
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يةنسانوال مجلة العلوم االجتماعية 

191 

 

 :اهير العوائـل في السودان الغربيالسهامات الثقافية لمش
 نموذجا  آل أنـــــدغ محمد 

 د غيثعمطير س. د
 جامعة الزيتونة

 ُمقــدمة 
الخامس عشر الميالدي / ع الهجري شهدت الفترة من النصف الثاني للقرن التاس

السابع عشر الميالدي ظهور / حتى نهاية النصف األول من القرن الحادي عشـر الهجري 
و قد برز خالل هذه المدة الزمنية . (1)ببالد الســـودان الغربي زاهرةحـركة ثقافية وأدبية وعلمية 

 لآ: في حياة المنطقة، ومن بين هذه العوائل مهمةأدوارًا  أدتعدد من العوائـل العلمية التي 
، السيوطي، آل أقيت، آل بغيغ ، آل أندغ محمد، آل الحاج، آل كعت، آل كداد، آل الفالني

 .، آل كنته وغيرهم غيا، آل المجتهدآل م  
فيد ، فقد صار من المالعائــالت العلمية دتهاأالثقافية التي  األدوارونظرًا ألهمية 

في حياة  مهمةأدوارًا  دتأدد هذه العوائـل التي عورغم تالتعرض لها بالبحث والدراسة 
 . محمد لتكون حالة دراسية لهذه الظاهرة  ندغهذا البحث سيتناول عائلة أ فإن، المنطقة

                                                           
فولتا ي طلق السودان الغربي على المنطقة التي تشمل حاليًا حوض السنغال ونهر غامبيا والمجرى األعلى لنهر  ((1

ألفريقيا فيما وراء الصحراء  االقتصاديو الهادي المبروك الدالي، التاريخ السياسي : والحوض األوسط لنهر النيجر، أنظر
 – 11، ص (م  1999لدار المصرية اللبنانية ا: القاهرة . )امن عشرالث من نهاية القرن الخامس عشر إلى بداية القرن

مالي : ي عهد السلطنــتين اإلسالميتــينوالسودان الغربي ف األقصىالشيخ األمين عوض اهلل ، العالقات بين المغرب  ؛02
السوداني، إمبراطورية المجتمع اإلسالم و . أحمد الشكري  ؛1، ص ( م 1919دار المجمع العلمي، : جدة. )وســنغي
 .  71، ص (م  1992/ هـ  1202مع الثقافي، المج: أبو ظبي . )مالي
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لحياة إسهام هذه العائلة في ا للكشف عن ضرورتها ع أهمية هذه الدراسة مننبوت
في  دتهأالذي  مهمستجالء غوامض الدور الا، وذلك مما سيسمح بالثقافية والعلمية للمنطقة

 . اإلسالمية لبالد السودان الغربي ، والحفاظ على الهوية العربيةدفـع الحياة الفكرية والعلمية

، تاريخ هذه المنطقة في ة، صاحبة األدوار البارز دغ محمدوسوف تتم دراسة عائلة أن
الخامس عشر / الهجري وذلك خالل الفترة الممتدة ما بين النصف الثاني للقرن التاسع

 . السابع عشر للميالد/ عشر للهجرة أواخر النصف األول من القرن الحادي و الميالدي 

، نها، ثم محـاولة اإلجابـة عع من خالل إثارة جملة من األسئلةوسيدرس هذا الموضو 
لمن هم آل أندغ محمد: ومنها وما هي المدينة التي ؟ ى أين ينتمون سالليًا ومكانيــاً ؟ وا 

؟ وكيف الصلة التي ربطتهم بآل أقيت؟ وما هي وا عنهانشأتهم األولى؟ ومتى رحلشهدت 
ا هي ؟ وموالعلمي في المنطقةبي والثقافي ده الصلة سببًا في فرض وجودهم األذكانت ه

؟ وكيف كان لذلك العصر ؟ وما هي أبرز المكونات الثقافيةخلفية العصر الذي عاشوا فيه
هم وما هي األمثلة على ممارست؟ فيةاشوا فيه على إسهاماتهم الثقاع العصر الذي تأثير هذا

في مجال الحياة الفكرية؟ وما هي  مهماً دورًا  دواأ ؟ وكيفخطة القضاء والخطابة واإلمامة
؟ وكيف كانوا جوه وصار من الممكن االطالع عليهالفكري الذي انتالعلمي و  اإلنتاجنماذج 

 وتأسيس الخزانات العلمية ؟   قتناء الك تب والمخطوطات النادرةامهتمين ب

لسهم ومن هم العلماء الذين جلسوا في مجا ؟لقوا علومهم في بيئتهم المحليةوكيف ت
ي شار إليهم بالبنان وكيف ساهموا في مجال التدريس  احتى صاروا علماء كبار  ،العلمية

 ؟أبناء المنطقة مختلف علوم عصرهموالتعليم ؟ ولّقنوا ط البهم من 

 :اسة الموضوع على النحــو التاليوسوف تتم در 
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 : أصل آل أندغ محمد وعصرهم  –أواًل 
غ محمد ، وخلفية عصرهم ء حزمة من األضواء على أصــل آل أنــدفي هذه الفقرة إلقا تم سي

 . ومكوناته الثقافية 
 :أصلهم  – 1

، التي عاشت  إلى قبائل صنهاجة س اللياً من المعروف أن آل أندغ محمد ينتمون 
وساهمت في صنع أحداثه  ،نذ أزمنة تاريخية موغلة في القدم، وذلك مسودان الغربيــالي ــف

/ ا أوائــل القــرن التاسع الهجري، ثم رحلوا منه(2)نهم سكنوا والتهإمكانيًا ف ماأ. التاريخية
 ةـــم صلـــهم بهـــالتي ربطت ،(4)لك رفقة عائلة أقيتذ، و (3)ى تنبكتـــــالخامس عشر الميالدي إل

                                                           
، وقد لعبت عبر تاريخها أدوارًا دينية وتقع إلى الشمال الغربي من تنبكت، يقال إن معناها األرض المرتفعة: والته ((2

. تاريخ السودان الغربي. السعدي، عبد الرحمن: لظر على سبيل المثا، أنية هامة في تاريخ السودان الغربيوعلمية وثقاف
. محمد محمود ولد ودادي: ـليق، وتعـكنته الشرقيون، ترجمة. ؛ مارتي، بول( م1992طبة هوداس، : فرنسا –إنجي )
رها في مجتمع الثقافة العربية اإلسالمية وأث. ؛ مطير سعد غيث17، ص (م1997مطبعة زيد بن تابث، : دمشق)

 .021 – 022، ص ص (م 0227المي، دار المدار اإلس: بيروت . ) السودان الغربي
، وقد تأسست حوالي القرن ى الشمال من دولة مالي الراهنــة، وتقـع إلالمراكز الثقافية في غرب افريقيااشهر : تنبكت ((3

ربية ببالد السودان، للمزيد الثقافــة الع، ولعبت دورًا طليعيًا في نشـر اإلسالم و الحادي عشر الميالدي/ الخامس الهجري 
في التعريف بعلماء تنبكت  السعادة األبدية. وما بعدها األرواني؛ أحمد بابير 02السعدي، مصدر سابــق، ص : أنظر

، (م 0221دار الك تب الوطنية، : بنغازي. )عبد الحميد عبد اهلل الهرامة، تقديم الهادي المبروك الدالي: البهية، تحقيق
إزالة الريب والشك والتفريط في ذكر المؤلفين من أهل التكرور . التكني، أحمد أبو األعراف؛  72 – 27ص ص 

؛ 99، ص (م 0221مطابع الوحدة العربية، : الزاوية . )الهادي المبروك الدالي: وتقديم  بالصحراء وشنقيط ، دراسه
لى بــداية القــرن نهاية القرن الخامس عشــر إ التاريخ الحضاري إلفريقيا فيما وراء الصحراء من. الهادي المبروك الدالي

 . 127 – 99، ص ص (م 0222الشركة العامة للورق والطباعة، : طرابلس. )الــثامن عشر
، وح ظي من مسوفة إحدى بطون قبائل صنهاجة، وقد ع رفوا بانتسابهم للعلمينحدر آل أقيت المسوفيون : آل أقيت ((4

والوجاهة  ، واعتبارهم من أهل الشورىبالقضاء والتعليم الشتغالهمنطقة عالية بين س كان الم اجتماعيةأغلبهم بمكانة 
 وأعمامهووالده ( م 1901 – 1779/ هـ  1219 – 991)مد بابا التــــنبكتي وأنحدر منهم العالمة الشهيــر أحــ. والفتيا

 إشراف, نيل االبتهاج بتطــريز الديباج. احمد بابا, يالتنبكت: مزيد انظرللالمؤلفات العلمية العديدة و  أصحاب وأجداده
المحتاج لمعرفة كفاية .  احمد  بابا, والتنبكتي( م1999كلية الدعوة اإلسالمية، : طرابلس. )عبد الحميد الهرامه: وتقديم

    /هـ 1201  ,اإلسالميةوالشؤون  األوقافوزارة الرباط  منشورات . )محمد مطيع: دراسة وتحقيق , ماليس في الديباج
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، مّكنتهم من فرض وصالت وثيقة دة ــــات وطيـــبعالق ونـــم يرتبطـــا جعلتهـــم وهو اهرة،ـــــمص
 .(5)في تنبكت  واالجتماعيوجودهم األدبي والثقافي والسياسي 

غ محمد الذين تحدثت عنهم المصادر لمعروف أن من أوائـل أجداد آل أندومن ا
ذي عاش خالل القرن ، الن محمد بن ع ثمان بن نوحـالكبير بالتاريخية الفقيه أندغ محمد 

الخامس عشر الميالدي، وقد وصفه العديد من المؤرخين بأنه معدن العلم / التاسع الهجري
، فأن غ محمد مع آل أقيتـن صلة المصاهرة التي ربطت آل أندأمــا عـ .(6)والصالح والفضل

 –1279/ هــ 921 – 992)ع مر أقيت  دأحم: ة ع مر بن محمد أقيت والد ك ل منزوج
ع مر أقيت ، ومحمود (م1700 –1292/ هـ  909 – 999) ، وعبد اهلل ع مر أقيت(م1711

ن آل إوبذا ف. لفقيه أندغ محمد الكبيرهي كريمة ا ،(م1729 –1291/ هـ  977 –999)
عبد اهلل أحمد و : لفقيه ع مر بن محمد أقيت الثالثةغ محمد الكبير هم أخوال أبناء اأند

أدوارًا هامة في حياة م وأحفادهم وأسباطهم ـ، والذين لعبوا هم وأنجالهومحمود المذكورين أعاله
 . الثقافية واألدبية والعلمية بالد السودان الغربي 

وهو  ،(م 1901 –1779/ هـ 1219 –991) قيه أحمد بابا التنبكتيــورغم أن الف 
 (كفاية المحتاج) يذكر في كتابه( غ محمدآل أند) أجدادهألساسية في تاريخ من الــــمصادر ا

                                                                                                                                                    

جي ومحمد محمد ح: ي ألهل القرن الحادي عشر والثاني، تحقيقنشر المثان. ؛ القادري، محمد بن الطيب(م 0222
تقصا االس. الناصــري، أبو العباس أحمد بن خــالد 012ص  1، جـ (م1991دار الغرب اإلسالمي، : بيروت. )الكتاني

دار الكتاب، : الدار البيضاء. )جعفر الناصري ومحمد الناصري :ألخبار دول المغرب األقصــى، تحقيق وتعليق
سهاماتها الثقافية في تنبكت  عائلة أقيت" ، ي أباظة محمد؛ سوز 109، ص 7، جــ (م1977 ، مجلة الدراسات "وا 
 .وغيرهم  112 –111، ص ص (م0222) 09( : مصر)معهد البحوث والدراسات األفريقية، جامعة القاهرة ، األفريقية

سهاماتها،  عائلة اقيت سوزي أباظة محمد ((5  .  122 – 121ص ص , الثقافية  وا 
ور في معرفة أعيان علماء فتح الشك. ؛ البرتلي، محمد بن أبي بكر الصديق09السعدي، مصدر سابق، ص ( (6

؛ 110، ص (م  1991/ هـ  1221ب اإلسالمي، دار الغر : بيروت. )محمد الكتاني ومحمد حجي: التكرور، تحقيق
 . 091، ص  0مصدر سابق،  جــ , اج والتنبكتي، كفاية المــحت 90، السعادة األبدية ،مصدر سابق، ص األروانــي
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، أول من خدم العلم من أجدادنا،فيما أعلم: " ، قائــاًل غ محمد الكبيرحديثه عن جده أند عند
، وواضح هنا أنه (7)... " أبو أم جدي  غ محمد،وهو الفقيه محمود أند جدي ألمي جد

، بينما ال يضيف لفظ (غ محمدمحمود أند) اسمه صبحأجده بحيث  السممحمود  اسميضيف 
 .(8)جده عندما يتحدث عنه في موضع آخر من نفس المصدر  السممحمود 

محمود ) ًا هوـــبم رك حمل اسماً ـحمد يــغ مسير الباحث لذلك أنه ربما كـــان أنــدوتف
 . ، في ذكر أحيانًا، وي ترك أحيانًا أخرى(غ محمدأند

 :الثقافيـــة  خلفية عصرهـــم ومكوناته -2

غ محمد في مجتمع السودان دراسة اإلسهامات الثقافية آلل أندقبل الشروع في 
أهم مكوناته  واستيضاحفيه  االغربي تبرز أهمية اإلشارة إلى خلفية العصــر الذي عاشو 

 . الثقافية
من المعروف أن العقيدة اإلسالمية قد تسربت إلى ربوع السودان الغربي بشكل 

: ، وذلك عبر العديد من الوسائل منالسابع للميالد/ أواخر القرن األول الهجريمي منذ سل
 .(9)، وغيرها د عاة وهجرة وتجارة و أركاب حج
ع بّ اإلسالم في تلك المنطقة التي تش الجهود لنشر تلك (10)ثم استكمل المرابطون
، وسعوا إلى تأسيس سلطنات إسالمية ًأصبح الدين اإلسالمي أهلها بروح العقيدة اإلسالمية

                                                           
 . 091، ص  0نفس المصدر ، جـ  ((7
 .  111، ص  1نفس المصدر ، جـ  ((8
 . 117 – 172مطير سعد غيث ، الثقافة العربية اإلسالمية ، مرجع سابق ، ص ص  ((9

: لقوله تعالى امتثاالتعبد ، وهو أن لفظ المرابطين مشتق من الرباط ، وهو المكان الذي يقيم فيه المرابطون لليبدو  ((10
 .من سورة آل عمران  022األية " يا أيها الذين أمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا وأتقوا اهلل "
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هذه السلطنات مع العالم اإلسالمي  وارتبطت. شريعة اإلسالمية منهجها ودستورهاعقيدتها وال
( م1021 – 1291/ هـ  922 – 299)الم عاصر لها، ومن هذه السلطنات، غانا اإلسالمية 

نة سنغي اإلسالمية وسلط( م1299 –1022/ هـ 912 –799)نة مالي اإلسالمية وسلط
 .(م1791 –1117/ هـ 1222 -111)

هر ، التي كانت تسكن على شواطئ نؤسسة مملكة سنغي هي قبائل السنغيوم
إلى قرب المصب في األراضي الواقعة شمال غربي  نحناءالنيجر في الجزء الممتد من اال

وقد مرت سنغي عبر  .(11)(نين الحاليةب)ي ــومــال داهــ، وشمنةــتحادية الراهاالدولة نيجيريا 
 : (12)تاريخها الطويل بثالث مراحل هامة 

السابع الميالدي / أو دياء منذ القرن األول الهجـرياألولى حكمتها فيها عائلة ضياء 
في س دة  ل األمر إلى عائلة سنغي التي استمرت، وفي الثانية آم 1117/ هــ 117ام ـحتى ع

كم حتى عام  ، وفي الثالثة تولت مقاليد األمور في سنغي أسرة م1291/ هــ 999الح 
، حيث وقعت (م1791 –1291/ هــ 1222 -999)ترة ــــالل الفــكمت خــالتي حاكي ــاألس

                                                                                                                                                    

الحادي عشر / مس الهجريخالل القرن الخاوالمرابطون هم حركة إسالمية تصحيحية قامـــت فــي الغـــرب اإلسالمي 
جزء من ، وهو غرب في ذكر بالد أفريقيا والمغربالم. البكري، أبو عبد اهلل عبد العزيز: للمزيد عنها أنظر، و الميالدي

، ـــراكشيةشية في ذكر األخبار المالحلل المو . ؛ مجهول( ت –الكتـــاب اإلســــالمي، د دار: القــاهرة . )المســالك والممــالك
السعادة األبـــدية . ؛ إبــن المؤقت ( ت –دار الرشاد الحديثة، د : الدار البيضاء) .امةتحقيـــق س هيل زكار وعبد القادر زم

؛ حـسن أحمد  0777فيلم رقم ، ميكرو ( مصر)عريف بمشــاهير الحضرة المراكشية، مخطوط، دار الك تب العامة في الــت
تاريخهم : المرابطون. ؛ عبد الهادي ش عّيرة(م 1979، يدار الفكر العرب: القاهرة . )المرابطينقيام دولة . محمود

 .  مد الش كري ، مرجع سابق، وغيرهم؛ أح( م 1999مكتبة القاهرة الحديثة ،  :القاهرة . )السياسي
حياء دولة السنغهاي اإلسالمية أسكيا الحاج محمد. فاي منصور علي  ((11 كلية الدعوة اإلسالمية، : طرابلس. )وا 

 .  12 – 10ص ، (م1911
في عهد  مملكة سنغي. عبد القادر زبادية: سبيل المثال، راجع على ل التطور السياسي والحضاري لسنغيحو  ((12

إمبراطوريـة . ؛ إبراهيم علي طرخان( ت -ة الوطنية للنشر والتوزيع، دالشرك: الجزائر. )م 1790 –1291األسيقيين 
 . وغيرهما 1991، المجلد الثامن، ، جامعة الرياضالمية، مجلة كلية اآلدابصنغاي اإلس
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كم المغربي1791/ هــ1222المنطقة عام  متداد وقد صار السودان الغربي منذ ا. م بيد الح 
كم ال التي كان سالطينها  (13)ةــرتباطًا م باشرًا بالدولة السعديالمغربي على ربوعه مرتبطًا اح 

كم تلك األ وقد تعاقب الباشوات المغاربة السعديين في . قاعصيرسلون من ينوب عنهم لح 
كم المنطقة حتى نهاية األسرة السعدية حوالي أوائل النصف ال ثاني من القرن الحادي عشر ح 

 سم السالطين السعديين على منابرولم تنقطع الخطبة با. ر الميالديالسابع عش /الهجري
" ... :لى حسب رواية المجهول، الذي قال، عم1992 /هــ 1212مساجد سنغي إال في عام 

أنقطعت الخطبة بنصر أوالد موالي ... أعني به عام المكمل سبعين وألف في هذا العام 
كم األسرة السعدية في  .(14)"ى المدة المذكورة أحمد الذهبي في بالد التكرور إل ومنذ تصدع ح 

، أصبح الباشاوات اء السلطان أحمد المنصور وأحفادهديارها نتيجة الصراع الذي وقع بين أبن
، وبذا صارت السلطة ستقالل بحكم المنطقةون السودان الغربي يعملون على االالذين يحكم

، وهم الهجين الجديد الناتج عن زواج جيوش الحملة والمفرد رامي اأو األرم ماةالفعلية بيد الر 
داري دورًا هامًا في تاريخ  ة، وقد لعب هؤالء الرمايها من النساء المحليات بالمنطقةالمغربية وا 

 .(15)بالد السودان الغربي

                                                           
، سياسية تدعو ت الدولة السعدية على فكرة دينيةقام( : م 1979 – 1702/ هــ 1299 – 919)الدولة السعدية (  (13

، قصى من قبل المسيحييناألأ إلى التمسك بالدين القويم والحث على الجهاد لتحرير األجزاء المحتلة من شواطئ المغرب 
ام الدعوة السعدية وتأسيس وتوحيد أجزائه في ظل حكومة موحـــدة تــستمد شرعيتها من قيامها بهذه المهام ، وحول قي

: الدار البيضاء) 0السعدية، طـ  المغرب في عهد الدولة. ؛ عبد الكريم كريم  10 -1، ص ص 7الدولة، أنظر، جـ 
الدار . )0المغرب عبر التاريخ، طـ . اهيم حركات؛ إبر  22 – 11، ص ص ( م 1919/ هــ1199شر، شركة الطبع والن

 .وغيرها 017 – 010، ص ص  0، جــ (م1919لعربية للتربية والثقافة والعلوم، المنظمة ا: البيضاء
 .92، ص (م1999س، نشر هودا: باريس. )ة النسيان في أخبار ملوك السودانتذكر . مجهول ((14
 . 111 – 119مية، مرجع سابق، ص ص ، الثقافة العربية اإلسالمطير سعد غيث ((15
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كم في المنطقة بأوقد استم هم مفاتيح خر حتى سلم آ ماةيدي هؤالء الر رت اإلدارة والح 
 . (16)م 1992/ هـ1117منطقة واحتلوا تنبكت عام كتسحوا ال، الذين اللفرنسيين تنبكت

 الفياللية العلويةوقد آلت األمور في المغرب بعد سقوط السعديين إلى األسرة 
 . م 1999/ هـ 1211قصى حوالي عام الشريفة التي تولت مقاليد األمور بالمغرب األ

كم األسرة أما استمرار تبعية بالد السودان  الغربي للمغرب ــ على األقل ــ في أوائل ح 
المؤرخ المغربي : من ل عليه من خالل ما أشار إليه كلستدالفيمكن اال (17)العلوية

عن وجـود رسالة  M.ABiTbol(19)والمؤرخ أبيتبول  (18)عبد الهادي التازي/المعاصر
( م1101–1910/ هــ1129 –1290)المولى إسماعيل الشريف العلوي  للسلطان المغربي

ه وقدموا له ، جاء في مقدمتها أن علماء تنبكت وعلّية قومها قد بايعو بالخزانة الوطنية لباريس
–999)، ثم عهد األساكي (م1291-1292 هـ999-999)وخالل عهد سني علي . الوالء

كم المغربي في(م1791 –1291/هــ1222 يين برز الدور الثقافي لعائلة عهد السعد ، والح 
 .غ محمدأند

                                                           
 .  11محمد الغربي ، مرجع سابق ، ص  ((16
 .وما بعده  192مجهول ، تذكرة النسيان ، مصدر سابق ، ص  ((17
، ص  9، جــ  (م  1999مكتبة فضالة ، : الدار البيضاء . ) التاريخ الدبلوماسي للمغرب . عبد الهادي التازي  ((18
70  . 
 -012، ورقة  9199أن نص الرسالة موجود بالخزانة الوطنية الفرنسية بباريس تحت إشارة   M.Abitbolذكر  ((19

 , Abitol , M . Tombuctou Et Les Arma , Maisonneuve Et La rose , Paris ,1979: ، أنظر  011
P . 247.  
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 (20)لهذا العصر فتمثلت في سيادة المذهب المالكي  يةأما أهم المكونات الثقاف
 انتشار الثقافة المالكية في المغرب ثم تسّربها إلى بالد السودان في ركاب التجار والدعاة و 

/ هــ022 –129)سحنون  اإلمام مدونة الكتب الفقهية، مثل ووصلت .والمتصوفة والعلماء
 ،(22)(م999 –900/ هــ199 –112)بن أبي زيد القيروانيورسالة ا (21)(م972 – 199

 .(23)(م1211/ هــ  119ت )مثل مختصر خليل يضًا شاع وجود المختصرات الفقهية،وأ
رصفائهم في بقية العالم وصار أهل سنغي يعتمدون على المختصرات الفقهية ك

، لمالكي في أنحاء العالم اإلسالميالتي عرفها الفقه ا المختلفة التطورات سايروا كما ،اإلسالمي
 .تشرح مقاصد الفقه المالكي وعلومهوصاروا يستخدمون الكتب الشهيرة التي تفسر و 

                                                           
، (م197 – 111/ هــ 191 – 91) ك بن أنس بن أبي عمر بن الحارثينسب إلى الفقيه مال: المذهب المالكي ((20

، وقد شاع هذا المذهب في بالد المغرب والسودان الغربي ويعتقد أن انتشار المذهب (الموطأ)وأشهر مؤلفاته كتاب 
فهو مذهب  ،المذهب للطبيعة البدوية للمنطقة مالئمة: أهمهاالمالكي بالسودان الغربي وتوطده راجع إلى عدة أسباب 

، فهم يميلون إلى هم في الصحراء دون تكلف أو تعقيد، ويناسب بساطتع ويــأخذ بأعراف الناس وعاداتهمعملي يعتد بالــواق
ابن عياظ، : من االنزالق في مهاوي الضالالت، انظر البساطة والوضوح والحرص على التمسك باإلسالم وأصوله خوفاً 

المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك، تحقيق محمد بن تاويت  ارك وتقريبترتيب المد. عياظ بن موسى اليحصبي
محاضرات . ؛ ع مر الجيدي 97، ص 1، جـ (م1991وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، منشورات : الرباط. )الطنــجي

 .09، ص (م1991منشورات دار ع كاظ، : الدار البيضاء. )المغرب اإلسالمي في تاريخ المــذهب المالكي في
المالكي في  من رجاالت الفقه( : م 977 – 111/ هــ 022 –192)سعيد عبد السالم سحنون بن سعيد اإلمام أبو  ((21

ي المغرب الفقه المالكي ف ، التي كان لها دور هام في توطيد أركان(المدونة الك برى)المغرب اإلسالمي، وقد ع رف بكتابه 
 . اإلسالمي وبالد السودان

لفقه المالكي في أشهر أئمة ا: (م 999 – 900/ هـ199 – 112)عبد اهلل بن أبي زيد القيرواني اإلمام أبو محمد  ((22
 .المشهورة في الفقه المالكي ( الرسالة)، وع رف بأنه صاحــب المغرب اإلسالمي

صري من رجال القرن هو خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المالكي الم صاحب المختصر: مختصر خليل ((23
، وقد وضع لواء مذهب مالك في مصر في زمانه ، وقد حملالرابع عشر للميالد، وهو إمام شهير/  الثامن للهجرة

ي، وألفت هرة مختصر خليل بالسودان الغرب، وقد طارت شمالك بن أنس رضي اهلل تعالى عنه مختصرًا على مهب اإلمام
فرحون، برهان  ابن، أنظر ( م 1211/ هـ 119)توفي الشيخ خليل بن إسحاق عام  ، وقدالعديد من الكتب في شرحه

، ص (دار الكتب العلمية، د ـ ت : بيروت. )ذهب في معرفة أعيان علماء المذهبالديباج الم. الدين بن علي بن محمد
 . وغيرهما 117، ص  0، جـ(دار العلم للماليين: بيروت ). األعالم . ؛ الزركلي، خير الدين 119 – 117ص 
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توافد الفقهاء والعلماء المغاربة  استمراريةومن الخصوصيات الثقافية في سنغي 
، ومنحوا عديد اإلجازات ية والعلمية وجلوسهم بها كمدرسينوالمشارقة على مراكزها الحضار 
 .ذين تقاطروا على مجالسهم العلميةالعلمية لتالميذهم السودانيين ال

 (25)ونيل اإلبتهاج (24)تاريخ الفتاش: ت المصادر التاريخية للمنطقة مثلوقد سجل
 .األفذاذ رها نماذج من هؤالء العلماءوغي (27)وتاريخ السودان (26)وكفاية المحتاج

ركة الثقافية ومن الخصوصيات الثقافية مساهمة األساكي في تدعيم ودفع الح
، جعوها واحترموا العلماء والفقهاء، فقد باركوا الحركة العلمية والثقافية وشوالعلمية في بالدهم

، ومنعوا عنهم ظلم أمراء األقاليم بحيث كان وغراماتها (28)وأسقطوا عنهم تكاليف السلطنة
 .(29)شكوى ضد عالم أو فقيه ةلألسكيا وحده حق النظر في أي

، ونسبوا إليهم ية والصالح في العلماء والفقهاءوأعتقد أهالي السودان الغربي الوال
 .(30)الكرامات وكانوا يقيمون األضرحة لمن مات منهم ، ويتقدمون بالذبائح إلى تلك المقامات

، عن بالد السودان (م1772 –1291/ هـ 971–999)وقد تــحدث الحسن الوزان 
، وأن هؤالء مليئة بالفقهاء والعلماء واألئمة، وقال إنها كانت زيارته لهاأثناء في الغربي 

 .(31)حترام وتبجيل تعون برواتب جزيلة ويعاملون بكل ايتم
                                                           

 . كعت ، مصدر سابق  ((24

 . التنبـــكتي ، نيل اإلبتهاج ، مصدر سابق  ((25
 . التنبكتي ، كفاية المحتاج ، مصدر سابق  ((26
 .السعدي ، مصدر سابق  ((27
طة الحاكمة أو الدولة أو الرعية تجاه السلهي عبارة عن مجموع من األعمال تقع على كاهل : تكاليف السلطنة ((28

قامة الجسور: المجتمع، مثل ، وكذلك ركب السلطان ة عند مروره بأحد أقاليم السلطنة، وضيافة جيش الدولشق الطرق، وا 
 .  19، ص كعت، مصدر سابق: مزارعه، انظروالعمل ب

 .  11المصدر نفسه ، ص  ((29
ك. محمد الغربــي  ((30  . 712، ص (م1990دار الرشيد ، : بغداد . )غربي في السودان الغربي م المبــداية الح 

 .  191، ص  0الوزان ، مصدر سابق ، جـ  (31)
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، التي شهدت هي مدينة تنبكت مهماً دورًا ثقافيًا  دتز التي ـــوكانت أبرز هذه المراك
وفي تنبكتو ... : "ساكي ازدهارًا تجاريًا وثقافيًا، وقد وصفها الحسن الوزان، بقولهاأل على عهد

الملك إليهم جميعًا مرتبًا حسنًا، ويعظم األدباء ، يدفع كثير من القضاة والفقهاء واألئمةعدد 
 أرباحًا تفوق أرباح سائر رّ ، وتدبالد البربركثيرة تأتي من  وتباع أيضًا مخطوطات. كثيراً 

 .(32)"البضائع 
ولم يقف احترام العلماء على عهد األساكي ، بل تم التوصل إلى مادة مصدرية 
تؤكد استمرار ذلك التقدير واالحترام للعلماء والفقهاء في عهد الباشاوات المغاربة الذين حكموا 

 ويذكر أن هؤالء الباشاواتالسابع عشر للميالد، /  نطقة في القرن الحادي عشر للهجرةالم
ن بن أحمد بإلى المغرب قاموا بتولية القاضي محمد  وبمجرد ترحيلهم أسرة آل أقيت

ت عام ـ، وذلك بعد عزل القاضي عمر بن محمود أأقيعبدالرحمن في منصب قاضي تنبكت
 . (م1792/  (33)هــ1221)

ية حتى نهاية حكم الدولة واستمروا في تولية قضاة لتنبكت وغيرها من المدن السودان
 .(34)نين لجوامع مدن المنطقة مؤذتولية خطباء و  ت، كما استمر وربما بعد ذلك، السعدية

لى الباشوية في تو  يذ، البن يوسف األجناسي حمد بن حدأكما أن الباشا المغربي 
كما . (35)مًا للعلماء والصالحين ومحسنًا إليهمكان معظّ ( م1972/هــ1291المنطقة عام 
 /هــ1299 –1222)السعدي  عبد الرحمن المغاربة كثيرًا للمؤرخالباشوات أحسن هؤالء 

مد بن ـــومن أمثلة ذلك الباشا محمد بن مح، (تاريخ السودان)صاحب ، (م1977 –1799
، وقد استمر ذلك التقدير م1929/ هـ1279، وذلك عام عثمان الشرجي، الذي رتبه كاتبًا له

                                                           
 .الصفحة نفسها  ((32
 . 190كعت ، مصدر سابق ، ص  ((33
 . 099مطير سعد غيث ، الثقافة العربية اإلسالمية ، مرجع سابق ، ص  ((34
 . 091السعدي ، مصدر سابق ، ص  ((35



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يةنسانوال مجلة العلوم االجتماعية 

020 

 

حيث ظل يمارس ذلك المنصب الهام في  من قبل خلفاء الباشا محمد الشرجي،للسعدي 
 .(36)(م1977/ هــ1299)ام ـــعد ـما بع تنبكت إلى وفاته 

من  فهوأما استمرار ازدهار الحياة الثقافية بعد امتداد الحكم المغربي على المنطقة 
، غير أن الباحث يميل إلى فرضية استمرار ازدهار لقضايا مثار الخالف بين المؤرخينا

لى حد كبير كما السادس عشر  للميالد/ شر للهجرة الثقافية خالل القرن الحادي عالحياة  ، وا 
 . (37)كان معروفًا خالل حكم األساكي

فكيف كان  غ محمد،ة الثقافية التي عاشتها عائلة أندهذه بعض من جوانب الحيا
 الثقافية والفكرية والتعليمية ؟ سهاماتهمعلى إ عصرهمتأثير 

 :غ محمد لخطــة القضاء والخطابة والمامــة أنــد ممارســـــة آل –ثانيا  
غ محمد في مجتمع السودان الغربي يستلزم الذي قام به آل أند المهمة الدور لمعرف

 : وذلك على النحو التالي ي مجال القضاء والخطابة واإلمامة،ان مساهمتهم فتبيّ 

 :ممارستهم للقضاء   – 1
ممارستها  غ محمد التي رصدت المصادر التاريخيةأندمن أولى شخصيات آل 

، ى لهذه العائلة كما سلفت اإلشارةوهو الجد األعل غ محمد الكبير،هو القاضي أند للقضاء،
 /سع الهجري من رجال القرن التا ،(38)وقد كان معاصرًا للفقيه الصالح مؤدب محمد الكابري

                                                           
 .001المصدر نفسه ص  ((36
غربــي خالل القرن أعّد كاتب البحث أطروحته لنيل درجة الدكتوراه حول موضوع استمرار األحوال الثقافية للسودان ال ((37
 .، مرجع سابق غيث، الثقافة العربية اإلسالميةمطير سعد : م، انظر 11/ هــ  11
، وتقع إلى الجنوب من وهي ميناء تنبكت على نهر النيجر ،رةهو نسبة إلى كابرة أو كبا( الكابري)يعتقد أن لقب  ((38

في أثناء زيارته لتنبكت في إطار جمعه  01.1.0222قــد زارها الباحث يوم و  .بحوالي خمسة عشر كيلو متــراً تنبكت 
 .  للمادة العلميــة لدراسته التي أعدها حول الثقافة العربية اإلسالمية وأثرها في مجتمع السودان الغربي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يةنسانوال مجلة العلوم االجتماعية 

021 

 

لذي يعد في إطار اإلنتاج ا (الفوائدبستان ) وهو مؤلف كتاب الخامس عشر الميالدي،
مد الكبير كان م عاصرًا للفقيه ــغ محأندالعلمي المفقود ــ على حد علم الباحث ــ كما أن الفقيه 

الفقيه  :كل من الذي يؤكد ،(م1290/ هــ  999ت )بن عبد الرحيم التادلسي سيدي يحيى 
 . (39)بأنه سليل الدوحة النبوية الشريفة  االرواني  أحمد بابير هوالفقي عبد الرحمن السعدي

اماته العلمية ــ ــإلى اهتم باإلضافةغ محمد الكبير ــ وقد ع رف عن الفقيه القاضي أند
 . (40)الخامس عشر الميالدي / أنه كان قاضيًا بتنبكت أواسط القرن التاسع الهجري 

ــ أيضًا ــ ت غ محمد الذين جلسوا في منصب القضاء بتنبكومن فقهاء آل أند
 1202 – 979)الكبير  غ محمدمحمد بن أحمد بري بن أحمد بن أند غالقاضي محمد بن أند

ه منصب القضاء في تنبكت ويتحدث صاحب تذكرة النسيان عن تولي .(م1911–1729 /هــ
ه الفقيه القاضي م أخو 1911/ هــ1202م، وقد خلفه بعد وفاته عام 1921/هـ1219عام 

/ هــ 1222 – 912)غ محمد الكبير حمد بن أندبن أحمد بري بن أغ محمد أحمد بن أند
 .  (41)قضاء والتدريســفي ال( م1921 –1790

ه أنذغ محمد بن الفقي شقيقين القاضيين محمد وأحمد ابنيكما تحدث السعدي عن ال
ثم القاضي محمد بن ... : "له، بقو أحمد بري بن أحمد، وتوليهم منصب القضاء في تنبكت

غربي الذي الباشا الم[ك ـود لنــباشا محمــغ محمد واّله الحمد بري بن أحمد أندمحمد بن أغ أند
وستون سنة  [اربع]بن ستين سنة وتوفى وعمره أربعة وهو افتولى  ]كان يحكم تنبكت زمنذاك

غ محمد واّله الباشا أحمد أند بن ن ثم أخوه القاضي سيدفي القضاء أربع سني[ فمكث]مكت ف

                                                           
 .19مصدر سابق ، ص , السعادة األبدية , ؛ األرواني  72 – 29السعدي ، مصدر سابق ، ص ص   ((39

؛ البرتلي، مصدر 09دي، مصدر سابق، ص ؛ السع 091، ص  0التنبكتي ، كفاية المحتاج ، مصدر سابق ، جـ  (40)
 . 90سابق، ص 

 .  119تذكرة النسيان ، مصدر سابق ، ص  ((41
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مكت في  سنة ووسبعون  ةتوفى وعمره سبعبن خمسين سنة فأيضًا فتولى وهو ا محمود لنك
 .(42)..." وعشرين سنة [ سبعاً ]القضاء سبعة 

ي ـتشر إلى مولد القاض ورغم أن المصادر التاريخية التي أطلع عليها الباحث لم
 نه ولد عام، الذي قال إ(نشر المثاني)صاحب  غ محمد بن أحمد مـا خالأحمد بن أند

، الذي يقول بأنه يمكن استنتاجه من إشارة السعدين ذلك التاريخ فإ. (م1791/  (43)هــ991)
، وبذا يكون تاريخ ميالده ــ (44)م وعمره خمسون سنة 1911/ هــ 1202تولى القضاء عام 

 ( . م1790/ هـ  912)ك ــ هو عام ــى ذلــسًا علــتأسي
تاريخيًا من  أقدم، وذلك ألنه السعدي رواية، فإن الباحث يرجح وبمقارنة الروايتين

، إن لم نقل أنه أحد تالميذه ، حيث محمد أندغ ، ثم أنه من معاصري الفقيه أحمد بنالقادري
فسها التي كان الفقيه درس السعدي ــ كما هو معروف ــ في تنبكت وفي المجالس العلمية ن

 . ة غ محمد مدرسًا فيها ، وفي ذات الفترة التاريخيأحمد بن أند

، ونهل العلم على ــ في تنبكت وغ محمد ــ كما يبدوقد عاش الفقيه أحمد بن أند
 – 912)بينهم الفقيه محمد محمود بغيغ  عدد من األعالم البارزين ــ زمنذاك ــ ومن ييدأ

 .(45)( م1791 –1701/ هــ1220
من  ، كما استنتجناه(م1790/ هــ 912)غ محمد وبمقارنة تاريخ مولد أحمد بن أند

غ أحمد بن أند أنيمكن االستنتاج ، مود بغيغه محمد محــاة شيخـــاريخ وفـــبت (46)رواية السعدي
ومارس مهنة . غيغ المرحلة المتقدمة من التعليممحمد قد درس على يد شيخه محمد ب

                                                           
 .129صدر سابق ، ص السعدي ، م ((42
 . 111، ص  1القادري ، نشر المثاني ، مصدر سابق ، جــ  ((43
  129السعدي ، مصدر سابق ، ص  ((44
 . 111، ص  1القادري ، نشر المثاني ، جــ  ((45
 . 192السعدي ، مصدر سابق ، ص  ((46
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، (م1911/ هــ1202)ام ـــت عـــي تنبكــــت اإلشارة إلى توليه القضاء فـالقضاء، وذلك كما سلف
اريخ ــب تــصاح: نــم ن سنة وذلك حسب رواية كلّ ًا وعشريواستمر في ذلك المنصب سبع

 . (48)وصاحب تذكرة النسيان  (47)السودان 
وكان : " ... ة القضاء بقوله ــه مهمــة إلى توليــــادة األبديــاحب السعــار صــا أشـــكم
 . (49)... " قاضيًا عاداًل  ]مدغ محدــن أنــمد بــــاضي أحــيقصد الق [رحمه اهلل 

الذين رصدت المصادر التاريخية  ،كن أن نسوقه لفقهاء أل أندغ محمدوأخر مثل يم
نجل  ،جلوسهم في كرسي قضاء تنبكت هو الفقيه القاضي محمود بن محمد بن أندغ محمد 

وقد تولي القاضي محمود هذا المنصب عام  –المشار إليه  –القاضي محمد بن أندغ محمد 
وقد عين القاضي محمود بن , أحمد مغيأ  الرحمن خلفا للقاضي عبدم  1911/هـ  1291

كث في مولم ي, اهلل العلجي  أندغ محمد في هذا المنصب من قبل الباشا المغربي حم بن عبد
 .(50)حسب رواية صاحب تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان ىقليال علهذا المنصب إال 

 : اشتغالهم بالخطــابة والمــامة  -2
ر النتشا األولىعرفت خطة الخطابة واإلمامة في السودان الغربي مع البدايات 

، فكان ال منصب الخطيب بالتقدير وعلو الشأنوقد حظي . العقيدة اإلسالمية بتلك الربوع
 .طالعه، واتصف بحسن السيرة والعفةإال من اتسع علمه وايتواله 

                                                           
 .الصفحة نفسها  ((47
 . 119تذكرة النسيان ، مصدر سابق ، ص  ((48
 . 91األرواني ، السعادة األبدية ، مصدر سابق ، ص  ((49
 . 119ص , مصدر سابق , تذكرة النسيان  ((50
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ظًا ومرشدًا أيام الجمع هي أن يخطب في الناس واعوكانت وظيفة الخطيب 
، وكان الناس ألساسية في مجتمع السودان الغربي، وكانت مهمته تعتبر من المهام اواألعياد

الم دن الصغيرة ، وكان يقوم بمهمة القاضي فيإليهيحتكمون 
إلمامة ، أما بالنسبة لخ طة ا(51)

، وتأتي موافقة القاضي على رأس أو البلدة ينةتفاق أعيان المدفقد كان اإلمام يتوالها با
 .(52)هؤالء

اإلمام والخطيب في مجتمع السودان الغربي ،  ومن األدلة التي تؤكد أهمية منصبي
من قبل القضاة ــ أيضًا ــ وتشير بعض قد مورسا ( اإلمام والخطيب)ن أن هذين المنصبي

المصادر التاريخية إلى أن هناك من تولى منصب القضاء واإلمامة والخطابة في وقت 
، المدينة الشهيرة جنيمدينة قاضي بن عمر ترف  ، مثل القاضي أحمد ترف(53)واحد

بــين القضاء ، وقد جمع القاضي المذكور بي والواقعة إلى الجنوب من تنبكتبالسودان الغر 
 .(54)، وظل في هذه الوظائف حتى وفاتهواإلمامة ابةوالخط

محمد وظيفة ارات المصدرية التاريخية عن تولي فقهاء آل أندغ شومن أولى اإلإ 
، هي التي أوردها السعدي عن إسناد الفقيه محمود بن عمر أقيت منصب الخطابة واإلمامة

بن أندغ محمد عبد اهلل  الفقيه أبي الهبتنبكت البن خ (55)الخطابة واإلمامة في مسجد سنكري

                                                           
، مجلة المؤرخ (م 1791 – 1291/ هــ 999 – 999)القضاء في صنغاي في عهد األساكي . سوزي أباظة محمد ((51

 .179ص م 0227، يناير 09اهرة، العدد ، جامعة القالمصري، دراسات وبحوث في التاريخ، كلية اآلداب
 . 79ص / ، مصدر سابق السعدي ((52
 . 19والسعدي ، مصدر سابق ، ص  99كعت ، مصدر سابق ص  ((53
الــهادي المبروك : الجواهر الحسان في أخبار السودان، تحقيق. والصفحة؛ األرواني، أحمد بابيرالـــمصدر السابق  ((54

 . 1، ص (م 0221لدعوة اإلسالمية العالمية منشـــورات جمعية ا: بنغازي. )الــدالي
ربي أنه أسس من ، وتقول الرواية الشفوية في السودان الغر مواقع العبادة والعلم في تنبكتيعد سنكري أشه: سنكري ((55

ها أسم، ولذا رفضت إطالق مراة تقية فّعالة للخير دون رياء، التي يبدوا أنها كانت أ(فاطمة األغاللية)قبل سيدة أسمها 
وللمزيد حول ، (السيدة البيضاء)للهجة المحلية الوطنية ، ومعناها باعلى تشييده من مالها الخاص، ولذا سمي سنكري
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، ولكنه يقول إن ذلك تم في أواخر يحدد السعدي ذلك التاريخولم  .ويالفقيه المختار النح
استمر  وقد (56)ه من الكبر، وذلك بعد أن ضعفت أعضاؤ بن عمر سنوات حياة الفقيه محمود

/ هــ999في إمامة سنكري حتى وفاته عام بن المختار النحوي الفقيه أبو عبد اهلل أندغ محمد 
 .(57)م1719

 محمدأندغ  لفقهاء آالمزيد من  للباحث الوصول إلى مادة مصدرية حول  ولم يتسن
 .مامة والخطابة في السودان الغربيالذين مارسوا وظيفتي اإل

 : م في مجال الحياة الفكرية دورهـ –ثالثا  
فقهاء آل أندغ محمد في مجاالت الفكر  داءهأالذي  المهم يمكن استيضاح الدور

والشروح التي ان أهم المؤلفات ، وتبيالتاريخية والعلوم من خالل استنطاق بعض المصادر
ة الفكرية دور مكتباتهم الخاصــة في ازدهار الحيا إبراز، ثم المجاالت المختلفـــةتركوها في 

 .والعلميـــة للمنطقــة

نتمؤلفاتهم   :العلمي  اجهموا 
 ، غير أن جزءاً بعض الكتب والرسائلساهم بعض علماء آل أندغ محمد في تأليف 

العلمي لحقه ما لحق مؤلفات علماء المنطقة ــ زمنذاك ــ من تلف  اإلنتاجذلك من  مهماً 
ومن مؤلفات آل اندغ محمد التي  ،ا المنطقةــي عاشتهــوحرق وذلك نتيجة تقلب الظروف الت

باحث الحصول عليها المخطوطة التي كتبها الفقيه محمد بابا بن محمد األمين بن للتسنى 

                                                                                                                                                    

وحول  199 –191مطير سعد غيث، الثقافة العربية اإلسالمية، مرجع سابق ص ص : سنكري كجامع للعبادة، راجع
 .002 – 000المرجع نفسه، ص ص : ر انظ سنكري كمركز تعليمي وجامعة للدراسات العلمية العالية ،

 . 119، السعادة األبدية ، ص واألرواني 79دي ، مصدر سابق ، ص السع ((56
، مصدر سابق، األبديةي، السعادة واالروان 121والبرتلي، مصدر سابق، ص 09السعدي، مصدر سابق، ص ((57
 .119ص
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 ،(م1970 –1711/هــ1291 –991)د بن الفقيه المختار النحوي محمحبيب اهلل بن أندغ 
عن شرح أللفية السيوطي  ، وهي عبارة(58)" المنح الحميدة في شرح الفريدة"  :التي عنوانها

 .(59)"فتح الشكور" رأي صاحب ًا مفيدًا على يبغر ، وقد كان شرحًا في النحو

–1291/هــ912–999)ل رحلة األسكيا محمد الكبير حو  ومما ورد فيها ما نقله
 ، وقد التقى بكلم اإلٍسالم بمصر والحجاز والمغربفيها أعال ، التي لقيإلى الحج( م1709

واإلمام محمد بن عبد ، (م1727 -1199 /هــ911–929)عبد الرحمن السيوطي اإلمام  من
المسائل  واستفتاهما في ،(م1721 -1199/  929 -192)الكريم المغيلي التلمساني 

عن لقاء االسكيا محمد الكبير مع ، وقد تحدث صاحب المنح الحميدة في شرح الفريدة الدينية
اج حفلما دخل مصر أمير المؤمنين أسكيا ال...: " فقال بمصر،مروره االمام السيوطي اثناء 

المتفقة في  األحاديثوسأله عن أشياء وألف له  [السيوطي]محمد قاصدا الحج واجتمع معه 
ذكر في اوله انه جعله تحفة لسلطان الملوك الصالح العادل المجاهد المرابط  ،فضل السلطنة

ه الدين وقطع بسيفه القائم بالحق الناطق بالصدق ملك التكرور أسكيا نصره اهلل ونصر ب
فس ريرته ونبه لواء العدل في العاملين فلقد حسنت سيرته وطابت س دين ونشررقاب الملح

عبد العزيز بعد الحجاج إذا ولى وطلب س بعمر بن كما نفّ  ،اهلل به عن عباده بعد سني علي
بمال عظيم من [ األسكيا محمد]يودع عنده مااًل فوعده ثم جاء  منه األمير المذكور أن

 .(60)"ر ألنــه لــم يبت في ملكه قط ثالثة مثاقيل وثلث مثقال دتوأع[ السيــوطي]لذهب فأبا ا

                                                           
المنح الحميدة في شرح الفريدة، . قيه المختار النحويالتنبكتي ، محمد بن محمد األمين بن حبيب اهلل ابن الف ((58

 . 209، رقم (مالي)بابا للتوثيق والبحوث التاريخية، تنبكت  ، مركز أحمدمخطوط
 .110- 111البرتلي، مصدر سابق، ص ص  ((59
 . 1، ورقة  التنبكتي، المنح الحميدة ((60
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ومن مؤلفات الفقيه محمد بابا بن محمد األمين بن أندغ محمد التي أوردتها 
زرجية، وقطع على مقامات الحريري، ، وشرح شواهد الختكملة البخاري: مصادر التاريخيةال

 .(61)األمداح النبوية، وقصائد جياد في وحاشية على البخاري لم يكملها
 (62)هــ1212لسعدي يقول إنه توفى عام ، فاأما عن االختالف في تاريخ وفاته

، م1912/ (63)هــ1222واألرواني يرى أنه توفى عام ، سنة 90م عن عمر يناهز 1927/
م، فاألصح أن 1701/هــ 991سنة وهو من مواليد  90نه عاش ن السعدي يورد أوحيث إ

 . م 1970/ هــ1291يكون توفى عام 
، (64)، الذين تركوا العديد من اآلثار العلمية الفقيه أندغ محمدومن علماء أندغ محمد

الفتوح القيومية في : " في النحو، والتي سماها (65)ائع الصيت لآلجروميةدصاحب الشرح ال
 .(67)، وفروع وتتمات، وهو شرح حسن، فيه فوائد مهمة(66)" شرح المقدمة اآلجرومية 

الشيخ المهدي الوزاني ، وكتب الشرح على الحجر في فاس بالمغرب طبع هذا وقد
، وهذا كله مجيد أقصي حاشية ــ كذلك ــ عليه، كما أن للعاّلمة محمد بن عبد الحاشية عليه

 .(68)ا الشرح بين شروح اآلجروميةذيترجم مدى أهمية ه
                                                           

والتكنـــي،  121 – 122سابق، ص ص ، مصدر واألرواني، السعادة األبدية 110، ص البرتلي، مصدر سابق ((61
. 0لهادي المبروك الدالي، طـ ا: راء شنقيط، دراسة وتحقيق وتقديمتاريخ علماء التكرور وصح. أحمد أبو األعراف

 . 122، ص ( 0229دار الكتب الوطنية، " غازي بن)
 .110 – 111، والبرتلي، مصدر سابق، ص ص  011السعدي ، مصدر سابق، ص  (62)

 .121ي ، السعادة األبدية ، مصدر سابق، ص األروان ((63
 .راجع فقرة ممارسة آل اندغ محمد للقضاء من هذا البحث  ((64
 .م 1101/ هــ  101، المتوفي عام نحو ألفه محمد بن آجروم الصنهاجيكتاب شهير في ال: اآلجرومية  ((65
بابا للتوثيق والبحوث  مركز أحمد. المقدمة اآلجروميةقيومية في شرح الفتوح ال. التنبكتي، أحمد بن أندغ محمد ((66

الم شار إليها ــ توجد عدة نسخ مخطوطة  –، وباإلضافة إلى نسخة تنبكت  1901، نحو ، رقم (مالي)التاريخية، تنبكت 
 . 129و د  0170و د  0912، تحت رقم د ( المغرب)بالخزانة العامة بالرباط 

 . 122والتكني ، مصدر سابق ، ص .  19البرتلي ، مصدر سابق ، ص  ((67
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 : هم مكتبات
 عامرة لصنوف الكتب والمخطوطاتمن األدلة على تملك عائلة أندغ محمد لمكتبة 

العلمية الفقيه ، وأحد أبرز رموزها الكتب التي تجمعت لدى أسرة أقيت الكم الهائل منذلك 
ر عائلة أقيت مع عائلة ، قد كانت نتاجًا لتصاهشهير بالحاج أحمدــ، الأحمد بن عمر أقيت

محمد من الكتب ، وكان ذلك التصاهر سببًا في أيلولة بعض موروث آل أندغ أندغ محمد
مكتبة ، مما مكنه من جمع لسبطهم الفقيه أحمد بن ع مر أقيت، إضافة إلى مكتبة أسرتهم

وترك : " ... عن ذلك حفيده أحمد بابا، في قوله، وقد تحدث علمية زاخرة بصنوف المعارف
نحو سبع مئة مجلد أخذ عن جده ألمه الفقيه أندغ [ قصد جده ألبيه أحمد بن ع مر أقيتي]

 .(69)"وعن خاله الفقيه المختار النحوي وغيرهما محمد 

قتناء ، فقد حرصوا على اعلماء المبرزينن علماء آل أندغ محمد من الوحيث إ
ا هذه الثروة ، وقد حازو ها في خزاناتهم الخاصة وتوارثوهاعايدا، و والمخطوطات النادرةالكتب 

تجار في ، الذين كانوا يحرصون على االجارستنساخ والشراء من التمية عن طريق االالعل
وصف ذلك المؤرخ الحسن  ، كما أرباحًا تفوق سائر البضائعد ر ــالتي ت مهمةهذه السلعة ال

/ منطقة أوائل القرن العاشر الهجري، الذي زار ال(م1772 –1291/ هــ 971– 999)الوزان 
  .(70)الميالديالسادس عشر 

                                                                                                                                                    
 .  11مقدمة كتاب فتح الشكور للبرتلي ، ص : انظر  (68)

والبرتلي ،  11والسعــدي ، مصدر سابق ، ص  111، ص  1التنبكتي ، كفاية المحتاج ، مصدر سابق ،جــ  ((69
 . وغيرها  01مصدر سابق ، ص 

دار : بيــروت . ) محمد حجي   ومحمد األخضـــــر : ، ترجمة  0وصف أفريقيا ، طــ. الــوزان ، الحسن بن محمد  ((70
؛ عبد القادر زبادية ، مرجع  191، ص  0، جـ ( م  1991الغــرب اإلسالمي والشركة المغربية للناشرين المتحدين ، 

 .  000سابق ، ص 
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ة الحصول على مادة مصدرية تقدم معلومات تفصيلي منورغم عدم تمكن الباحث 
نه ال يمكن تصور بروز أعالم ومؤلفين كبار من هذه فإ، حول مكتبات فقهاء آل اندغ محمد

 .ية بصنوف الكتب ونوادر المخطوطاتتملكهم لمكتبات غن األسرة دون

 :يدورهـم التعليم: رابعا  
، وع رف منهم العديد ـارزًا في مجال الحياة التعليميةعلماء آل أندغ محمد دورًا بـ دىأ

من المدرسين في مجاالت العلوم المعروفة ــ على زمانهم ــ وقبل ذكر جهودهم في مجال 
تهم حتى ، وكيف تشّبعوا بالعلوم التي أّهلمهميالتعليم يستلزم األمر ذكر أهم مصادر تعل

 .بارزين في حياة المنطقةا معلمين صارو 

 : مصادر تعليمهم 
حلية، وما من أولى المصادر التي تلقى منهم آل أندغ محمد علومهم هي بيئتهم الم

ة حول تلقي آل أندغ محمد المصدري، ومن أولى اإلشارات أحتوت من علوم متنوعة
للفقيه مؤدب لعلمية ، هي ما نقل عن جلوس الفقيه أندغ محمد الكبير في المجالس الدروسهم

 .وغيرهما (71)، وسيدي يحيى بن عبد الرحيم التادلسيمحمد الكابري
/ هــ 900ختار النحوي بن أندغ محمد الكبير، المتوفي حوالي عام أما الفقيه الم

، وبالذات النحو بجانب وي لتضلعه في علوم اللغة العربية، فقد اشتهر بلقب النحم1719
وقد عاصر هو ووالده سيدي يحيى  .(72)العلوم اإلسالميةمن فنون  فنإلمامه الجيد بكل 

أحمد وعبد اهلل ومحمود أبناء : ار النحوي رفقة أبناء أخته، وهم، ورحل المخت(73)التادلسي
                                                           

لتاريخ الحضاري ا. داليوالهادي المبروك ال 110، والبرتلي، مصدر سابق 09السعدي، مصدر سابق، ص  ((71
 .012ألفريقيا، مرجع سابق،  ص 

 . 09السعدي ، مصدر سابق ، ص  ((72
 . 09المصدر نفســه ، ص  ((73
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 المختار جلس وقد ،يــعل يــسن عهد في منها تنبكت علماء خروج ع مر أقيت إلى والتة في حادثة

 .(75)عياض للقاضي شفاءـال كتاب أجازه الذي ،(74)لزموريا اإلمام مجالس في تلميذاً  النحوي
وتخبرنا المصادر التاريخية عن تلقي الفقيه محمد بابا بن محمد األمين بن حبيب 

، م1921/هــ 1212توفي حوالي عام  ،قيتاهلل العلم على يد الفقيه عبد الرحمن بن محمود أأ 
لسه في النحو والفقه وعلم الذي حضر مجا ،وعلى يد الفقيه محمد محمود بغيغ الونكري

، كما الده الفقيه األمين بن حبيب اهلل، وقد منحه أستاذه محمد بغيغ إجازة مشتركة مع و الكالم
 حامل لواء القراءة في ، وأخذ عن الفقيه المقرئم النحوالزم الفقيه أحمد بابا التنبكتي في عل

 .(78)، رواية ودراية(77)وقالون (76)يتي ورشسيدي عبد المولى الجاللي روا وقته 

 : ية مساهمتهم التعليم
نهم من طارت شهرته ، وظهر مأندغ محمد مهنة التعليم والتدريسمارس فقهاء آل 

جدهم  حمد التي مارست التعليم والتدريسومن أولى شخصيات آل أندغ م. في هذا المجال
                                                           

و فقيها بارزا له شرح على ، وهعبد الرحمن بن أحمد الزموري/ يت هو العالم المغربي الذائع الص: اإلمام الزموري ((74
، ثم رجع ، وقد وصل إلى والته، وجلس معلمًا لعدد من فقهائها(الشفاءاح الشرح والخفا عن الفاظ إيض) :الشفاء، سماه

 . 017 – 012، ص ص م، التنبكتي، نيل االبتهاج، مصدر سابق1291/ هــ  999عام ، وكان حيًا غربإلى الم
 .91واألرواني، السعادة األبدية، مصدر سابق، ص  111والبرتلي، مصدر سابق، ص  97المصــدر نفسه، ص  ((75
، وقد لقب ، العالم المحقق في علوم اللغة العربيـة والقراءاتهو عثمان بن سعيد، المصري األصل: اإلمام ورش ((76

. غاية النهاية في طبقات القراءة. الجزوي: م، أنظر 197/ هـ 119توفي رحمه اهلل تعالى عام  بورش لشدة بياضه وقد
  .وغيره 720، ص (م1971دار الفكر العربي، : هرة القا)

بن وردان بن عيسى الدرقي المدني، وي كنى  ، هو عيسى بن مينا(م917 – 111/ هــ 002 – 102: )اإلمام قالون ((77
، نه كان ربيبًا لشيخه اإلمام نافع، وقد اشتهر اإلمام قالون بأبقالون من طرف شيخه اإلمام نافع ، وقد ل قببأبي موسى

. معجم البلدان. الحموي، أبو عبد اهلل ياقوت: ون عن نافع، وللمزيد أنظرصارت تعرف برواية قال وأخذ عنه القراءة التي
 .وغيره  92رقم  171، ص 9، جــ (م1929: القاهرة )

وقد سجل المؤرخ . 121 – 122واألرواني، السعادة األبدية، مصدر سابق، ص  111السعدي، مصدر سابق، ص  ((78
السعدي، : ي على رواية اإلمامين ورش وقالون، انظرودان الغربعبد الرحمن السعدي انتشار القرآن الكريم في الس

 .019مصدر سابق، ص 
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ن المنبع األول هذان العلما ، وكانالمختار النحويله الفقيه األول أندغ محمد الكبير ونج
، فقد تحدثت المصادر التاريخية عن نهل الفقيه أحمد بن م أسباطهم من عائلة أقيتيلتعل

، وكذا خاله الفقيه ــ أندغ محمد الكبير د امهدروسه األولى على يد جده ــ وال قيتع مر أأ 
ــ لبقية أبناء أخته من  أيضاً  ، وقد كان الفقيه المختار النحوي معلمًا أواًل ــ(79)المختار النحوي

أندغ محمد بتوجيه أبناء أختهم إلى  وقام آل. (80)، وهم أحمد وعبد اهلل ومحمودآل أقيت
كما وفروا لهم جوًا  لى التمسك بفضائل الدين القويم،االهتمام بالدراسات اللغوية واإلسالمية وا  

 .(81)من العلم والورع
يه أحمد بري بن الفق معلمين في سنكري،د الذين جلسوا دغ محمومن فقهاء آل أن

المتواضع هلل  ،الدنياالعالم التقي المقلل من : أندغ محمد الكبير، الذي وصفه السعدي بأنه
 في مجالسه العلمية بسنكري، الذين جلسوا تالميذا يوخ العلم،أخذ عنه مجموعة من ش تعالى،

 .(82)ونهلوا من فيض علومه
 الذي سلفت اإلشارة إلى أندغ محمد بن المختار النحوي،هلل عبد ا بووكذلك الفقيه أ

 .(83)فيها نبغ التي عصره علوم لمختلف كمعلم نجمه لمع قدو  والتدريس، اإلمامة مجال في جهوده
 وقد كان عالمًا،فقيهًا، دغ محمد الكبير،والفقيه أحمد بن أندغ محمد بن محمود أن

أنه من رجال القرن العاشر ويعتقد  للتدريس، وقد جلس. شعار واآلداب، متمكنًا في األنحوياً 
 .(84)السادس عشر الميالدي/الهجري

                                                           
 . 119 – 111التنبكتي ، نيل االبتهاج ، مصدر سابق ، ص ص  ((79
 .  129 – 121والبرتلي ، مصدر سابق ، ص ص  09السعدي ، مصدر سابق ، ص  ((80
 . 129، مرجع سابق ، ص  سوزي أباظة محمد ، عائلة أقيت و إسهاماتها الثقافية ((81
 . 09السعدي ، مصدر سابق ، ص  ((82
 . 121والبرتلي ، مصدر سابق ، ص  09المصدر نفسه ، ص  ((83
 .  19البرتلي ، مصدر سابق ، ص  ((84
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، يةكما برز الفقيه أحمد بن أندغ محمد معلمًا في مجالس السودان الغربي العلم
 إلى مرحلة التأليف في هذا المجال،والدليل على ذلك وصوله  ونبغ في علوم اللغة العربية،

 . ، كما سلفت اإلشارة (85)الفتوح القيومية :ائع الصيتذحيث دّبج شرحه ال

 ،عالمًا، ورعاً  ، وصارد اهلل أندغ محمد المختار النحويعب أبيجم الفقيه ـكما تألق ن
لكتاب الشفاء  ا، ومسردلرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، ومادحاً تقيًا، شهيرًا في علوم العربية

كما حمل ذات األوصاف تقريبًا  ،(86)للقاضي عياض رحمه اهلل تعالى في مسجد سنكري
 .(87)نجله الفقيه أبو عبد اهلل بن اإلمام أندغ محمد

لفقهاء آل أندغ محمد،  ــ في هذا المدى الزمني لهذا البحث  ــومن آخر األمثلة 
ألمين ، هو الفقيه محمد بابا بن محمد اكن أن نسوقها، التي يمالذين جلسوا للتدريس والتعليم

المنح الحميدة  : "لفت اإلشارة إلى مخطوطته الشهيرة، الذي سندغ محمدبن حبيب اهلل بن أ
عربية، وقد وصفه السعدي، ، الذي ي عد من الع لماء المتضلعين في علوم ال"في شرح الفريدة 

، برع في العلوم ه فيها محاولة جيدة وعبارة مجددةكان رحمه اهلل مشاركًا في الفنون ل"  :بقوله
 .(88)" رس وألفودّ 

ت متعددة، نحوي، تصريفي، لغوي، له صاحب تخصصا مجتهدا: كما وصف بأنه
 .(89)، وقد جلس لتدريسهاعدة تواليف

أبناء المنطقة مختلف  هذه فقط نماذج من مساهمة فقهاء آل أندغ محمد في تدريس
 .علوم عصرهم

                                                           
 . 91، ص ،السعادة األبدية،مصدر سابقواألرواني  122والتكني ، مصدر سابق ، ص  19المصدر نفسه ، ص  ((85
 . 09السعدي ، مصدر سابق ، ص  ((86
 .الصفحة نفسها ((87
 . 011السعدي ، مصدر سابق ، ص  ((88
 .  110 – 111البرتلي ، مصدر سابق ، ص  ((89
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 : ةخاتم

 " الغربياإلسهامات الثقافية لعائلة أندغ محمد في مجتمع السودان  "بعد استعراض
، صنهاجةإن آل أندغ محمد ينتمون سالليًا إلى قبائل : ا الخروج باالستنتاجات اآلتيـــةيمكنن

 .التي عاشت بالسودان الغربي منذ أزمنة تاريخية موغلة في القدم 

الخامس / منها أوائل القرن التاسع الهجري ثم رحلوانهم سكنوا والته،أما مكانيًا فإ
هم يرتبطون تجعل ،هناك صلة مصاهرة مع أسرة أأقيت وربطتهم تنبكت،عشر الميالدي إلى 

 وجودهم األدبي والثقافي والسياسيتهم من فرض ّمكن بعالقات وطيدة وصالت وثيقة،
 .واالجتماعي بتنبكت 

ن زوجة الفقيه ، فإبطت آل أندغ محمد مع آل أقيتالمصاهرة التي ر أما عن صلة 
، أندغ محمد، الجد األعلى آلل الفقيه أندغ محمد الكبيري كريمة ، هعمر بن محمد أقيت

 .أقيت المذكورين دن آل أندغ محمد هم أخوال أبناء الفقيه عمر بن محموبذا فإ

د شهدت قيام دولة سنغي ، قالتي برزت فيها عائلة أندغ محمد إن الفترة الزمنية 
 .ة لبالد السودان الغربيرة العلوي، وامتداد األسرة السعدية وأوائل حكم األساإلسالمية

، فهي تمثلت لة أندغ محمدأهم المكونات الثقافية للعصر الذي برزت فيه عائ أما
 . عن طريق التجار والدعاة والعلماءفي سيادة المذهب المالكي بتلك الربوع 

وصول المدونات الفقهية المالكية، مثل مدونة اإلمام  كما شهد هذا العصر ـ أيضًا ـ
 –112)ورسالة ابن أبي زيد القيرواني  (م972 –199/هـ022 –129)سحنون 

بن مثل مختصر خليل فقهية،كذلك وجود المختصرات ال  كما شاع ،(م999 – 900/هــ199
 .وغيره ( م1211/ هــ  – 119ت ) اسحاق
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، المغاربة والمشارقة على المنطقة العلماء والفقهاء دواستمر خالل ذلك العصر تواف
ذين ال ات العلمية لتالميذهم السودانيين،العلمية معلمين ومانحين اإلجاز  وجلوسهم بمرابعها

 . تقاطروا على مجالسهم العلمية

مصادر التاريخية ممارستها من أولى شخصيات آل أندغ محمد التي رصدت ال
كما سلفت اإلشارة،  وهو الجد األعلى لهذه العائلة، ،هو القاضي أندغ محمد الكبير للقضاء،

: لكل من وهو معاصرا لخامس عشر الميالدي،ا / خالل القرن التاسع الهجريوقد عاش 
 .سيدي يحيى التادلسي / مؤدب محمد الكابري والفقيه / الفقيه 

د بن أندغ محمد ومن شخصيات آل أندغ محمد التي مارست القضاء ـ أيضًا ـ محم
 قاضيوكذلك ال بري،ي أحمد بن أندغ محمد بن أحمد وكذلك شقيقه القاض بن أحمد بري،

محمد بن أحمد بري المذكور  نجل القاضي محمد بن أندغ محمود بن محمد بن أندغ محمد،
 .أعاله

ومن أمثلة ذلك ما أورده  اإلمامة والخطابة، كما مارس فقهاء أندغ محمد وظيفتي
السعدي وأحمد بابير األرواني عن إسناد الفقيه محمود بن عمر منصب الخطابة : كل من

 أندغ بن الفقيه المختار عبد اهللكري بتنبكت البن خاله الفقيه أبي واإلمامة في جامع سن
 . ه من الكبرر سنوات حياته  بعد أن ضعفت أعضاؤ ، وذلك في أواخالنحوي

 دغ محمد،ننتاج فكري معتبر لبعض فقهاء آل أسجلت المصادر التاريخية بروز إ
وهي عبارة عن شرح أللفية  ،"المنح الحميدة في شرح الفريدة  : "مخطوطة ،ومن أمثلة ذلك
ألمين بن حبيب اهلل بن أندغ د ألفها الفقيه محمد بابا بن محمد اق، و النحوالسيوطي في 

، بل رصدت المصادر محمد األمين ــ المذكور ــ بذلك ولم يكتف الفقيه محمد بابا بن. محمد
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وقطع على  وشرح شواهد الخزرجية، ملة البخاري،تك: منها له بعض المؤلفات،التاريخية 
 .وقصائد جياد في األمداح النبوية مقامات الحريري، وحاشية على البخاري لم يكملها،

دغ نأحمد بن أ/ ، ما كتبه الفقيه دغ محمدنومن اآلثار العلمية التي خلفها آل أ
ومية في شرح المقدمة الفتوح القي: " محمد، شارحًا اآلجرومية في النحو، وهو بعنوان

 . ، وفروع وتتمات ، وهو شرح حسن، فيه فوائد مهمة"اآلجرومية 

دغ محمد على أقتناء نوادر الكتب نحرص آل أ ريخية عناخبرتنا المصادر التا
، وأكدت تلك والشراء من التجار ، وقد حازوها عن طريق االستنساخاتونفائس المخطوط

، قد ن كتب ومخطوطات لدى أسرة آل أقيتية مالمصادر على أن ما عرف من ثروة علم
 .ث أخوالهم واجدادهم آل أندغ محمدوصل إليهم من ميرا

، غ محمد علومهم هي بيئتهم المحليةدنإن من أولى المصادر التي تلقى منها آل أ
، تلميذًا في أندغ محمد الكبير/ مائهم الفقيه عل أولجلوس  وقد نقلت المصادر التاريخية

يدي يحيى بن عبد الرحيم التادلسي، ، وسلعلمية للفقيه مؤدب محمد الكابريالمجالس ا
 .وغيرهما

وي لتضلعه ، فقد اشتهر بلقبه النحختار النحوي بن أندغ محمد الكبيرالم/ أما الفقيه 
من فنون العلوم فن الجيد بكل  لمامه، وبالذات النحو بجانب إفي علوم اللغة العربية

ي أجازه كتاب الشفاء للقاضي ، الذالزموري/ في مجالس اإلمام يذًا ، وقد جلس تلماإلسالمية
 .عياض

محمد بابا بن محمد األمين العلم على يد / ونقلت المصادر التاريخية تلقي الفقيه 
محمد محمود بغيغ / ، وعلى يد الفقيه المعروف عبد الرحمن بن محمود أأقيت/ اضي الق
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، وقد منحه أستاذه محمد النحو والفقه وعلم الكالم مية في، الذي حضر مجالسه العلالونكري
أحمد بابا التنبكتي ، كما الزم الفقيه األمين بن حبيب اهلل/ ده الفقيه بغيغ إجازة مشتركة مع وال

لمولى ، وأخذ عن الفقيه المقرئ، حامل لواء القراءة في وقته سيدي عبد افي علم النحو
 .يةالجاللي روايتي ورش وقالون، رواية ودرا

نهم من طارت شهرته ، وظهر مفي نشر علوم عصرهم اندغ محمدساهم علماء آل 
أندغ محمد / ، جدهم الفقيه ولى شخصياتهم التي مارست التدريس، ومن أفي هذا المجال
من  بع األول لتعليم أسباطهمنن الم، وكان هذان العلماالمختار النحوي /الفقيه الكبير ونجله 

 .عصرهم عائلة أقيت مختلف علوم
 ،ذة في جامع سنكريت آل أندغ محمد ــ كذلك ــ  الذين جلسوا أساومن بين علماء 

، والفقيه أبو عبد اهلل أندغ محمد بن المختار النحوي ،أحمد بري بن أندغ محمد / الفقيه
 .مد بن محمود بن أندغ محمد الكبيرأحمد بن أندغ مح/ والفقيه 

، ومعلمًا في مجالس السودان الغربيأحمد بن أندغ محمد عالمًا / كما برز الفقيه 
توح القيومية ــالف :ائع الصيتالذشرحه  ، حيث دّبجمرحلة التأليف ولهوالدليل على ذلك وص  

شارة، كما سلفت في شرح اآلجرومية  .اإلإ

الحميدة في شرح  لف المنح، وأق الفقيه محمد بابا بن حبيب اهللوبرز في نفس السيا
شارة إلى ذلك  .الفريدة، كما سلفت اإلإ

، هلل أندغ محمد بن المختار النحوي، وصار عالماً عبد ا يبكما تألق نجم الفقيه أ
، ومسردًا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، ومادحاً ، شهيرًا في علوم اللغة العربيةورعًا تقّياً 
نجله  ــ، كما حمل ذات األوصاف ــ تقريبًا للقاضي عياض في جامع سنكري الشفاءلكتاب 
 .و عبد اهلل بن أندغ محمد بالفقيه أ
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 :ـراجع قائـمة المــصادر والم
 :ادر المص –أوال  

 :ات المخـطوط
مخطوط، دار . مشاهير الحضرة المراكشيةالسعادة األبدية في التعريف ب. ابن المؤقت .1

 .0777، ميكرو فيلم رقم (مصر)الكتب العامة 
مركز . قيومية في شرح المقدمة اآلجروميةالفتوح ال. التنبكتي، أحمد بن أندغ محمد .0

، وباإلضافة 1901رقم  ، نحو،(مالي)بابا للتوصيق والبحوث التاريخية، تنبكت  أحمد
امة ــزانة العـــوطة بالخــدة نسخ مخطــوجد عــا ــ تـــالم شار إليه –تنبكت  ى نسخةإل
 . 129و د  0170و د  0912، تحت رقم د (المغرب)رباط ــــبال

المنح . ب اهلل بن الفقيه المختار النحوي، محمد بابا بن محمد األمين بن حبيالتنبكتي .1
بابا للتوثيق والبحوث التاريخية، تنبكت  ، مركز أحمدمخطوط، الحميدة في شرح الفريدة

 .209، رقم (مالي ) 

 : المصادر المنشورة العربية والُمعربة 

المسالك لمعرفة أعالم  وتقريب المدارك .عياض، عياض بن موسى اليحصبيابن  .2
وزارة األوقاف ورات ـــمنش: رباطـــال. )يــاويت الطنجـــمد بن تــمح: مذهب مالك، تحقيق
 ( . 1991والشؤون اإلسالمية، 

ب في مــعرفة أعيان الديباج المذه. بن علي بن محمد إبراهيمان الدين ، برهابن فرحون .7
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