهياء والعلمياءأ  االسيكيا محميد  ِإليى فأشار اإلمام المغيلي ة مثيل مَّ

 .(2)ن بعدواأ  هم و ءوالسعي ورا مم السابقة فالبد من االعتماد عليهمنبياء في ا ُ ا   
الحييياج محميييد تعييييين الفقييييه محميييد بييين عبيييد الكيييريم  ر ذليييك قيييرر االسيييكياعليييى ِإثيييو 

ا ليييه، نظيييم خيييالل وجيييود  هنييياك حلقيييات علميييية وميييارس نشييياطه فيييي ا دينًييييالمغيليييي مستشيييارً 
 .(3)ف وكانت له مناظرات علمية ودينية مع العلماءالتألي

 
فيييي  جلسيييهمبهم االسيييكيا محميييد، وأ  قيييرَّ  وبسيييبب مكانييية علمييياء الميييذهب الميييالكي فقيييد

جياو منتنبكتيو السيتقبال القاضيي  ِإلى وارتفعت مكانتهم عند  حتى قدم (4)بالطه بالقرب منه
 .(5)م( 1518ه  924بي البركات، عند رجوعه من الح  سنة  أ  

يأ   للمييذهب  داؤد فقييد سيار علييى نهيي  االسيكيا محمييد فييي السييادة والتمكييين ا االسييكيامَّ
حكيييام هيييذا الميييذهب، فقيييد قيييرأ كتييياب ا للقيييرآن الكيييريم وفقيهيييًا عالميييًا بأ  الميييالكي، وكيييان حافًظييي

                                                 

المغيلي: هو ابو عبد اهلل محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، ولد في تلمسان شمال غرب الجزائر (1 
و من العلماء القالئل الذين حفظت مؤلفاتهم وبقيت ذكراهم الى يومنا هذا من اسرة بربري في قبيلة مغيلة وه
م(. ينظر:التنبكتي، نيل االبتهاج، بتطريز الديباج، دار  1509ه  909في بالد السودان الغربي  ت 

 .577 – 576م(، ص  1999الكاتب،  طرابلس : 
 ؛32المغيلي، اسئلة االسكيا، ص (2 

Abd – AL – Aziz Abd – Allah Batran : Contribution to the Biography of 
sheikh muhammdIbn – Abd – AL – KariamIbn Muhammad , Autonomy The 
Journal of African History , Vol. 14 , No 3/1973. p 382. 

 .70مراد، المذهب المالكي، ص  (3 
 .55 – 11كعت، تاريخ الفتا ، ص  (4 
 .76ان، ص السعدي، تاريخ السود (5 
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علييى يييد أحييد فقهيياء المالكييية، وفييي (1)م( 966ه  386بييي زيييد القيروانييي  ت  الرسييالة(    
العلمياء  ِإليى لمذهب بفضل نساا ينسخون ليه الكتيب التيي كيان يهيديهاعهد  انتشرت كتب ا

  .(2)والفقهاء، كما قام بإنشاء خزائن ومكتبات للكتب
تكيييوين مكتبييية كبييييرة وقيييدم الكثيييير منهيييا للعلمييياء وطيييالب العليييم  ِإليييى وعميييد االسيييكيا

م لهيييم، شيييديد الكيييرم ميييع الفقهييياء واالحتيييرا داؤد ليطلعيييوا عليييى كتيييب الميييذهب، وكيييان االسيييكيا
 وكان كثير االحتفياء بهيم وظهير ذليك مين خيالل اسيتقباله للقاضيي محميود كعيت حينميا قيدم

ن مينح  الفيع محميود كعيت( أ  الخيريية، فقيد حيدس  با عميال اجاو وأكرمه، وكان معروفً  ِإلى
بنائييه الخمسيية بمناسييبة أ  ربيع و صياحب كتيياب تيياريخ الفتيا  مييا يعينييه بنفسيه لتجهيييز بناتييه ا   

انييت المنحيية ضييياعًا وخيييواًل وعبيييدًا ومالبييس وتكيياليف العييرس، قييد يسيياعد فيهييا زواجهييم وك
يتيولى  ُميدَّةوكيان فيي تليك ال كعت، الفعالسلطان إذا كان الطالب له جا  عند  وهذا ما فعله 

 ِإليى رسيلربيع أ  والد  الخمسية وبناتيه ا   أ  ج ن ييزو  أ  راد أ  فعندما  أمر القضاء في مدينة تنبكتو،
داؤد ميييع كاتبيييه  بكييير لنبيييار( يطليييب منيييه أن يعينيييه عليييى متطلبيييات العيييرس قيييائاًل:  االسيييكيا

اسيكي بحاجية لنيا فقيال انيا  ِإليى ن ابعثيكأ  بكير لنبيار فجياء فقيال ليه  كعت كاتبه افنادى الفع
ي محتيياج قصييدنا  فييان لييي أربييع بنييات وخمسيية بنييين ن ييإِ شييك فقييال قييل  سييكي  رسييولك بييال

واربيييع كيييالت وان يعيننيييي فيييي  اربيييع زرابيييي واربيييع إمييياء ونطليييب منيييه مقبليييون عليييى اليييزواج
رييييد منيييه كسيييوة العيييام قميصيييين وعميييامتين أُ و  ،جهيييازهن البنيييات ام البنيييون أرييييد لهيييم العمامييية

ربعييين صييالبة ونريييد أ  عتيقيية( ومزرعيية وعبيييدها وبييذورها  وقلنسييوتين ودابتييين فرسييا  ورمكييه
داؤد يييزور الفقهييياء  ك كييان ا سيييكيا، وكيييذل(3)منييك يييا اسيييكي الفعييان تخبييير  وتبلغييه رسييالتيا

واللشييفاء وميينهم الفقيييه  احمييد بيين  ن يتماثييلأ   ِإلييى ذا مرضييوا ويسييتمر فييي عيييادتهمإِ والعلميياء 

                                                 

ابي زيد القيرواني: هو ابو محمد عبد اهلل بن ابي زيد عبد الرحمن النفزاوي القيرواني، ولد سنة  ابن (1 
م( شيخ المالكية بالمغرب، كان اماما بارعا في العلوم واسع الثقافة واالطالد متبعا لطري   922ه  310 

سع العلم فصيح اللسان يقول الشعر مع صالح وورد السلف داعيا اليه بالقلم واللسان والعمل كثير الحفظ وا
 . 95 – 94وعفة. ينظر: كعت، تاريخ الفتا ، ص 

 .37؛ طرخان، دولة السنغاي، ص 95 – 94كعت، المصدر نفسه، ص  (2 
 .108كعت، المصدر نفسه، ص  (3 
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 داؤد احمييد بيين عميير أقيييت( عنييدما مييرض فيكييام فييي بعييض أسييفار ، وكييان السييلطان اسييكيا
  .(1)له يأتيه كل ليلة يسمر عند  حتى شفي تعظيما

 المذهب مناصب إدارية ودينية :ا : تولي رجال ثانيً 
 . القضاء :1

ييييأتي فيييي  الَّتييييى رجيييال الميييذهب الميييالكي عيييدد مييين الخطيييط الدينيييية واإلداريييية تيييولَّ 
مقييدمتها القضيياء واإلفتيياء، ففييي عهييد ا سييكيا الحيياج محمييد حيياكم دوليية السيينغاي شييغل عييدد 

ا غربييي عموًمييميين فقهيياء المالكييية منصييب القضيياء، وكييان القاضييي المييالكي فييي السييودان ال
حكييام الشييرعية، وحتييى اختيييار قيية با   ما تلييك المتعل  يتمتييع باسييتقاللية تاميية فييي قراراتييه والسيييَّ 

ومكانتيييه فيييي المجتميييع التيييي  ،ميييور الشيييرعيةا لكفييياءة المرشيييح فيييي ا ُ القاضيييي كيييان ييييتم تبًعييي
وكيان  ،(2)ا بيالورد والصيالح والزهيديكون متمتًعيخالقه وسمعته بين الناس، و يحددها حسن أ  

 ِإليى حكامهم وف  التزام نصيوص الميذهب وعيدم الخيروج عنهيافقهاء المالكية يتعاملون في أ  
 ما كان على سيبيل االسيتئناس، وفيي حالية اإلفتياء والقضياء كيانوا يأخيذون بيالقول الَّ غيرها إِ 

 فيميييا نيييدر، ولهيييذا طغيييى طيييابع التقلييييد فيييي الَّ إِ شيييهور فيييي الميييذهب وعيييدم الخيييروج عنيييه الم
 .(3)واإلفتاء على االجتهادالقضاء 

 ما عليى عهيد دولية السينغايلكيل مدينية مين الميدن الكبيرى قاضيي والسييَّ  صيارولقد 
، ويقيوم القاضيي بالفصيل بيين النياس وفي  الشيريعة (4)وغاو وجني وغيرهيا مين الميدن تنبكتو

ة عائلي ِإليى ية، وكان هؤالء القضاة يتسمون بالعيدل وحسين السييرة ومينهم مين ينتميياإِلسالم
 – 868 أقيييت( وييييأتي فيييي مقيييدمتهم الفقييييه القاضيييي  محمييود بييين عمييير بييين محميييد أقييييت( 

م(  1498ه  904اليييييييذي عينيييييييه االسيييييييكيا محميييييييد سييييييينة  (5)م(1548 – 1463ه  955
 .(6)بالعلم والفقه والصالح الشتهار 

                                                 

 .115كعت، المصدر نفسه، ص  (1 
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وكييذلك كييان حييال القضيياء فييي جنييي، فقييد تييولى عييدد ميين فقهيياء المالكييية منصييب 
 ِإليى وكان فقيهًا عالمًا كبييرًا وصيلت شيهرته ،الونكري( محمد بن سانواالقضاء منهم  فودي 

م( بعيد عودتيه مين  1498ه  904  القضاء في مدينة جنيي سينة  اسكيا محمد الكبير فوالّ 
ييي، أ  (1)الحييي  ا قضييياة مدينييية غييياو فقيييد تيييولى فيهيييا القضييياء القاضيييي الفقييييه  محميييود كعيييت( مَّ

السيكيا محميد  ام( وكيان معاصيرً  1468ه  873 المولود في مدينة كورما قيرب غياو سينة 
  .(2)الكبير وشغل منصب القضاء نظرًا لشهرته الواسعة في الفقه ولسعة علمه

، (3)سييماعيل بيين محمييود كعييتإِ الفقيييه محمييود أوالد ميينهم القاضييي وكييان للقاضييي 
 والفقيه يوسف بن محمود كعت والفقيه محمد ا مين بين محميود كعيت وحفييد  ابين المختيار

عييالم وهييو ابيين بنييت القاضييي محمييود كعييت صيياحب التيياريخ وهييؤالء ميين اسييرة كعييت وهييم أ  
قبيلية  ِإليى التنبكتيي( اليذي ينسيب الزغرانيي ، وكذلك الفقيه  مسيربوب(4)المؤرخين السودانيين

نيييادر  اصيييالحً  اخييييرً  ا فاضييياًل الزغيييرانين فيييي غيييرب السيييودان الغربيييي، وكيييان رحميييه اهلل عالًمييي
ه ينحيدر مين قبيلية الزغيران نَّيوقد اشتهر بالعلم والصالح عليى اليرغم مين أ  المثال في قبيلته، 

، وكيذلك الفقيييه (5)اإِلسييالمهيا ال تعييرف الصيالح وال حسين نَّ التيي يصيفها السييعدي والتيواتي بأ  
صل والبليد وكيان الجنوي ا    صل القاضي  أحمد ترف بن القاضي عمر ترف(السوداني ا   

، كميا تيولى فقهياء المالكيية (6)ثيم قاضييًا فجميع المراتيب اليثالس خطيبًا ثم صار إمام الجامع
ذ يحتاجونهيييا فيييي مختليييف نيييواحي الحيييياة سيييواء فيييي إِ  ؛وهيييي ضيييرورية للنييياس كافييية ،اإلفتييياء

من تولوا هيذ  الوظيفية،  برزالمعامالت، و محمد بن عبد الكريم المغيلي( من أ  أ و  العبادات
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وهيذا حيرص  ،ي في مسائل اجتماعية دينية وسياسيةسئلة عدة للمغيلأ  فقد وجه اسكيا محمد 
  .(1)ية والمذهب المالكياإِلسالمصالح حال البالد وف  الشريعة إِ من اسكيا محمد على 

 

 :الخاتمة
 ليها الدراسة:إِ سجيل عدد من النتائ  التي توصلت وفي الختام... ت     

سهموا في إدارة الدولة ب خبرة فقد أ صحاالكثير من الفقهاء المالكية كانوا تجارًا وأ  نَّ إِ  -1
 واستخدمهم للشؤون اإلدارية والقضائية في دولته. مبراطوراإلِ  عنايةوحضوا ب

هم من حس التراب ؤ ، وكان منها إعفامبراطوراإلِ هاء المالكية باالمتيازات من حظي الفق-2
ة المدين من اجزءً  مبراطورعلى رؤوسهم واالكتفاء بالتصفي  باليدين وكذلك خصص اإلِ 

 ئمة والمأذونون وحملت العلم.للمسلمين يكون فيه المساجد وا   
سر وتوسعت في كافة الميادين حكمها ثمان أُ  الَّتيية اإِلسالمعند قيام دولة مالي -3

واستقطبت الكثير من الوافدين، وفي مقدمتهم فقهاء المالكية الذين كانوا سبب في نشر 
 المذهب المالكي في تلك الدولة.

وكانوا  ،اعتن  الكثير من حكام دولة مالي المذهب المالكي على يد الفقهاء المالكية-4
منسا موسى الذي ذهب للح   لهذا المذهب وكان منهم ؛هؤالء الحكام فخورين باالنتساب

ذلك وقال  وزار السلطان الناصر محمد بن قالدون وحينما طلب منه تقبيل ا رض رفض
 جد لغير اهللا.سأ اانا مالكي المذهب ال 

لقد ساعد الفقهاء المالكية على نشر المذهب المالكي في مناطقهم التي سكنوها من -5
ومصر  ،فات في بالد الحجازوجلب الكتب والمؤلَّ  ،خالل الخطط والمواعظ والدروس

 والمغرب وكذلك ساعد هؤالء الفقهاء على نشر اللغة العربية بين السكان.
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The Relation between both Ghana and Mali with Malikia 

Jurists  

Fayz Fathallah Abdul Wahhab 

 

 Bashar Akram Jamil
 

 
Abstract 

      Moroccan preachers and merchants had a great role in spreading 

Islam in the paganism Ghana because of their dealings with them and 

the spirit of tolerance that they distinguished, and in return, the 

emperor of Ghanah exempted Muslims from taxes as well as some of 

the customs and traditions that do not stop and the spirit of Islam as 

well as Muslims had mosques, imams and students of knowledge, and 

the emergence of The Almoravids of Ghana have a role in spreading 

the Maliki school of thought, and after the demise of the Ghana state, 

The state of Mali emerged, whose rulers were distinguished by the 

love of Islam and the propagation of Maliki doctrine, as well as their 

appointment of Muslim scholars to administrative, judicial and 

religious positions. One of the greatest kings of the state of Mali was 

(Mansa) whose rule period was marked by justice, prosperity, 

expansion, and control over some gold mines, which is an important 

economic source, and in During this period, the presence of the Maliki 

jurists increased due to the increased attachment of Mansa to Islam and 

the performance of religious duties, and he supported the jurists 

because they educated people about matters of their religion, Among 

the rulers who supported Maliki jurisprudence was Mansa Musa, who 

was just, righteous, adhering to the Maliki school and proud of 

affiliation with him, and he supported Maliki jurisprudence by buying 

literature and Maliki books from Cairo, including the books of al-

Muwatta by Imam Malik and the blog of Imam SahnounFakih al-

Afriqiya and a few short books which are very important books, 

Among the scholars who were accompanied by Mansa Musa with him, 

the scholar, the jurist, Abd al-Rahman al-Tamimi al-Hijazi, who 

inhabited Timbuktu, and found it full of jurists and Sudanese who 

excelled in it in Maliki jurisprudence. 
   Key words: Judge , Mosques,  Idolatry. 
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