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 إهداء
 

برحمته الواسعة ي العزيز رحمه هللا تعالى إلى والدأهدي هذا البحث املتواضع    

الشيخ محمد  :طلب أخي وشيخي وجعل جنّة الفردوس مأواه ومأوانا , الذي وافق
مصباح بن دمبا واغي , }}بأّن َسِمَي أبيه ال يتعلم إاّل عنده{{ , ولم يقدر هللا سبحانه 

 وتعالى ذلك في حياته لوفاته قبل تمييزي.
الكريمة ــ أطال هللا بقائها ـ التي لم ترض إالّ إنجاز وصية  وإلى والدتي الحنون 

 الشيخ القاضي الحاج عمر بن محمد المرجي.والدي بمساعدة العّم الكريم, 

في تربيتي الذي لم يقل جهدا ـ أدام هللا بقاءه ـ وإلى شيخي المخلص هلل تعالى  
  خير الجزاء. هللا وأسرته وتأديبي وتعليمي , جزاه

وإلى إخواني الكرام وأخواتي الكريمات , وأخص بالذكر الشيخ محمد مصطفى  
الرحمن بن كسم , وعبدهللا بن عبدالعزيز الذي شجعني بن عبد العزيز , والشيخ عبد
 بالبحث في هذا الموضوع.

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ      وإياهم وأن يجمعنا   المثوبة  راجيا من هللا حسن 

 .٦٩النساء:  چڈ   ژ    ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ
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 الشكر والتقدير
 

والسالم على أشرف األنبياء الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة 
 المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إمام و

 ....( اآلية. لئن شكرتم ألزيدنّكم ن ربّكمبقوله تعالى: ) وإذ تأذّ عمال 
 قهوعلى توفي ,الذي أنعم علي بالعقل والدين المّنان أشكر هللا العلي القدير 
 ثي.رالبحث العلمي الثقافي التإتمام هذا اعلى 

الساحل : الدكتور سعيد إلى مدير جامعة  العرفانخالص و الشكرجزيل بوأتقدم 

 بابا سيال.
كلية الدراسات االسالمية بجامعة  يدكما ال أنسى بالشكر والعرفان لعم 

  لى باإلخالص والمحبّة والنصيحة.الذي يتح الساحل: الدكتور عمر جاكتي,
الدكتور / عيسى ناسوكو , الذي أتقدم بشكري الجزيل إلى كما يسرني أن 

أكرمني بقبوله اإلشراف على هذا البحث , ومساندته لي ماديا ومعنويا , بوجهه 
الطليق , وكلماته الطيبة اللطيفة العذبة , وتشجيعاته وحثه لي بالجد واالجتهاد 
 والمثابرة , فله منّي الشكر واالمتنان , مصداقا لقوله صلى هللا عليه وسلم  : ) من ال

 يشكر الناس ال يشكر هللا( .
ع األساتذة المخلصين الذين تولوا تكويننا في هذه المرحلة كما أشكر جمي 

لم يبخلوا علينا بالعلم والتربية والتوجيهات , وإلى كل موظف في و الجامعية ,
 ة الساحل.جامع

في المرحلة الجامعية , وكل  لى كل إخواني وأخواتي الطالب والطالباتوإ 
ساعدني , وخاصة األستاذ موديبو حمد عال بولي ـ صديقي ورفيقي ني وندسامن 

في المرحلة الثانوية بمعهد الدراسات االسالمية بمدينة براولى بسيقو ـ الذي كتب 
إلي رسالة إخالص ونصيحة لاللتحاق بجامعة الساحل لمواصلة دراستي, بواسطة 

 ساحل.  أستاذ أحمد تلوبا , أستاذ النحو والصرف بجامعة ال
 إلى كل هؤالء الشكر والتقدير واالحترام.  
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 ةــــــــمد  ـــــــــــــــقــــــــمال
، ليكون شريعة وأتمّ  الحمد هلل الذي أكرمنا باإلسالم، وأكمل لنا الشرع القويم

كاملة وتامة للناس أجمعين، والصالة والسالم على رسول هللا، المبعوث رحمة 

لذي بيّن أحكام الدين، ثم أشرف على تطبيقها عملياً، وأسهم في فصل للعالمين، ا
، فكان أول قاٍض في وإبطال الباطل  المنازعات، وإنهاء الخصومات، وإحقاق الحق

 اإلسالم. 
وقطع  قيق مصالح الناس,قد جاءت لتح ،ا بعد: فإن الشريعة اإلسالمية أم
ي أّن وجود القضاء في المجتمع وال شك ف، بينهم العدوانالخالفات، وو النزاعات

ن فبه تحمي الحقوق, وتصان ع لهذه المصالح, اإلنساني, هو إحدى الوسائل المحققة
االنتهاك, ويزال بواسطته تعدي الناس بعضهم على بعض, وهو أحد المناصب 
العظيمة التي تحقق العدل وتمنع الظلم, وترسي العدل والحق, وهو أحد مقاصد 

ا ن  ل  ز  ن  أ  و   ات  ن  ي   لب  ا  ا ب  ن  ل  س  ا ر  ن  ل  س  ر  أ   د  ق  )ل  , قال هللا تعالى: السمحة  ة اإلسالميةعيالشر
ط  س  لق  ا  ب   اس  لن  ا   وم  ق  ي  ل   ان  يز  لم  ا  و   اب  ت  لك  ا   م  ه  ع  م  

1
ى ت  ح   ون  ن  م  ؤ   ي  ل   ك  ب   ر   و  ل  ) ف   :وقال (

وا م  ل   س  ي  و   ت  ي  ض  ا ق  م  م   جا  ر  ح   م  ه  س  ف  ن  ي أ  ف   واد  ج   ي  ل   م  ث   م  ه  ن  ي  ب   ر  ج  ش   ام  يف   وك  م  ك  ح  ي  
يما  ل  س  ت  

2
وتولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سّدة القضاء بالحق والعدل، وعيَّن ( 

النجباء من صحابته لتولي القضاء في األقطار والواليات، وفي المدن واألمصار، 
قضاء، ويرشدهم إلجراءاته، وحتى في المدينة، وبحضوره، ليدربهم على عملية ال

ويعلمهم أصول التقاضي، وإقامة الشرع، وقام الخلفاء من بعده بهذه المهمة الجليلة 
التي تمثل الصورة الموازية لمعرفة أحكام هللا تعالى نظرياً، وتؤكد صلتها بالدولة 

وصار اإلسالمية التي يعتمد عليها القضاء المقترن بالسلطة والقوة للتنفيذ وااللتزام، 
القضاء علماً مهماً، وأفرد له الفقهاء أبواباً في كتبهم، وخّصه كثير من العلماء 

اإلسالميالنظام القضائي في الفقه بالتأليف والتصنيف، ومنها: 
3

 ، وتبصرة الحكام

 في أصول األقضية ومناهج األحكام
4

، وكان القضاة في الدولة اإلسالمية مضرب 
الستقامة وإقامة العدل، وبيان الحق لصاحبه، فكانوا أحد المثل في النزاهة والعدالة وا

األسباب للدعوة للدّين الحق، والترغيب باإلسالم، والدخول فيه, وكان القاضي ذا 
 اختصاص عام غالباً، ويفصل في جميع المنازعات، وكان يعرف بقاضي الشرع.

وط غالباً في شر للقاضي المدني، ويشاركه وصار القاضي الشرعي قريناً 
ين.ه ولكنه ينفرد عن ,تعيين ال  بااللتزام بالشرع والدِّ

بدائرة نار بإقليم كوليكورو  في السودان الغربي الذي  وكانت مدينة )مرجاه 
( واحدة من أهم المدن المشهورة بقضائها يجمهورية مالثم  أصبح السودان الفرنسي

شر الهجري , ر والرابع عوقضاتها في غرب إفريقيا ما بين قرني الثالث عش

 لقرن التاسع عشر والقرن العشرين الميالدي. لالموافق 

                                                           
 .25سورة الحديد آية  1

 .65سورة النساء آية  2
3
 .عة األزهرمحمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة والقانون جام  
4
برهان الدين أبو الوفاء , إبراهيم بن نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد  بن فرحون , اليعمري  

 هـ[. 799هـ /729المالكي,] 
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 وعـــــــــــــــــــأهمية الموض

في كل زمان ومكان ، فهو كالملح للطعام ، السيما  إّن للقضاء أهمية كبرى
، فال غنى لبشر عنهم ، ألن العلماء ورثة األنبياء  األتقياء إن كان القضاة هم العلماء

حكماء دولهم ، بهم تزهو الشعوب ، وينتشر الخير ، ، واألنبياء قضاة أقوامهم ، و
, وقد ويعم الرخاء ، وتزول المدلهمات ، وتنقشع الملمات ، فهم كالغيث أينما حّل نفع

ملوكا وقضاة ـ هما الصالة والسالم عليـ  النبي داود مان وأبوه يكان نبي هللا سل
 .لقومهم بني إسرائيل

ن ، أن يؤمروا أحدهم ، منعاً للخالف ويشرع القضاء لكل عدد زاد عن االثني
الذي يؤدي إلى االختالف ، حتى ال يستبد كل إنسان برأيه ، فيهلك الجميع ؛ لذلك 
شرع الشارع الحكيم القضاء ووجود القضاة بين الناس ، وإذا كان ذلك بين العدد 

في الحضر مع تزايد أعداد السكان  ها، فوجود وهو شيء عارض القليل في السفر
أحرى وأوجب ، ألن الناس يحتاجون لدفع التظالم ، وفصل التخاصم ، فلهذا  لهو

يجب تنصيب الوالة والحكام والقضاة للسيطرة على أمور الناس ، ومنع الظلم ، 
 وإعطاء كل ذي حق حقه. 

 

 لموضوعأسباب اختيار ا
 :هو إلى اختيار هذا الموضوعأمور  دفعني 

ضاء في مرجاه وطبيعتها قبل االخوة عن الكانت تأتيني أسئلة كثيرة من ق ـ  1 
 ومن كانوا القضاة المشهورين.

أسمع القضاة في مرجاه حتى  أرصد األحداث , ـ أنني كنت منذ طفولتي 2
أصبح اسم القاضي يطلق على شخص معين حيث صار علماً له, ولكن لم نسمع ولم 

يبقى أثره  حتى الموضوع ا دفعني إلى اختيارمالموضوع م بحث فينرى أحداً 
 عامة ومدينة مرجاه خاصة.ي تراث جمهورية مال يتاريخا علميا مدّونا ف

أسالفنا من جهد وخدمة جليلة للدّين االسالمي ه ـ لفت األنظار إلى ما قدم 3
 الحنيف.
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 حثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهداف الب
 يهدف هذا البحث إلى: 
بصفة  ماليرية ـ إبراز دور العلماء في خدمة الشريعة اإلسالمية في جمهو 1

 عامة, ومدينة مرجاه بصفة خاصة.
في  ومعنويا مادياخدموا الشريعة اإلسالمية ـ االهتمام بتراث أسالفنا الذين  2

بالدنا بكّل جهد, والحفاظ على أثارهم العلمية والعملية من جميع مستوياتها حتى ال 
 تنقرض جهودهم.

رهم التي دّونوها نشر أفكاـ حث الشباب على االهتمام بمخطوطات علمائنا, و 3
اء آثارهم في تنصيب القضاة الشرعيين إلى جانب القضاة المدنيين ففي كتبهم, واقت

 في جميع أقطار الدول التي تسكنها المسلمون.
 

 
 صعوبات البحث

 

 بحث متقدم في الموضوع. وجود ـ عدم 1
إما , مرجاه  الموجودة في مدينة عدم االعتناء بالمخطوطات القضائية القديمة ـ  2
 وهللا أعلم. ,علقه باألشخاص أو لغرض آخرتل
من بين والفتاوية المخطوطات القضائية أوراق إلى  ـ صعوبة الوصول 3

 المخطوطات الكثيرة في مكتب آل عمر دكوري المرجي.
  مع اشتهاره في المنطقة., الموضوع  ـ قلة من يعرف بأهمية هذا 4

 
 قــــــــــــــــــــــمنهج التحقي
 

 مؤلفات الشيخ محمد المرجي وشروحها. ـ االعتماد على 1
 ـ االعتماد على المخطوطات والرسائل التي اطلعت عليها وتصرفت فيها . 2
الشيوخ من عائلة عمر دكوري بمرجاه , أحفاد محمد  ـ المقابلة الشخصية : 3

 المرجي , وتالميذهم.
 ـ الوسائل الحديثة: االستفسارات عن بعد عبر الهواتف الذكية .  4
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 ة البحثــــــــــــــــــــــــخط
أنّي قسمت المبحث الثالث إلى خمسة مطالب ,  ,البحثطبيعة  لقد اقتضى منّي

وذلك حتى ال أستر ما يجب ذكره, في هذا البحث المذكور , وهو بطبيعة الحال 

  صلب الموضوع.
وثالثة مباحث وخاتمة  ـ بعد اإلهداء وكلمة الشكرـ مة البحث إلى مقدّ ت قسم
 رس, وهو كما يلى:ثم الفه ,ة المراجع والمصادر قائموختمناه ب ,فملحق

 اإلهداء
 كلمة الشكر

                    المقدمة
 وهي: عن مدينة مرجاه, وتحته مطلبان نبذة: المبحث األول

 مؤسسوها .و:  موقع مدينة مرجاه وتأسيسها المطلب األول
 : العلم والعلماء في مدينة مرجاه.المطلب الثاني
 مطالب ةيخ محمد المرجي وتحته ثلثنبذة عن حياة الش :المبحث الثاني

 مولده وحياته العلمية. : المطلب األول
 حياته االجتماعية. المطلب الثاني:
 حجه ووفاته رحمه هللا. المطلب الثالث:

ة ي مدينة مرجاه وضواحيها وتحته خمسالقضاء والقضاة ف: المبحث الثالث
 .مطالب

 والقضاة. تعريف القضاء  :المطلب األول
 .اهمرجاه نشأتها وتطورمدينة والقضاة في  الشرعي القضاء المطلب الثاني:
 : موقف المستعمر  من القضاء والقضاة في مرجاه. المطلب الثالث
 في مرجاه وضواحيها. هوآثارِ  ,: أسلوب القضاء الشرعيالمطلب الرابع

 ي كما يلى:في مرجاه, وه المبرمة : بعض الفتاوى والقضاياالمطلب الخامس

 رحمه هللا تعالى دكوري المرجي رمحمد بن عملفتاوى وقضايا بعض ـ  1

 وهي:

 .43 أ / أحكام جنبور العبيد الذين فروا من كفار مدينة سيقو ......ص

 .46 ب / فتوى في نقد حكم محمد فال بن طالب  في البيع ..........ص

 .48........ص بال إذن وليهجـ / فتوى في السفيه الذي يعقد الزواج 

 .49د / مسألة له في الصلح بين الزوجين.........................ص

 .49 هـ / مسألة له في التركة ......................................ص

رحمه هللا  عبد الرحمن بن عمر دكوري المرجيلفتاوى وقضايا بعض ـ  2

 وهي:  تعالى

 .51 ....................صأ / حكم ذبائح بعض الطوائف اإلسالمية 

 .52الشرعية......................ص ب / فتوى في مفهوم العرف

 .52 / فتوى في مفهوم الجهل ال يعذر به ......................ص جـ
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عمر بن محمد بن عمر دكوري المرجي رحمه هللا تعالى لفتاوى وقضايا  بعض ـ 3

 وهي:

 .54 ......صالزوج عن زوجتها قضائي بالطالق لغياب/ حكم  أ     

 .55/ حكم قضائي في الصلح بين زوجين..................ص ب     

 .55 / حكم بيع لحم البقرة المذبوحة بشياه من الغنم.......صجـ 

 .56 / حكم الحلف بالحرام في الطالق ....................صد 

 .58.....ص/ حكم المولد النبوي الشريف ....................هـ 

 .59 جواب بعض المسائل الموجهة إليه ...............ص/ و 

 : لخصنا فيها أهّم ما وقفنا عليه أثناء البحث .لخاتمةا 

 : الملحقات وهي

خط يد محمد بن عمر دكوري المرجي في الصلح بين  ( 1)ـ ملحق رقم  1

 .62 هـ............ص1334عام  / رمضان/10الجمعة /  / زوجين بتاريخ

في  ( وله وجهان , خط يد محمد بن عمر دكوري المرجي2ـ ملحق رقم ) 2

 .63 هـ.........ص 1325/ جمادى األولى/ عام  7/ الثالثاء  /مسألة تركية بتاريخ 

وله وجهان , خط يد عبد الرحمن بن عمر دكوري  ( 3ـ ملحق رقم ) 3

 .65 .........ص هـ.1355, بتاريخ عام المرجي, في مفهوم الجهل ال يعذر به 

( وله وجهان , خط يد عمر بن محمد بن عمر دكوري 4ـ ملحق رقم ) 4

المرجي, في حكم بيع البقرة المذبوحة بشياه من الغنم , د / ت ................ص 

67. 

  
 الفهارس.

 ـ فهرس المصادر والمراجع. 1

 ـ فهرس المحتويات. 2
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 المطلب األول
 مؤسسوهاو ع مدينة مرجاه وتأسيسها  موق

 مرجاه: 

على يد الدولة الفرنسية ما بين عام  ت, استعمر انََماامبَ قرية كبيرة ألسرة  

: مقاطعة مرجاه وبورو وكانت منقسمة إلى مقاطعات م ,1942م, وعام 1914

 .وفالو

,  م1959عام  Arrondissementوجعلت دائرة :  
5
سبعين  على هي تشملو 

 4985م  ومساحتها )2002( نسمة بإحصاء عام 19881قرية, وعدد سكانها )

 (.2كلم

في دائرة نارا التابعة إلقليم  ا(انَمَ يَ ان   ةمركزيالال) موقعها: تقع مدينة مرجاه ـ1

( كلم, من العاصمة بماكو شماال, وعن 285على بعد ) ية ماليركوليكورو بجمهو

 جنوبا, يمّر بها طريق العام إلى موريتانيا المجاورة.( كلم 95مدينة نارا ب )

تحدّ شرقا ب ) الالمركزية و وهي تقع في المنطقة الصحراوية اليابسة ,

 .( commune de Guireكير:

                                     (commune de fallou: وغربا ب )الالمركزية فالو

( commune de sebeto et de Boronبورو :وجنوبا ب ) الالمركزية سبيتو و

 (.commune de Ouagadou) الالمركية واغادو :  وشماال ب

م( على يد 1730ـ تأسيها ومؤسسوها وسكانها: أسست مدينة مرجاه حوالي )2

ومؤسسها األول يسمى ب ) انجيكور سيقو, بمدينة أسرة جارى من أصول جارى 

 إلى اآلن. وهم عمدة المدينة( etiencoroجارى() 

, ننا, وهم السكان األصليومابامي: هوأما األجناس الغالبة التي تسكن المدينة 
راقلي ) من لهجة الس ة, ولهجتهم قريبينِ امِ غَومَ  مركا(, ) سونكي ,سراقلي أي و

 لذلك يرى الكثير أنّهم منهم, إالّ أّنهم يزعمون أنهم من البيضان, والفالنيون, مركا(
 وكلهم يدينون اإلسالم. ا(,ن )سورقوالبيضا
فإنّها ترتكز على الحراثة والتجارة وتربية وأما اقتصاد مدينة مرجاة  
المواشي.

6
 

 

 
 
 
 
 

 

                                                           
  5

 , وهو كتاب مطبوع بالفرنسية. 29بمرجاه : ص  سألكاو جارا: تاريخ براما ني 
6
 قب نخبة المرجية  مخطوط غير مرقمة لم ينشر.أبوبكر حوصا: حلية المجالس بمنا  

 , وهو كتاب مطبوع بالفرنسية. 29ألكاو جارى ,تاريخ براما نيس بمرجاه  ص   
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 المطلب الثاني
 العلم والعلماء في مدينة مرجاه

 .ثقافة ودين حنيفرجاه مدينة علم ومدينة م

عبد الرحمن بن عمر  حمن بن أبوبكر )كسما( ابنرالشيخ عبد ال يعبرو 
 ها بقوله:مرجاه وعلمائ نةعلم مديعن  رجي,الم

 البحر البسيط

َجب َت ِمن  بََطلٍ  َجا( فََكم  أَن  َراَك )ُمر   بُش 
 

ِم َوا لعََملِ    فَاقُو ا لَوَرى فِي فُنُوِن ا لِعل 
اَلماً َجَهابَِذةً    َعاشُوا ُرُموزاً َوأَع 

 
َواِح َوا لَخَولِ   ُر   يُف ِديِهُم النَّاُس بِاأل 

دَهُم  قَد    اَلدَ َمج  َل َوا ألَو  ثُوا ا ألَه   َورَّ
 

ُل فِيِهم  أَِصيٌل َغي ُر ُمن تََحلِ    فَا لفَض 
 ناً طِ ا فَ قً ائِ فَ  م  هُ ن  مِ  رُ ه  دَّ م ال  دِ ع  يَ  م  لَ  

 

 لِ ح  لوَ ي ا  فِ  رُ س  لنَّ ا   اهُ دَ مَ  ونَ دُ  ر  خِ يَ  

َ رِ مَ ع  وا )أَ نُ بُ  م  هُ ن  مِ    م  هِ بِ  ن  مَ  ابَ طَ ق  ( األ 
 

 لِ لَ لقُ ي ا  فِ  مِ ل  لعِ ا   ونِ نُ فُ  ورُ حُ بُ  ت  اضَ فَ  
 ةً زَ جِ ع  ( مُ يِ جِ ر  لمُ )ا   مِ الِ لعَ ا  بِ  اكَ فَ كَ  

 
 لِ مَ ألَ ا   ةَ ايَ ى غَ صَ ق  أَ  مِ ل  لعِ ي ا  فِ  ازَ حَ  ذ  إِ  
 ت  بَ تَ كَ  ن  مَ ى وَ لَ م  أَ  ن  مَ  رُ ي  )محمد( خَ  

 
 لِ مَ لجُ ا   نَ مِ  فاً ر  حَ  هُ لُ امِ نَأَ  ماً و  يَ  
ِريُر  هِ بِ ائِ نَبِ  م  ظِ ع  أَ    ت  ئَ لِ مُ  ن  مَ ا لنِّح 

   
 لِ ق  لمُ ا  وَ  اءِ مَ س  ألَ ا  كَ  رُ ائِ صَ لبَ ا   هُ ن  مِ  
َوةُ َمن  نِ مَ ح  لرَّ ا   دَ ابِ )عَ  هِ ي بِ نِ ع  أَ    ( أُس 

 
 لِ بُ سُ  ن  عَ  اءِ ضَ ي  لبَ ى ا  لَ عَ  راً ي  سَ  ارُ تَ خ  يَ  
 ت  قَ ب  عَ  م  هُ دَ ع  ا بَ ق  حَ  ةَ امَ مَ إلِ ا   نَّ إِ  

 
 لِ زَ أَ  ن  مِ  ارُ تَ خ  لمُ ا  ا مَ هِ وِ ن  ( ِص ابَ ) بَ بِ  
 هُ رُ اخِ فَ مَ  ت  ابَ ي طَ ذِ لَّ ( ا  ايِ )بَ  ى بِ فَ كَ  

 

 لِ ث  لمِ ا  وَ  هِ ب  لشِّ ا   يمَ دِ عَ  يراً بِ خَ  الً ح  فَ  

   إلى قوله 

 ةٌ ئَ فِ  م  هِ ائِ نَب  أَ  ن  مِ  فَ ئِ اَل لخَ ا   نَّ إِ 
 

 لِ بَ جَ  ن  مِ  ادِ تَ و  ألَ ا  وَ  بِ ائِ وَ لذَّ ا   نَ مِ  
 ةً دَ مِ ع  أَ وَ  اناً كَ ر  أَ  مِ ل  لعِ ا   نَ وا مِ انُ كَ  

 
 لِ ق  تَ ن  مُ  رُ ي  غَ  يقٌ رِ عَ  م  يهِ فِ  دُ ج  لمَ ا  وَ  
 ت  رَ شَ تَ ان  , وَ ِس اَ لنّ ي ا  فِ  م  هُ آثرِ مَ  ت  لَّ جَ  

 
 لِ ثَ لمَ ا  كَ  الِ يَ ج  ألَ ا   نَ مِ  يلٍ جِ  لِّ ي كُ فِ  
 م  هِ قِ اس  وَ  رَ ج  ألَ ى ا  هِ لَ ا إِ يَ  م  هُ لَ  م  ظِ ع  أَ  

 
 لِ ذَ لجَ ا  وَ  انِ رَ ف  لغُ ا   نَ مِ  اقاً هَ دِ  ساً أ  كَ  
 ن  مَ  قِ ئِ اَل لخَ ا   رِ ي  ى خَ لَ عَ  ةُ اَل لصَّ ا   مَّ ثُ  

 
 لِ لَ لزَّ ا   نِ ا عَ ينَفِ  هُ تَ اعَ فَ و شَ جُ ر  نَ 
 راً خِ تَ ف  مُ  تَ ي  ادَ ا نَمَ  بِ ح  لصَّ ا  وَ  آللِ ا  وَ  

 

لِ طَ بَ  ن  مِ  تَ ب  جَ ن  أَ  م  كَ ا( فَ جَ ور  )مُ  اكَ رَ ش  بُ  
7

 

 :فيها هيلم وانتشار العلم المعروفة بالع والعائلت 

دما عنناصحا ويقول فيهم الشيخ التراد بن العباس الشنقيطي  دكوري, عائلةـ 1

 هـ1364إلى حج بيت هللا الحرام, سنة  ماراً بديار المرجية نرل عليهم 

 البحر البسيط
 ارَ مَ ي عَ نِ ا بَ يَ  اعٍ فَ تِ ي ار  فِ  مُ تُ ل   زِ الَ 
  

مُ وكُ فُ ق  يَ  
8
 ارَ مَ عَ  د  قَ  ينِ لدِّ ا   نِ ك  رُ لِ  ن  مَ  

 ا مَ بِ  ومِ لُ لعُ ا   لَ م  وا شَ عُ مَ جَ  م  كُ اؤُ آبَ  
 

 ارَ مَ أَ  هِ ا بِ مَ ى وَ هَ نَ هِ لَ إلِ ا   دَ ن  عِ  
 امَ  عُ مَ ج  يَ  لدينُ ا   كَ اَ ذبِ  هُلَ إلِ ا   ىسَ عَ  

 
 راً مَ زُ  قاً رَ فَ مُ  م  كُ لِ م  شَ  ن  مِ  كانَ  د  قَ  

 واحُ لَ صَ  هِ ي بِ الذِ بِ  لَّ لكُ ا   حُ لِ ص  يُ وَ  
 

 ارَ مَ أَ  هِ ي بِ لذِ ا  بِ  لَ لغِ ا   بُ هِ ذ  يُ وَ  
 

                                                           
 .2ـ1عبدالرحمن بن كسم المرجي : مختارات من الشعر الساطع والفكر الناصع مطبوع : ص  7
 يتبعكم 8
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 وا عُ بِ اتّ فَ  هُ لَ إلِ ى ا  قَ تُ بِ  مُ يكُ وِص أُ 
 

 ارَ طَ سَ  م  كُ بِ ت  كُ ي فِ  ةٍ نَسُ  ن  مِ  انَ ا كَ مَ  
 ن  مِ  رِ اتِ فَ لدَ ا   نَ مِ  أَ رَ ا طَ ا مَ ورُ ذَ ح  تَ ل  وَ  

 
 ارَ هَ ظَ  ةٍ نَسُ  ن  ا مِ مَ  فِ الِ خَ لمُ ا   لِ كُ  

 ةٍ حَ الِ صَ  لَّ ا كُ نَّ عَ  هللاُ  مُ اكُ زَ جَ  
 

 راَ بَ غَ  ن  مَ ي وَ تِ أ  يَ  ن  مَ  ادَ سَ  ن  مَ  اهِ جَ بِ  
 ن  مَ وَ  هِ لي  ا عَ نَبُ رَ  مَ لَ سَ ى وَ لَ صَ  

 
ارَ كَ ذَ  مُ هُ ع  مَ  ابٍ حَ صَ وَ  هِ آلِ  ن  مِ  

9
 

 :هم  العلماء المشهورين في هذه العائلةومن أبرز  

وبكر ببن محمود بن أ بن عمر بن محمد دلّ  محمدالشيخ واإلمام والقاضي  ـ أ 

مفتي بالد  دكوري, ي المختار المشهور باإلمام تمبابن فودي قونكو بن فود
الحوض

10
سنفرده بذكر و وهو أول القضاة في مرجاه وأول من جمع الجمعة فيها,,  

 إن شاء هللا تعالى. في المبحث الثانيخاص 
وري, ولد بن عمر بن محمد دّل دك عبد الرحمنـ الشيخ واإلمام والقاضي ب 

الموافق  ـه1374وتوفي بها عام  م1887م الموافق عا ـه1305في مرجاه عام 

ها: فتح الوافي على شرح منظومة سيدي عبد هللا م, وله مؤلفات مخطوطة من1954

 في علم العروض, وكتاب مكاتب في مسألة القصر الحموي.
, ولد ن محمد بن عمر بن محمد دّل دكوريج ـ الشيخ واإلمام محمد باب ب

 ميالدية. 1971ي بها ميالدية وتوف 1890في مدينة مرجاه, 

( ابن بايالمسمى ب ) أبوبكربنار  جامع الكبيرالشيخ والقاضي وإمام  د ـ

ميالدية وتوفي بمدينة  1990لي عام اورجاه حوري, ولد بمعمر بن محمد دّل دك

 م.1961نارا عام 

وهو  بن محمد بن عمر بن محمد دّل, عمرلحاج ه ـ الشيخ القاضي واإلمام ا

 ـه1334 عام بمدينة مرجاهاما في اإلمامة والقضاء, ولد عالذى قضى خمسين 

ه 1424ربيع األول  17م وتوفي بها رحمه هللا تعالى يوم األحد 1915الموافق 

م, وله مؤلفات منها: نزهة الناظر والمستمع على قرة عين 2002 يونيو 28الموافق 

 مهريات الطاعنة في أقاويل مفتي باغنة., السّ المتبع, مطبوع
في  هذه العائلة بعض من عاصر الشيخ الحاج عمر بن  كذلك بالعلم  هرواشت

عبد العزيز بن محمد المرجي, وعبد جي, وكعثمان بن محمد المر محمد المرجي
لحج وتوفي ه محمد المرجي إلى ابن محمد المرجي وهو الذي صاحب أباالوهاب 

طة العالم لراب ته بالجزائر, وهو الذي أصبح مديراعلى يديه في طريق عود
اصمة السنغال, وهو أول سفير لجمهورية في إفريقيا وكان مقره بدكار ع ةاإلسالمي

الرحمن بن عمر بن الشيخ محمد المختار بن عبد و  بالمملكة العربية السعودية, مالي
ه أبوبكر ) كسما( وعثمان.محمد دّل, وأخوا

11
 

                                                           
مرجاه مع األخ محمد مصطفي بن آل أعمر دكري بمدينة باحثا مكتب  عندما دخلت اوجدتهورقة مخطوطة غير مرقمة  9

وكان صباح الجمعة من بين ساعة التاسعة إلى الثانية عشرة في  للبحث عن المخطوطات الفتاوية والقضائية , عبدالعزيز المرجي ,
 م. 2017أبريل 21هـ الموافق 1438رجب 25

 .5ب الجديد بيروت, صفحة , دار التا قرة عين المتبع  محمد بن عمر بن محمد دل :   10
 قرة عين المتبع, دار الكتاب الجديد بيروت, في مقدمته .  محمد بن عمر بن محمد دل :  11

طباعة في مقدمته ,وحققت داع الفالح  بشرح غرة الصباح في اصطالح البخاري  دار القومية العربية للورى: محمد بن عمر دك
محمد مصطفى بن عبد العزيز بن محمد المرجي, صباح يوم السبت من مجلس المرجي  : األستاذ في شخصيات منهم ب بعدها بلقائي

 م2017أبريل 21هـ الموافق 1438رجب 26بين ساعة التاسعة إلى الثانية عشرة في 

 أبريل من العاشرة إلى الثانية عشر صباحا. 27عبد الرحمن بن كسم بن عبد الرحمن المرجي, صباح يوم الخميس و 
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 ومن أبرز علمائها: حوصا التيشيتي, عائلةـ 2

 أبوبكر بن محمد سيد  حوص بن بن عثمان محمد والمفتي ـ الشيخ 1 

 36م بمدينة ناولنا تبعد عن مدينة مرجاه بنحو 1900ه, الموافق 1320التيشيتي ولد 

مايو  13ه الموافق 1413القعدة عام  مدينة مرجاه, وتوفي ذي كلم, في الشرق

خطبة في م بمدينة موجاه, ومن مؤلفاته: مواهب الجليل في منع تفسير ال1993

  الجمعة والعيد, مفتاح السعادة في التوحيد والعبادة.

( ابن محمد بن عثمان بن أبوبكر بن محمد ايدإالمسّمى ب ) أبوبكرـ الشيخ 2 

ه, الموافق 1364جمادى األول عام  5سيد  حوص التيشيتي ولد في مدينة مرجاه, 

 8ه الموافق 1434جمادى الثاني  18م, وتوفي رحمه هللا تعالى 1945أبريل  17
المهتدي في ردّ شبهات طاهر المعتدي, حلية م, ومن مؤلفاته, بغية 2013أبريل 

س العلمية بمناقب النخبة المرجيةالمجال
12

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                           
 2015سعيد عثمان باه:  حياة الشيخ أبي بكر حوصا المرجي وآثاره العلمية  ) بحث التخرج سنة د عال بولي , وموديبو حم 12

 6داب واللغات وعلوم اللغة ببماكو, م,  لم ينشر, بجامعة اآل 2016ـ 
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 المطلب األول
 لعلميةنبذة عن مولده وحياته ا 

حمد بن عمر دكورى بن طالب محمد الشيخ محمد المرجي رحمه هللا هو م
 دّل بن محمود بن أبي بكر بن فودي قونكو بن فودي مختار المشهور بإمام تمبا.

دكورى المرجي  ـ مرَ عَ  دِ ل  وُ بِ الشهير ـ محمد بن عمر بن محمد دل العالم 
ي السودان والحوضالسوداني المالي مفت

13
، ولد رحمه هللا تعالى في مرجاه كما 

على رأس  اختصار في ردّ سؤال سائل, فأجابه قائال: )إنّي ولدتأخبر عن نفسه ب

( 1301سنة ) القرن الرابع عشر الهجري( ولكن بالتحديد ولد الشيخ محمد المرجي

عمر  , وتربى الشيخ المرجي عند والده( ميالدية 1884وافق سنة )مهجرية ال

عن الشيخ يتحدث  آثاركما نقل عن  آخر لطلب العلم, دكورى ولم يرتحل إلى أي بلد
نفسه: )كان والدى فقيها فأخذني بالدرس أحفظني القرآن برواية ورش عن نافع وأنا 
ابن تسع سنين , وقرأت عليه ما تيسر من علوم الشرع, ولم أقم برحلة في طلب 
العلم لكبر سن والدي واحتياجه إلّي إلنّي ما ولدت إاّل بعد بلوغه الستين( ونقل عن 

يق الشيخ عبد الرحمن بن عمر, أضاف إلى ما نقل عن الشيخ الشق خليفته أخوه
نفسه: ) هو كما قال عن نفسه لم يرتحل لطلب العلم , وربما ورد بعض علماء 

األدب والبالغة  ض على مرجاه زائرين , فاقتبس الشيخ من بعضهم دروسا فيالحو
تفتيه في يحيى الوالتي ويس محمد بنمختار  , وكان يراسل العالمة الفقيه محمد

بعض مسائل األصول والفقه وقد أجازه الكثيرون من علماء الحديث في علم 
المحدث الكبير محمد بن عبد الحي الكتاني, حين اجتمع به في فاس, الحديث, منهم 

كما أجازه المحدث محمد المؤقت المراكشي لما اجتمع به في الباخرة, وهما متجهان 
نورة إمام جامعها آنذاك صالح محدث المدينة الم إلى بيت هللا الحرام, وكذلك أجازه

نص إجازته: ) وقد أجزته بما ذكر ذاوه ,ييبالزغ
14
أي أجزت الشيخ محمد بن  

عمر المرجي مولدا ومنشئا مفتي المالكية في بالده وإمام المسجد الجامع أجزته في 
لى والتزام هذه الكتب المذكورة باألسانيد المذكورة , وأوصيه ونفسي بتقوى هللا تعا

الحّق على طريق أهل األثر ثبتنا هللا وإياه على اإليمان وتوفنا عليه وأنا الفقير إلى 

ذي الحجة عام  21اتبه, هللا كاتب األحرف صالح الزغيبي إمام المسجد النبوي وك

.(ـه1365
15

 

 
 
 

                                                           
 موريتانيا .أي   13
بة هذه اإلجازة في آخر المخطوط بقلم بما ذكر من كتب الصحاح باألسانيد المعتمدة عند أهل السنة والجماعة, قبل كتا 14

رجب  25م الموافق 2017أبريل  21المرجي, والمخطوط غير مرقمة وجدته في مكتب آل عمر دكوري بمرجاه صباح الجمعة 

 هـ.1438

مكتب آل أعمر دكري في مرجاه مع األخ محمد مصطفي بن عبدالعزيز باحثا  عندما دخلت اوجدتهورقة مخطوطة غير مرقمة 15

رجب 25جي ,للبحث عن المخطوطات الفتاوية والقضائية ,وكان صباح الجمعة من بين ساعة التاسعة إلى الثانية عشرة في المر

 م.2017أبريل 21هـ الموافق 1438

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





18 
 

العالمة محمد المختار بن محمد بن يحيى الوالتي,.وأجازه كذلك 
16
 ذاوه  

) بسم هللا الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد المقعد  يضاأ نص إجازته
 المقرب عندك يوم القيامة.

الحمد هلل الذي شرف علماء الملة االسالمية بصحة السند في جميع الطرق 
لي كلمة باقية إ ذلكك زالأمانة يحمله عدول كل عصر وال ت العلمية, حيث إن العلم

والمدار فيها  ,اس واإلجماعقيالنقد في صحة ال كأخر الدهر وال شك أن السنة مح
بة في الروايات الثابتة بين أهل غولهذا كان ألهل العلوم مزيد ر,  عت السماوعلي ثب

هل الدين في جملة شريعة خير أالعموم, وذلك معدود من وصلة والخصوص 
إلى  المرسلين الذين بلغوها عنه كما تلقوها منه وعلى من تبعهم في الرواية والعمل

أن بلغ في الدين غاية األمل , وبعد فلما كانت اإلجازة لخاص في خاص بالكتابة من 
أنواع اإلجازة ويعطى بها السند , فقد أجزت العالم النحوي الفاهم محمد بن عمر 
دكر في الصحيحين وعما الصحيح البخاري فقد أجازني فيه الوالد رضي هللا عنه 

خاصة واألخر بغيرهم , أما سند المحمدين فقد بسندين أحدهما مسلسل بالمحمدين 
أجازه الشيخ سيد محمد السنوسي عثمان التونسي  عن محمد الشريف عن محمد 

باش مفتي سوسة البالد التونسي  هدنبع عن محمد المحجوب عن محمد المبيرم الرا

عن محمد الحفناوي عن محمد بن عبد العزيز الحنفي عن محمد البابلي عن محمد 
زي عن محمد الغيطي عن محمد البدَيجي عن محمد الخضري عن محمد الحجا

المراغي عن القرقشندي عن محمد بن فليح عن محمد بن مسلم الحنبلي عن محمد 
بن عبدالرحيم المقدسي عن محمد بن الخطاب عن محمد بن محمد الحفيد عن محمد 

بن حمدان  بن طاهر المقدسي عن محمد بن عبد الواحد الزار عن محمد بن أحمد
عن محمد بن مكي الكشمهيني عن محمد بن يوسف الفربري عن محمد بن إسماعيل 

 .ـالبخاري الجعفي صاحب الصحيح رضي هللا عنّا وعنهم أجمعين ونفعنا, اه
والسند الذي بغير المحمدين عن الشيخ محمد السنوسي المذكور عن شيخ أبي 

هير الشيخ داوود البغدادي عن بكر العطار من علماء دمشق الشام عن العالم الش

محمد عابد السندي وهو صاحب الثبت الجليل المسمى حصر الشارد في أسانيد 
جرة عن محمد بن هالعمري الفالني المجاور بدار المحمد عابد عن صالح بن محمد 

عن محمد بن العجل عن غصتفر القشندي عن تاج الدين الكازروني عن أحمد  هسن
عن بابا يوسف المبروي عن محمد بن شاذ بخت الفرغاني عن بن عبد هللا الطاوسي 

لقمان يحيى الختالني عن محمد بن يوسف الفربري عن بن إسماعيل البخاري 
صاحب الصحيح رضي هللا عنا وعنهم أجمعين ونفعنا بجاهم عندك يا رب العالمين 

 آمين .
وأما صحيح مسلم بن الحجاج فسندي فيه سند الشيخ محمد الحافظ بن 
المختار بن الحبيب العلوي فيقول أجازني به محمد بن بد عن أخيه العالم الكامل 

أحمد بن بد عن أبيه بد واسمه محمد بن سيدين بن اتفاق بن محمد القاضي العلويين 
الشعراء المشهورين في بالد القبل وهو أي محمد المذكور عن شيخ محمد الحافظ 

                                                           
 . 5محمد بن عمر بن محمد دل:  قرة عين المتبع, دار الكتاب الجديد بيروت, صفحة  16

 . 4صباح في اصطالح البخاري  دار القومية العربية للطباعة , صفحة داع الفالح  بشرح غرة ال :محمد بن عمر دكورى 
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طريق على يده وهو ال د الصحراء فانتشرتجاني في بالخليفة موالنا سيد أحمد الت
روى الصحيحين والموطأ عن صالح بن محمد العمري المعروف بالفالني المجاور 
بدار الهجرة عن محمد بن سنه عن أحمد بن العجل عن اإلمام يحيى بن مكرم 
الطبري عن جده اإلمام محب الدين محمد بن محمد الطبري عن زين الدين أبي بكر 

لمراغي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن األنجب  أبي بن الحسين ا

سعادات الحماني عن أبي الفرج مسعود بن الحسن الثقفي عن الحافظ ابي القاسم 
عبدالرحمن بن منده عن الحافظ ابي بكر محمد بن عبد هللا الجوزي عن أبي الحسن 

ما محمد المذكور عبد مكي بن عبدان عن مؤلفه مسلم بن الحجاج, كتبه مجيزا فيه
ربه محمد المختار بن محمد يحيى بن محمد المختار رزقهم هللا والمسلمين شفاعة 

النبي المختار آمين. أول العام الرابع واألربعين وثالثمائة بعد األلف
17

.) 
متوسال ,  ر بن محمد يحيى الوالتيمن محمد مختا  هذه وقد نظم في إجازته

 الصحيح خاصة . بأشياخه المحمدين في الجامع
 البحر البسيط

 دُِدّ جَ أُ  يمِ رِ لكَ ى ا  لَ و  لمَ ى ا  لَ عَ  اءٌ نَثَ 
 

 دُمِ ر  سَ أُ  يِ بِ نَل  لِ  ةٍ اَل ى صَ كَ ز  أَ وَ  
 لٌ سِ وَ تَ ا مُ ذَ وَ  ابٍ حَ ص  أَ وَ  آلٍ وَ  

 
 محمدُ ينَ لمحمدِ ا   هِ تِ ادَ سَ بِ  

 هُخُ ي  شَ ي وَ يخِ شَ  محمد المختارِ  
 

 دُدِ جَ لمُ ا   وَ هُ وَ  مِ ل  العِ  بُ ط  محمد قُ  
 محمد وَ هُ وَ  خُ ي  شَ ال   يِ سِ ونِ التُ بِ وَ  

 
دُ دِ ن  فَ حَ  خٌ ي  شَ  يفُ رِ محمد الشَ  

18
 

  عٌ ابِ رَ  وَ ي هُ الذِ  مُ رَ ي  محمد بَ  
 

 دُنِ س  يُ  دِ ع  بَ  ن  مِ  وبِ جُ ح  محمد المَ  
 محمد فَ  ةٌ سَ و  محمد باشا سَ  

 
 دُدِ سَ مُ  رٌ ب  حِ وِ  ف نَالحَ ا  بِ  فُ رَ ع  يُ وَ  

 ن  عَ  العزيزِ عبدِ ى لِ مِ ن  يَ  ن  محمد مَ  
 

 دُجِ مَ مُ  مامٌ ى إِ ضَ ر  ألَ ا   محمدِ  
 محمد  ن  ى عَ وَ ى رَ رَ د  يُ  يِ لِ ابِ البَ بِ وَ  

 
 دُنَفَ  يُ الَ  م  يهِ اوِ رَ  م  يهِ ازِ جَ حِ  

 محمدٍ  ن  عَ  ي محمدٌ طِ يَ لغَا   نِ عَ  
 

 دُيَ ؤَ مُ  يهٌ قِ ى فَ رَ د  يُ  م  يهِ جِ ي  دَ بِ  
 هُ دَ ع  بَ  يِ رِ ي  ضَ محمد الخُ  ن  ى عَ وَ رَ  

 
 دُرَ ف  مُ  كَ لِ ذَ محمد وَ  يِ اغِ رَ المَ  

 محمد وَ هُ وَ  رُ ب  ي الحِ دِ ن  شَ قَ ر  لقَ ا   نِ عَ  
 

 محمد ضاً ي  أَ  وَ هُ وَ  حٍ ي  لَ فُ  نِ اب   نِ عَ  
 يلِ بَ ن  حَ  مِ لَ س  مَ  نِ محمد ب   ن  ى عَ وَ رَ  

 
 سيّدُ وَ هُ محمد وَ  يسِ دِ ق  لمَ ا   نِ عَ  

 ي فمحمد مِ تَ ن  يَ  يمِ حِ الرَّ  دِ ب  عَ لِ  
 

 دُهَ ع  مَ  مِ ل  عِ ل  لِ  انِ طَ قَ ل  لِ  بُ سَ ن  يُ وَ  
 محمدٍ  يلُ لِ محمد سَ  ن  ى عَ وَ رَ  

 
 دُلَّ قَ يُ  خٌ ي  شَ  يدِ فِ الحَ بِ  فُ رَ ع  يُ وَ  

  رٌ طاهِ  لُ ج  محمد نَ  يِ سِ دِ ق  لمَ ا  بِ وَ  
 

 دُيَ قَ يُ  مٌ س  وَ  ارُ زَ بَ ال   هُلَ  خٌ ي  شَ فَ  
 محمد ن  ى عَ وَ ى رَ رضَ محمد األَ  

 

 دُمَ ح  يُ  انَ دَ م  حَ  نُ ب   أحمدُ ةُ لَ اَل سُ  

 محمدٌ  يِ كِ مَ  نِ ب   يِ ينِ يهِ مِ ش  كَ ال   ن  عَ  
 

  دُرِ فَ تَ لمُ ا   فُ وسُ يُ  نُ ب   محمدٌ  
 ةٍ حَ ِص بِ  يحَ حِ لصَ ي ا  اوِ رَ  م  هِ يِّ رِ ب  رَ فَ  

 
 محمد  وَ هُ وَ  يِ فِ ع  لجُ ا   دِ يِ لسَّ ا   نِ عَ  

 هِ رِ ص  عَ  دُاحِ وَ  يلُ اعِ مَ س  إِ  ةُ لَ اَل سُ  
 

 دُيِّ سَ  مِ ل  عِ ل  لِ  مِ ل  لعِ ا   لِ ه  أَ  اعِ مَ ج  إِ بِ  
 يلِ سُ وَ المحمدين تَ بِ  بِّ ا رَ يَ فَ  

 
 دُا يَ نَلَ  هِ ي  لَ إِ  ت  سَ ي  ا لَ مَ  فَ شِ ك  تَ لِ  

                                                            
مرجاه مع األخ محمد مصطفي بن  مدينة مكتب آل أعمر دكري في باحثا عندما دخلت اوجدتهورقة مخطوطة غير مرقمة  17

سعة إلى الثانية عشرة في عبدالعزيز المرجي ,للبحث عن المخطوطات الفتاوية والقضائية ,وكان صباح الجمعة من بين ساعة التا
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 ةٍ وَّ قُ  يدُ انِ سَ أَ  ارٍ وَ ن  أَ  لُ سِ اَل سَ 
 

 دُهَ ش  يَ  لُ الكُ وِ  ينِ الِدّ  مُ ل  عِ  مُ الِ يَ عَ  
 ةٌ مَ ح  رَ وَ  مُ اَل السَّ  هللاِ  نَ مِ  م  هِ ي  لَ عَ  

 
دُ بَّؤَ مُ  فٌ ط  لُ وَ  ال  كُ  م  هُ مُ عُ تَ  

19
 

    

 , انكباللغويةكم الهائل من العلوم اإلسالمية وعلى هذا العلم ال حصل ولما

حيث جمع بين التدريس واإلفتاء , على دعوة الناس إلى دين اإلسالم الحنفية السمحة 
والقضاء واإلمامة, وكان سيفا مسلوال على المبتدعين والمنحرفين عن الصراط 

من كثير من البدع والخرافات, وبسبب إقباله ع المستقيم, حتى طهر هللا بسببه المجتم
بالد بالعلى التدريس انتشر العلم الصحيح في البالد والعقيدة الصحيحة بعد ما كان 

الجمعة في مدينة مرجاه, وأم  صالة شرك وجهل وعادات سيئات, فهو أول من أقام
الناس فيها, وأول من سرد الصحيحين في شهور رجب وشعبان ورمضان

20
, وهو 

وكان مالكي المذهب ، إاّل واإلمامة واإلفتاء والقضاء,  أول من جمع بين التدريس
حرصا منه على وحدة األمة  من عمره ، مال إلى طريقة التجانية في ثالثين أنّه

ـ كما  سنقف على ذلك في رسالته التي أعلن   المحمدية وتوحيد صفوف المسلمين,
 لك قوله:ن ذبالثناء عليها ، وم ولهجالخروج منها ـ 

 البحر الكامل
 يجِ تَ ر  تَ  قُ فَ وَ لمُ ا ا  ذَ ا هَ يَ  تَ ن  كُ  ن  إِ 
 

 جِ لَ ب  ألَ ا   يقِ رِ طَّ ل  لِ  يعاً رِ سَ  حاً ت  فَ  
 عاً ايِ بَ مُ  يفَ رِ لشَ ا   ى هللاِ مَ حِ  د  ِص اق  فَ  

 
 جِ تَ ر  مُ  ابٍ بَ لِ  دٌ اَل ق  مِ  خُ ي  لشَ ا  فَ  
 َوإِذَا نََزل َت بُِسوِحِه َوِديَاِرهِ  

 
 جِ تَ ر  مُ  دٍ ب  عَ  لَ كُ  ةَ يَ ن  مُ  تَ ي  فَ ل  أَ  
 ىفَ طَ ص  لمُ ا   يهِ بِ أَ  ن  عَ  ةُ يفَ لِ لخَ ا   وَ هُ فَ  

 
 جِ ل  بَ تَ بِ  ت  قَ رَ ش  أَ  ةِ فَ اَل لخِ ا   سُ م  شَ  
وهذه رسالة شيخ أحمد حماه هللا في جعل محمد المرجي مقدما في طريقته  

 الحموية ما نصه: 
اهلل العلي العظيم والصالة )إنّه بسم هللا الرحمن الرحيم وال حول وال قوة إاّل ب

 .والسالم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه 
بعد حمد هللا جّل جالله وتقدّست أسماؤه وصفاته, فليعلم أنّا قدمنا محمد بن 

رى على إعطاء ورد سيدنا أحمد بن محمد التجاني بشروطه المعروفة , وعمر دك

غيره, وأذنّا له في تقديم أربعة فمن أخذ عنه فقد أخذ عنّا من قادر على وصولنا و
أحمد  بشرط ظهور إمارة تقديم فيهم للخاص والعام , وأمرناه بما أوصى به سيدنا

                                                           
مرجاه مع األخ محمد مصطفي بن  مدينة مكتب آل أعمر دكري فيباحثا  عندما دخلت اوجدتهورقة مخطوطة غير مرقمة  19
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 سئلت محمد مصطفى بن عبدالعزيز بن محمد المرجي هاتفيا عن سبب هذا السرد,  فأجابني أنه للتبرك . 20

 ويقول في ذلك محمد فضل هللا الموريتاني شعرا عندما فسدت سيارته بمرجاه في طريق سفر كان يمر بها.
 البسيطالبحر 

َماٍت َمتَى فََسدَت    َرَست  بِنَا َوَسط  َمو 
 

َمأَّز ا لقَل ُب إِذ  َرَسفَت    ٌ َواس   َسيَاَرة
  ً ى بِنَا الَسيَّاُر ُمتََجعا  َوقَد  تََوخَّ

 
َوى التَبََست    لَى القَُرى َوِهَي َما إِن  بِالّسِ  أَع 

 إِذَا ِرَجاٌل َعلَى عَِريكٍَة بَِرَزت   
 

قِهَ   ِد قَد  غُِرَست  ِمن  فَو  َحةٌ بِا لَمج   ا دَو 
 محلّقين على سرد الحديث ضحى 

 
 

 تلك الوجوه التي بالضيف ما عبست 
ٍم َسائِِريَن بَِها    يَا لَي تَنِي كَُل يَو 

 
َجى َرَست     َولي تََها كَُل َما َمّرَت بُمر 
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اإلخوان إلفادة  قية الزمنب ثم شتغال فيهما بنفسه ,وقيتين واالمن تعمير الالتجاني, 
 بنفسه , والسالم. طريقة التجانية مع االخوان وليعتنمن مطالعة كتب ال وليكثر

حاجز بإمالء من شيخه سيده أحمد حماه هللا من سيد محمود بن سيد أحمد ال
كل ما يخشاه, يوم الجمعة حين مضى عشرة أجزاء من اليوم لثالث خلون من شهر 

 هـ. 1331المحرم عام 

ألعلى حرفا بحرف بتاريخه حمى هللا بن محمد بن سيده عمر صّح ما كتب با
شيتييالحسني الت

21
 .)  

كما سنرى إن شاء  فيما بعد التجانية الحموية صرف عن الطريقةعلى أنّه ان
 عندما خاب ظنه فيها, مشيرا بذلك في قوله:  واتبع طريقة السلف, هللا تعالى

يَافَ طَ ص  لمُ ا   ينَ دِ  نَّ أَ بِ  نُ ظُ ا نَنَّ كُ   ىتفَ ان   د  قَ  هِ ا بِ ذَ إِ فَ  هِ بِ  ى   يَح 
اسخ القدم فيه فذاع تفرغ الشيخ محمد المرجي للعلم وحده، جعله ر وكما

طالب العلم  يتوافدون عليه من جميع أنحاء لا صيته ونبه أمره ، مما جعله مقصد
إفريقيا الغربية ، وتخرج على يده جمع غفير من علماء الدين واللغة منهم إخوانه ، 

حمن بن عمر والشيخ اإلمام محمد باب بن عمر  رواإلمام عبد ال القاضي الشيخ
ضي واإلمام عمر بن أبنائهم الشيخ القابن عمر، و اي  بَ  ,ارَ وَ دينة نُ بمواإلمام  والشيخ

 بكر بن عبد وعثمان بن محمد المرجي ومحمد بن عبد الرحمن وأبومحمد المرجي، 
 ةاإلسالمي الدراسات معهدأبوبكر دمبا واغي مدير حمن، ومن طالبه أيضا الشيخ رال

ومحمد بن أحمد بابير مدرس  ي,والفقيه الشيخ عبد القادر سمباغ ولى،ابمدينة بر
، واإلمام بال كالى إمام الجامع  الكبير في بماكو، والشيخ اللغة العربية بمدينة تمبكتو 

موريتانيا، والشيخ محمد بن عثمان محمد أمانة هللا قاضي منطقة الحوض في 
ذلك. صي بمرجاه إلى غيرالحو

22
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                           

مرجاه مع األخ محمد مصطفي بن  وري  بمدينةدكمكتب آل أعمر باحثا  عندما دخلت اوجدتهورقة مخطوطة غير مرقمة 21

عبدالعزيز المرجي ,للبحث عن المخطوطات الفتاوية والقضائية ,وكان صباح الجمعة من بين ساعة التاسعة إلى الثانية عشرة في 
 م.2017أبريل 21هـ الموافق 1438رجب 25

 روت ,.قرة عين المتبع, دار الكتاب الجديد بي  محمد بن عمر بن محمد دل : 22
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 المطلب الثاني
 ه االجتماعيةـــــــــــــــــــــحيات

وكان  ,يبغض المستعمرين ممن كان , فإنّهسياسيارجي محياة محمد الوأما 
أنهم في تحركاتهم  يرى يتضرر بوجودهم في البالد, ويتضايق منهم , ألنه كان

بالعقيدة االسالمية , ومع هذا كله كان يرى أنه ال يستحسن ترك الدولة لدى يضرون 
ينية , لذلك خاض شيئا من السياسة والد االجتماعيةالسياسيين يتالعبون بالحقائق 

وقد جاء وفد من حزب  االستقاللزمن  في ماليعند تأسيس أول الحزبين السياسيين 

(  P.S.P الذي كان مقره العاصمة بماكو , وعرفوه بحزبهم وبينوا له أغراضهم )

, وأبرز ما قالوا له أّن مهمتهم تنحصر في طرد السياسية ورغبوه بالمشاركة 

ن البالد والحصول على االستقالل الذاتي, ورحب بهم , ولكن كان ظنه النصارى م
حب بهم ووعدهم أنه أن البالد بعد رحيل النصارى ستكون دولة إسالمية فر

( USRDAينصرهم, على هذا األساس, ثم بعد استعداده للحج جاءه وفد من حزب ) 

شرح هذا الوفد محمد كوناتي , وشرحوا له أغراض حزبهم فكان الذي كان يرأسها 
األخير أحسن عنده وأقوى في إزالة االستعمار وطرد النصارى , وتأسيس دولة 

, الده وإخوته بمساعدة هذا الحزب األخير المذكور آنفا وإسالمية , فأمر تالميذه وأ
ثم بعد أن ظهر أنه ال وجود لدولة إسالمية  ,وكانوا أعضاء في اللجان إلى االستقالل

سالمية في هذه البالد , استقالوا واحدا بعد آخر وتركوا حينها وال تطبيق شريعة إ

السياسة.
23

 
التي كان يضعها النظام اإلستعماري الفرنسي  تورغم العراقيل والمشكال

المسلمين السود بالعالم اإلسالمي ، فقد أدرك رحمه هللا بفطنته للحيلولة  باتصال 
ا عا إذا اتصلوا واتّحدوا وكانووحماسته ضرورة هذا االتصال ، ألّن المسلمين جمي

ال تعادلها قوة أخرى ، وكان هذا مما دعاه إلى القيام باتصاالت بعلماء  يدا واحدة
حافظ المغرب ومحدثه ، والشيخ محمد  نياالبالد القريبة منه ، كالسيد عبد الحي الكت

 ، -محمد الخامس الذي صار بعد مستشارا لجاللة ملك المغرب  –المختار السوسي 
، وقد أجاز رحمه هللا هؤالء ةوالشيخ أحمد بن ميالد من نبهاء علماء جامع الزيتون

، وكذلك عقد الصالت القوية كما تقدمت العلماء الثالثة إجازة في علوم الحديث
زعيم النهضة االسالمية في الجزائر ، والشيخ المتينة بالشيخ عبد الحميد بن باديس 

، والشيخ محمد يحيى الوالتي الشنقيطي ، وقد ميالد بن مبارك عالم قسطنطينية 
اجتمعوا على هدف واحد وهو تنقية الدين مما علق به من األوهام والخرافات 

ير أمة حاد والتفاهم ، وابراز شخصيتهم كخوالتعصبات ، وحث المسلمين إلى االت
الذى سهم اسهاما فعّاال في نشر كتاب }}الشرك ومظاهره {{ أأخرجت للناس ، وقد 

نشر بتوقيع ابن باديس وابن ميالد ، والذي أقبل عليه المسلمون في شمال إفريقيا 
وغربها إقباال عظيما.

24
 

                                                           
وهمشه  12ـ  11محمود حوصا : حياة الشيخ محمد المرجي,  بحث التخرج لم ينشر ,  بجامعة مالي ) فالش( ببماكو , صفحة  23
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وابن القيم م األندلسي الظاهري، ابن حز بآراءتأثر الشيخ رحمه هللا ، 
الحنبلي في المشرق ، وهذا األثر يظهر واضحا في الفتاوى التي أصدرها،  ةالجوزي

ثر آخر في ، وعلماء االصالح من المحدثين ، أالسلف األقدمين  وكان التصاله بعلماء
في إفريقيا الغربية  فَ قَ وَ وتَ تزعمه حركة إصالحية تنادي بنشر تعليم الدين الصحيح ، 

وهذه ( قرة عين المتبع)سمى ب وألف فيه كتابه الم للبدع والخرافات بالمرصاد،

 بدايته:
 البحر الرجز

 ـــرُ ـــمَ عُ  ـةُ ـــلَ ـــاَل سُ  محمد ـالَ قـَ 
 

ــَمـةَ ا إِللَـــِه ِذي ا لــقَــــدَر     َراِجـــَي َرح 
 السُنَة ــرَ ـي  ــَل غَ عَ جَ  ــن  ــمَ لِ  ــداً ـم  حَ  

 السـنـة
    

ــة   َغـي ـــَر َسـبِــيــٍل ِلـــدُُخـــوِل ا لـَجــنَـّ
جَ أَ وَ    األَنَامِ  ـلِ ـى كُ ـلَ ـَر عَ ـص  لـنَّ ـَب ا  و 

 ألنـاماال
     

 بِـالــذَِّب َعـن  ِحـِريـِمـهـَا َعـلَى الـدََّوامِ  

 َوا لَحِديثِ  ـابِ ــتَ ــكِ ي ال  ـــاَء فِ جَ وَ  
 والحـــديــثِ 

     

 ِكــفَــايـَـــةُ ا لــقَــــِديـــِم َوالـَحـــديـــث 
تِى ــولُ ــقُ ي يَ ــــذِ ــى الَّ ــلَ عَ  ــمَّ ثـٌ    أُمَّ

ـتِـي  أمَّ
     

ـتِــيَعـلَ   ـــَرتـِــي   وسُــنَـّ  ـي ــكُــم  ِبــعـــتـ 
 أزكـى صــالةٍ وســالٍم ما انـتَـَصــر 

     
ـِرهــا عـَـبــدٌ بـِـَرق مـسـتـطــر   ِلـنَـص 

 آلــه الــغــــّرِ ومـن قــد هــاجــرواو 
      

 صـحـبــه  ومــن لــه قـد نصـرواومـن  

 
 

 بــاإلحــســــان  وكـــل مــن تَــبِـــعَ 
     

 إلى إلى قــــراِر الـخــلــِق فـي الـجــنـــان 

 
 

 هـــذا ولــمـــا سـنّــت الــبــــدائِـــعُ 

   

 في   أرضـنــا ونُـِســَخـــت  شـــرائـــع      

ـقــة   وصـــارت السـنـةُ كالـمــعــلَـّ
      

 حــقـــــقـــةفــلــن  تَـــَرى طـائــفــةً ُمـ      
 حـتـى اســتـَوى الـعـالِم والَجهـول 

      
 وخـالــَف  الــفــاِضـُل والَمــفــضـــول     

 
 

 هــــذا يُـــدَاِهـــُن وذا يُـــخـــالــف
      

 قد اسـتَــوى   تَـلـيـــدُهــم  والـطــارف      

 
 
 والكـّل قــد عَجَز عـن نصر الُهدى

     
ــَوذَت   عـلى الـدّيـانـة  الـعـــَدىو        استح 

 
 

 فِــيَّ ِمن ُمخـالـفَـــه   أردُت مــع مــا
     

 تبييَن  ما  جـرى  مـن الــُمــخــالَــفـَـــه        

 
 

 ألنــصــَر الــسـنـــةَ بـــاألقــــــالم

      

 فــقـــط    ِلــعَــجــزنَــا  عـــن الُحــسـام      

ـر   لـــكـــي يـــــراه َمـن لَــه تـــدبــ 
 

ـــر   مـن من عــلـمــاِء   العـصـر  أو تَـبـص 
ــُر الـخـبـيــُر الـَمـب ـصــر                 فَــيــتــذَكَّ

     
 ويــتــعَــلَّــُم   الجـهــــول  الــمـــدبــــر     

 بــــه فَـيـقـبَـال الـَحـــقَّ ويــعـــَمــال 
     

 والــكـــل   نَـــاصـٌر   ِلــــِديـــن َربّـــــه      

 
 
 جــعـلــتُــه فـصـلـيـن مـع ُمـقـدَمــه

     
 قــب ــَل  الّـــذي   يَـــِرد  ثــــّم خــاتــمـــه     

ة عــيــن الـمـتــبــع   سـمـيــتُــه قــرَّ
     

 َمى الَجهوِل المـب ـتَـدعَمــق ــَمـعَـةُ   األعـ     

 
 
ـــه    وأرتـِجـي أن اَل يــكـــون ُحــجَّ

     

ـــه          َعـــلَـيَّ  بَــل   إِلَــى الـعُـــال َمــحـــجَّ
  

صب األعمى الذي أحيط المرجي أّن التع محمد دكوري وقد كان رأى الشيخ
ة من القداسة، وغلو أتباعه ، وإحاطته بحال حماه هللاأحمد  ةشيخ التجانيبالطريقة  

ة المحمدية هم يتركون الحقيقة الشرعيمما جعلفيه حتى كادوا يبلغونه مرتبة النبوة 
تأخير الصالة ة ، وألقواله وأفعاله ، من تركهم الجمعات وقصرهم الصالة الرباعي

ّن كل هذه ليس من الدّين عن وقتها وغيرها، مما جعل الشيخ محمد المرجي يرى أ
 الصحيح.
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، داعيا إلى كتاب هللا وسنة نبيه الحمويةفانصرف عن الطريق التجانية  
جه من الطريقة التجانية الحموية, عام ألف وخر وقد أعلن ــــ ,صلى هللا عليه وسلم

موجهة إلى شيخ حماه  ابنص رسالته التي كتبهوثالثمائة وستة وخمسين هجرية, 
في الحضر بمجرد الة الرباعية في مقدمة منظومته الرجزية, في قصر الص هللا,

ربه فقير مواله الغني به عبد الخوف, قائال بعد البسملة والحمدلة ) أما بعد فإنه من 

بن محمد بن سيدنا عمر ,  عّما سواه محمد بن عمر دكوري إلى الشريف حمى هللا
لف موجبه أنه لما بلغني أنك من أولياء هللا العارفين وعبيده المقربين , قصدتك سنة أ

وثالثمائة وثالثين هجرية آخر ذي الحجة وأنا في سن الثالثين أو قريب منها, 
وبايعتك هلل تعالى ال لغرض دنيوي وأخذت عنك الورد التجاني , وقدمتني مأذونا فيه 

الحاجي وكتبت تحته بخطك: إن هذا إذن منك , بخط تلميذك سيدي محمود بن محمد 
, ما نقضت بيعتك ألنها هلل تعالى , ووقع  فمكثت معك ثمان ليال ورجعت إلى أهلي

الخوف زمان اعتقالك وال ردني ذلك , وسُئلت هل أنا على طريقك , فأجبت : نعم , 
وفي سنة ألف وثالثمائة وخمس وخمسين إلى أواسط سنة ألف وثالثمائة وست 

, فتأنيت حتى وخمسين , بلغني أنك قصرت الرباعية في دارك بال حجة شرعية 
 اردين , ألن من تأنى أصاب أو كاد ومن عجل أخطأ أو كاد حتى بلغني أنأسأل الو

[[ يصلون الرباعية ركعتين في ديارهم , فأرسلت  اموالي إدريس في]] بنمب أوالد
إليهم نصيحة : أن ال يفعلوا , ألنهم يريدون نسخ شريعة محمد صلى هللا عليه وسلم 

ثر منهم...... إلى قوله, وال شيء ظك أك, فأغضبهم ذلك وأرسلوا الكتاب إليك فغا
بعد بيننا وبينك حتى تتوب إلى هللا تعالى وتعيد هذه الفرائض, وكنا نظن أنك وحيد 

العصر ولكن ال شيء مع ترك الصالة المفروضة... إلخ
25
 وقال يومئذ: ( ـــ 

 البحر البسيط
 عُ بَ تَّ مُ  هللاَ  ابَ تَ كِ  ِص نَي لِ نِّ إِ 
 

 عُ نِ تَ ق  مُ  ارِ بَ خ  ألَ ا   نَ مِ  يحِ حِ لصَّ ا  بِ وَ  
 يدِ مَ تَ ع  مُ  مِ ل  لعِ ا   لُ ه  أَ  مِ اَل ع  اَ  اعُ مَ ج  اِ  

 
 عُ دَ لبِ ا   هُ ينُ دِ  ياً بِ ي غَ افِ صَ  أُ الَ وَ  

 ةٍ لَ اجِ جَ دَ  الٍ ذَ ن  ي أِلَ غِ ص  أُ  تُ س  لَ وَ  
 

 عُ مَ لطَ ا  وَ  يطُ لِ خ  لتَ ا   م  هُ دَ ن  عِ  ينُ لدِّ ا   
 م  هُ لَ  ونَ خُ أَ  ن  ي أَ ونِ لُ اوَ ا حَ مَ بَ رُ وَ  

 
 عُ رَ لوَ ا  وَ  مُ ل  لعِ ا   يعَ ِض يَ ى فَ دَ لهُ ا   ينَ دِ  

 هُ يَ اِض رَ مَ  ل  زِ ن  تَ اس  وَ  خَ ي  الشَّ  د  صُ وا اق  الُ قَ  
 

 واعُ نَ ا صَ مَ كَ  ع  نَاص  وَ  هُ لَ ازِ نَمَ  ل  زِ ان  وَ  
 ينِ مَ لَّ عَ ى وَ بَّرَ  ن  مَ  يَ خِ ي  شَ  تُ ب  جَ أَ  

 
 عُ سَ ا يَ مَ  ورِ طٌ س  لمَ ي ا  فِ ي وَ بِّ رَ  ابَ تَ كِ  

 و  أَ  دَ مَ ح  أَ  نَ و  قَ ل  تَ  م  كُ نَّ أَ  م  تٌ م  عَ زَ  
 

 

 واعُ دَ وا وَ هُ بَ نَا تَ نَبَّرَ  و  أَ  يلَ رِ ب  جِ  
 ت  أَ شَ نَ ةٌ يَّفِ ي  صَ  ةٌ نَز  مُ  م  كُ ينُ دِ فَ  

 
 عُ شِ قَ ن  يَ  ورِ لز  ا   ابُ حَ سِ  يبٍ رِ قَ  ن  عَ وَ  

 
 

 هُ بُ حَ ص  يَ  لَ ق   عَ اَل  ن  مَ بِ  يتَ لِ بُ  ن  إِ وَ 
 

َ لِ وَ  هُ ن  عَ  تَ ض  رَ ع  أَ    عُ بِ تَّ أَ  افِ رَ ع  ل 
ين ولشيخ قصائد كثيرة من هذا القبيل ، يبين فيه انحراف الناس عن الد 

وحده وسنة الرسول، ويشنّع على أصحاب البدع الصحيح، ويدعو بها إلى الكتاب 
كما يقول في  ها بريء،وهو من ل، وما أحدثوه في الدين من أمور مبتدعةوالضال

 :حضر لمجرد الخوففي العية االربيقصر الصالة  منظومته في رد على من
 

                                                           
مقدمة منظومته في الرد على من يقصر الصالة الرباعية في الحضر لمجرد الخوف , وهي من  فيمحمد بن عمر المرجي  25

 الملحقات في أخر كتاب إفهام المتثبت وإفحام المتعنت.
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 البحر الرجز
 اعَ دَ  هُ نَّ إِ فَ  ى هللاُ مَ ا حِ مَ أَ 
 

 ىعَ سَ وَ  امَ قَ وَ  هِ بِّ رَ  ينِ دِ لِ  
 يبُ جِ لمُ ا   هُ ابَ جَ ا أَ عَ ا دَ مَّ لَ  

 
 يبُ ِص يُ  و  أَ  ئُ طِ خ  يُ  د  قَ  نُ ظَّ ال  وَ  

 امُ مَ إِ  هُ نَّ أَ  نُ ظُ ا نَنَّ كُ  
 

 امُ مَّ هُ  ةُ يفَ لِ خَ  هُ نَّ أَ وَ  
 رِ ص  لقَ ا  ا بِ نَينَدِ  مِ د  هَ ى بِ تَ أَ  

 
 رِ ط  لقَ ا   ومَ مُ عُ  هُ رُ شَ  مَّ عَ وَ  

 ابَ بَ س  ألَ ا  وَ  امَ حَ ر  ألَ ا   عَ طَ قَ وَ  
 

 اابَ زَ ح  ألَ ا  وَ  انَ يَ د  ألَ ا   قَ رَ فَ وَ  
 ىفَ طَ ص  لمُ ا   ينَ دِ  نَّ أَ  نُ ظُ ا نَنَّ كُ  

 
 ىفَ تَ ان   د  قَ  هِ بِ  وَ هُ وَ  هِ ا بِ يَ ح  يَ  

 هُلَ ه  أَ وَ  هُ ينَي دِ مِ ح  يَ  هللاُ  
 

 هُلَ و  قَ  يعُ شِ يَ  ن  مَ وَ  هِ دِ ي  كَ  ن  مِ  
ا ممّ  هللا الشيخ حماهين أتباع اوة والمقت بينه وبدرفع العبا كبيرا لوكان هذا سب  

ون عليه الحرب, ويسمونه وأتباعه وأبناءه بالمنكرين حتى يومنا هذا.جعلهم يشنّ 
26

 
نفرون في نفوس المسلمين، إذ ما لبثوا أن بدأوا ي اكبيرا أثرولكن كان لحملته 

يبُ جِ  اوَ ن  تَ حماه هللا ، ويعبر عن ذلك أحد علماء قبيلة  أحمد ةمن الطريقة التجاني
27
 

 بقوله:
 البحر الرجز

 ِ  يِ نِ سُ  مٍ الِ عَ  رُ دَ  لِِلَّ
 

 يِ جِ ر  لمُ ا   رَ مَ عُ  نِ ب   دِ مَّ حَ مُ  
 دِ رَّ ل  لِ  هُعَ مَ ا جَ مَ بِ  ازَ فَ  

 
 دِ ج  لمَ ا   اعَ مَ جِ  ى هللاِ مَ ى حِ لَ عَ  

 لِ اَل لضَ ى ا  لَ ى إِ رَ لوَ ا ا  عَ ا دَ مَ لَ  
 

 الِ هَ لجُ ى ا  لَ عَ  رَ م  ألَ ا   سَ بَ لَ وَ  
 الِ هَ جُ  ن  عَ  وبَ لُ لقُ ا   ذَ خَ أَ وَ  

 
 الِ بَ لحِ ا  وَ  لِ م  لرَّ ا  بِ  صاً نِ تَ ق  مُ  

 ارِ كَ ن  إلِ ا  بِ  يِ جِ ر  لمُ ا   غَ الَ بَ وَ  
 

 ارِ بَ خ  ألَ ا  وَ  اتِ آليَ ا  بِ  هِ ي  لَ عَ  
 يلِ لِ لدَ ا  بِ  لَ اطِ لبَ ا   غَ مَ دَ وَ  

 

 يلِ زِ ن  لتَ ا  وَ  ةِ نَلس  ا   مِ كَ ح  مُ  ن  مِ  

 انِ يمَ الِ ا   ةُ رَ ي  غَ  هُ ت  ذَ خَ أَ فَ  
 

 انِ مَ لزَّ ا   بِ جَ ع  أَ  ن  ى مِ أَ ا رَ مَ لِ  
 ارَ تَ س  الِ ا  وَ  اءَ طَ لغِ ا   فَ شَ كَ فَ  

 
 ارَ فَ ظ  أَ  ت  بَ شَ نَ يهِ فِ وَ  هُ ن  عَ  

 هِ تِ قَ ر  فِ  يهَ قِ فَ  انَ كَ  هِ نِ و  كَ  ع  مَ  
 

 هِ تِ رَ م  زُ وَ  هِ عِ ر  شَ  ن  عَ  ماً ادِ صَ مُ  
 الِ لحَ ي ا  فِ  رٍ ائِ ضَ ا بِ ذَ  سَ ي  لَ وَ  

 
َ فَ    الِ زَ تِ ي اع  فِ  انَ كَ  يُ رِ عَ ش  األ 

 اماً عَ  ينَ عِ بَ ر  أَ  يهِ فِ  ثَ كَ مَ  
 

 اماً مَ ى إِ رَ وَ ل  لِ  دَ ع  بَ  ارَ صَ وَ  
  

 الشنقيطي قال فيه الشيخ التراد بن العباس
 البحر البسيط

 هِ بِ  يحُ حِ لصَ ا   ينُ لدِّ ا  وَ  كَ مُ ل  عِ  مُ ل  لعِ ا  
 
 

 فِ خَ تَ  اَل وَ  ن  زَ ح   تَ اَل  كَ الَ و  مَ  ينُ دِ تَ 
 فاً لَ خَ  ىدَ لنَا   رَ ح  بَ  ايَ  اسُ لنَّ ا   كَ دَّ عَ  ن  إِ    

 
  

 يفِ لَ سَ  ىدَ لهُ ا   لِ ب  سُ  يفِ  يدِ ن  عِ  تَ ن  أَ فَ 
    

 
 

                                                           
 .8ـ  5صفحة  كتاب الجديد بيروت , بع, دار القرة عين المت  محمد بن عمر بن محمد دل :  26
بَادََغا بموريتانيا , على بعد حوالي   :القائل هو 27 الغربي بمدينة نوار كلومتر من الشمال  83محمد سالم ولد َشي ِن, من قرية تُم 

 .بجمهورية مالي
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شيخ منطقتي كاي وانيورو سنمبالى درامي يعة هللاكما عبر عنه الشيخ ود

28
 

 بقوله:
 البحر الرجز

 ر  صَ نَ اً يني دِ لذِّ ا   هللِ  دُم  لحَ ا  

 

 ر  بَ جَ  م  هِ بِ  رٍ س  كَ اء وَ مَ ل  لعُ ا  بِ  

 ر  شَ بَ لَ ا   رِ ي  ى خَ لَ عَ  انِ مَ اَل لسَ ا   مَّ ثُ  
 

 ر  صَ نَ ن  مَ وَ  هِ آلِ وَ  دٍ مَّ حَ مُ  
 رَ س  لكَ ا   تُ ع  مِ سَ  ذ  ي مُ نِّ إِ  دُ ع  بَ وَ  

 
  عِ دَ بِ  ن  مِ  ينِ دِّ ل  لِ  

 ر  صَ قَ  ءِ والَ أُ
 ة  عَ م  جُ وَ  ةٍ اعَ مَ جَ  م  هِ كِ ر  تَ  عَ مَ  

 
لَة الِ صَ لخِ ا   كَ ل  ي تِ فِ  تُ ل  لَّ ظَ    ُجم 

  الجمعة
 جمعة

 ر  مَ عُ  نَ اب   وقَ رُ بُ  دِ رَّ ل  لِ  يمُ شِ أُ 
 

 ر  طَ مَ  هِ رِ ي  غَ  مِ ي  غَلِ  ن  كُ يَ  م  لَ  ذ  إِ  
 هِ  بِ ال  ى كُ رِ وكُ ى دُ لِ ع  يُ  هللاُ  

 
 هٍ بِ اٍم نَقَ مَ لِ  ياً ن  دُ وَ  يناً دِ  

له في نصرة سنة  باعهِ مؤيّدا لشيخه واتّ مبا واغي ويقول الشيخ أبوبكر د 
محمد لقول يال سلم وقمع الباطل والبدع, وقال تذي عليه والمصطفى صلى هللا

 المرجي:

 عُ بَ تَّ مُ  هللاَ  ابَ تَ كِ  ِص نَ ي لِ نِّ إِ      
 

 عُ نِ تَ ق  مُ  ارِ بَ خ  ألَ ا   نَ مِ  يحِ حِ لصَّ ا  بِ وَ  
 . والقافية ووافقه في البحر  

 البحر البسيط
 سُ بِ تَ ق  نَ اتِ آليَ ا   نَ مِ ا نَي  دَ تَ اق   كَ بِ 
 

 عُ بَ تَ يُ فَ  ق  حَ  هِ دِ ع  بَ  ن  مِ  سَ ي  لَ  ذ  إِ  
 هُ قُ دَ ص  أَ وَ  اهُ هَ ب  أَ وَ  يثِ دِ لحَ ى ا  نَس  أَ  

 
 عُ مَ تَ س  يُ ى وَ لَ ت  ى يُ رَ لوَ ا   بِّ رَ  ابُ تَ كِ  

 ت  عَ مِ جُ  د  قَ  لِ س  لر  ا   ومُ لُ عَ  وَ الَ  فَ ي  كَ فَ  
 
 

  عُ طِ قَ ن  تَ  لُ اوَ ه  ألَ ا   هِ بِ وَ  هِ نِ م  ي ِض فِ  
 دٍ ش  و رُ ذُ  نِ يِ لِدّ ي ا  فِ  هُ زُ اوِ جَ يُ  ن  ا إِ مَ  

 
 عُ رَ لوَ ا  وَ  دُش  لرُ ا   اكَ ذَ  هُ ن  ى عَ فَ تَ  ان  اَلّ إِ  

 هِ بِ ى وَ فَ طَ ص  لمُ ا   يُ د  هَ  يِ د  لهَ ن ا  سُ حَ أَ وَ  

 

 عُ رِ لوَ ا   دُ شِ ر  تَ س  لمُ ا   لُ اقِ لعَ ا   كَ سَّ مَ تَ  

 والُ قَ ( نَم  اكُ يَّي( )إِ تِ نَّ )سُ  م  كُ ي  لَ عَ  
 

 عُ دَ لبِ ا   م  كُ ل  ( تِ ورِ مُ ألُ ا   اتُ ثَ دَ ح  مُ )وَ  
  عاً يَ شِ  م  هُ انَ يَ د  وا أَ قُ رَّ ا فَ هَ لُ ه  أَ فَ  

 
 واعُ ضَ وا وَ لُ دَ بَ  نِ ي  تَ نَاث   دَ ع  بَ  ينَ عِ ب  سَ  

 واقُ رَ خَ  ذ  إِ  هللاِ  اتِ مَ ل  وا كَ فُ رَّ حَ وَ  
 

 عُ بَ م تَ ا هُ مَ ا وَ نَفِ اَل س  أَ  اعَ مَ ج  إِ  
 داً مِ تَ ع  مُ  مِ ل  لعِ ا   لُ ه  أَ  اعِ مَ ج  إِ ى بِ فَ كَ  

 
 عُ نِ تَ ق  يَ  لِ ق  لعَ و ا  ذُ  هِ بِ وَ  ةً جَّ حُ وَ  

 رٍ ضَ مُ  ن  مِ  ارِ تَ خ  لمُ ا   ةُ مَّ أُ  ن  كُ تَ  م  لَ  ذ  إِ  
 

 عُ مِ تَ ج  تَ  هللاِ  مُ ي  أَ وَ  ةِ لَ اَل لضَّ ى ا  لَ عَ  
 اعَ سِ ا وَ مَ  انِ يَ د  ألَ ا   نَ مِ  هُ ع  سَ يَ  لّم   ن  مَ  

 
 عُ سِ تَّ يَ  الِ وَ ه  ألَ ي ا  فِ فَ  امِ نَألَ ا   رَ ي  خَ  

 وَ )نُ  ينَ نِ مِ ؤ  لمُ ا   يلِ بِ سَ  رَ ي  غَ  ع  بَ ت  يَ  ن  مَ  

 

 عُ لِ قَ ن  يَ  فَ و  سَ  يلٍ لِ ا قَ مَّ عَ ( وَ هِ لِّ  

 هُ لَ  سَ ي  لَ  ِش ر  لعَ ا   هَ لَ إِ  نَّ أَ  تُ د  هِ شَ  
 

 عُ سَ يَ  هُ عَ ر  شَ  ولَ سُ لرَّ ا   نَّ أَ وَ  د  ِض  
 ن  مَ  عُ امِ قَ  رِ ط  لقُ ا ا  ي ذَ فِ  دُو  لطَّ ا   كَ نَّ أَ وَ  

 
 

 عِ دِ تَ ب  يَ  ارِ تَ خ  لمُ ا   ةِ نَّ سُ  ن  عَ  ادَ حَ  د  قَ  
 ةً مَ ائِ قَ  هللاِ  رِ م  أَ ( بِ ن  )كُ  ةِ رَ م  زُ  ن  مِ  ُُ 

 
 عُ دِ تَ ب  مُ  وَ الَ  فٍ الَ و خِ ا ذُ هَ رَّ ا ضَ مَ  

 عُ فِ تَ ر  يُ  هللاِ  ينِ دِ وَ  ابِ تَ لكِ ا   صَّ نَ   عاً بِ تَّ مُ  الِ هَ لجّ ا   نِ عَ  ض( رِ ع  أَ وَ  ع  دَ اص  )فَ  
  هُ رُ هِ ظ  يُ  قِّ لحَّ ا   ينُ دِ و وَ لُ ع  يَ  قُ د  لّصِ ا   

 
  عُ مِ تَ ل  يَ  هللاِ  ورُ نُ وَ  امِ نَألَ ا   ب  رَ  

  نٍ سَ لَ  ن  مِ  ي هللاِ فِ  ةً مَ و  لَ  ف  خَ تَ  م  لَ  ذ  إِ  
 

  عٌ مَ  طَ الَ وَ  اءٌ رَ ط  إِ  كَ زَّ فَ تَ  اس  الَ وَ  
 

                                                           
  .بيته الحرام حج الطريق  إلى محمد المرجي وكان بينهما المراسلة , وقد جمع هللا بينهما  من أحباب هو 28
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 هُ رُ صُ ن  تَ   هللاَ اَلّ إِ  ضَ ر  تَ  م  لَ وَ  م  عَ نَ
 

 عُ قَ يَ  ذ  ( إِ دَ ايعَ لمِ ا   فُ لِ خ   يُ الَ  هللاُ وَ ) 
  ن  مِ  كَ لِ ذَ  نَّ )إِ  ابَ صَ ا أَ يمَ فِ  تَ ر  بَ صَ  

 
 واعُ ضَ ى خَ دَ لعِ ا   رِ ب  لصَ ا  بِ وَ  (ورِ مُ ألُ ا   مِ ز  عَ  

 هُ بُ حَ ص  يَ  لَ ق   عَ الَ  ن  مَ بِ  يتَ لِ بُ  ن  ئِ لَ  
 

 عُ فِ تَ ر  مُ  وَ هُ ى وَ لَ ب  يُ اِر لنَّ ي ا  فِ  رُ ب  لتِّ ا  فَ  
 ا مَ كَ  ونَ ؤُ لخَ ا   نُ مِّ ؤَ يُ  ينُ مِ ألَ ا   سَ ي  لَ  

 

 عُ نِ تَ م  مُ  لِ د  عَ ل  لِ  هُ يلُ دِ ع  تَ  حِ ر  لجُ و ا  ذُ  

 ا هَ لُ مِ ح  يَ  ينِ لدّ ا   ومَ لُ عُ  نَّ أَ  حَّ صَ  د  قَ  
 

 عُ بَ شِ  م  هُ ا لَ مَ  ولٌ دُ عُ  فٍ لَ خَ  لِّ كُ  ن  مِ  
 هِ تِ يَ ر  فِ و وَ لُ غ  يَ  ن  مَ  يفَ رِ ح  تَ  ونَ فُ ن  يَ  

 
 عُ زَ فَ  دٍ عِ ر  مُ  ن  مِ  م  هُ الُ نَ يَ الَ وَ  

 ةٌ تَ ابِ ثَ  هللاِ  يِ بِ نَ ن  مِ  ةٌ اثَ رَ وِ  
 

 واعُ دَ بَ  ن  مَ  امُ هَ و  ا أَ هَ مُ اوِ قَ يُ  ل  هَ فَ  
 اهَ عُ ابِ تَ يُ  يمٌ لِ س  تَ ي وَ بِّرَ  ةُ اَل صَ  

 
ُع بِ تَ يَ  عِ ر  شَّ ل  لِ  ن  مَ وَ  ولِ سُ لرَّ ى ا  لَ عَ  

29
 

وكما قال محمد األمين بن محمد بن إسحاق القلقمي  
30
يمدح شيخ الحاضرين  

ر محمد بن عمر قاضى القضاة القاطن بمرج سنة ليفة الماضين شيخنا األبوخ

 ه(.1345)

 البحر البسيط
 يهِ اجِ وَ ز ت  وَ ذَّ  ذ  إِ  ف  لكَ ا   رَ طَ م  تَ ا اس  مَ 
 

 نِ حَ لمِ ا  وَ  رِ ق  الفَ  وسُ مُ شُ  هُ ت  ثَ يَ حَ وَ  
 هِ ؤ  جُ ؤ  جُ بِ  ت  بَّ شَ  ذ  إِ  ادُ لصَ ى ا  قَ تَ  اس  الَ وَ  

 
 نِ تَ لفِ ي ا  فِ  هُ ت  وَ ه  تَ اس  وَ  ةِ الَ هَ لجَ ا   ارُ نَ 

 هُلَ  ينَ فِ ارِ لعَ ا   وبُ لُ قُ  الَ مَ تَ  اس  الَ وَ  
 

 نِ سَ لحَ ا   ةِ وَ ف  صَ  ن  مِ  هُ نَطَّ بَ ا تَ مَ بِ  
 ةٌ غَابِ سَ  رِ ه  لدَّ ي ا  فِ  هُ قَ و  ا فَ فَ  صَ الَ وَ  

 
 نِ نَلمِ ا  وَ  فِ ر  لعُ ا   يدِ رِ زَ  ن  مِ  هِ ِض ر  عَ بِ  

 ىرِ مَ لعُ ا   مِ الِ لعَ ا   يُ عِ مَ ل  ألَ ى ا  تَ لفَ ا   لُ ث  مِ  
 

 نِ نَلس  ا  بِ  ضُ ي  لفَ ا  وَ  هُ دُلِ اتَ  يضُ فِ يَ  
 
 

 ةٌ بَ هِ و  مَ ا وَ نَّ ا مِ مَ سَ  ن  محمد مَ 
 

 نِ مَ لزَّ ا   ةِ خَ ي  شَ  قَ و  فَ  قِّ لحَ ا   ةِ يرَ سِ بِ  
 هِ بِ  ونُ كُ ا يَ ذَ  رُ ي  غَ  دِ ج  مَ ل  لِ  انَ كَ  و  لَ  

 
 نِ سَ لرَّ ا  وَ  فِ ن  ألَ ا  بِ  هُ دَ ائِ قَ  انَ كَ لَ  

 ىلِ مَ ا أَ يَ  ي وَ سِ ف  ا نَهللا يَ  كَ تُ ع  دَ و  أَ  
 

 نِ ه  لوَ ا   بِ ائِ وَ نَ ن  مِ  مُ لَ س  تَ  اكَ سَ عَ  
 واثُ دَ حَ  د  قَ  اءَ غَ و  غَ  ن  مِ  مُ لَ س  تَ  اكَ سَ عَ  

 
 نِ مَ سِّ ا لوَ  لِ ه  لجَ ا   لَ ه  أَ  كَ تُ ي  دَ فَ  م  هُ بِ  

ثر هذه الحملة التي وم على الشيخ حماه هللا وطريقته إولما اشتدت وطأة الهج 
الشيخ حماه هللا استعطافه بواسطة بعض  ، حاولشنها محمد المرجي رحمه هللا تعالى

ه فمثل ابن شيخه محمد بن عبد هللا بن محمد المختار, يستعطعلماء والته وشنقيط، 
الشيخ, فقال العالم المرجي في جوابه لهذه الرسالة قائال : ) ويطلب منه الرجوع إلى 

ب واألم فقد ورد علي رسالة قرناء ليست من الرسائل الجم قائمة مقام نصيحة األ
واألخ والخال , ناهية عن موجبات الندامة والذم , جاللة سيدنا وابن شيخنا محمد بن 

عبد هللا بن محمد المختار رزقنا هللا وإيّاه رضى الملك القهار يعتبني عتاب صفي 
 أنّك :, فالجواب ان مورها علّي عيدا جسيما وموسما وسيمافك ,ومحّب خليل صفيّ 

  نهيت عن ضير,إالّ بخير, والأمرت  ما
 عُ بَ تَ مُ  هللاِ  ابَ تَ كِ  ّصِ نَي لِ نِّ إِ 
 

َ  نَ مِ  يحِ حِ لصَّ ا  بِ وَ    عُ نِ تَ ق  مُ  ارِ بَ خ  األ 

وكثيرا ما أتمنى أن أتمثل بين يدي الشيخ, ويعقد مجلسا ألصحابه لينتظم 
ني الحال, ويقدّر لي لقاءه النكشف الحجاب وارتفع دالوفاق ويرتفع الشقاق, فلو يساع

في ذلك المجلس بين يديه بما أقوله في الرسائل هلل تعالى, وال أداهن مت العتاب ولق

                                                           
 .83ـ 82محمد مصطفى بن دمبا: ديوان الشيخ دمبا واقي , دار الرشاد الحديثة بالمغرب ,صفحة   29
 من تالميذ المرجي وكان رسوله دائما إلي شيخ أحمد حماه هللا, كما رأيته في المخطوطات في مكتب أل أعمر المرجي. 30
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فيه وال أداري, ليكون الحب هلل والبغض هلل والوالية هلل والمعادات هلل والخوف من 
هللا واإلعطاء والمنع هلل, متابعة لرسول هللا, ولكن كان أمر هللا قدرا مقدورا, ألن 

علّي لو وجدت إلى ذلك سبيال, وما علمت أنه الرجوع إلى جانب الشيخ ال يكبر 
 راجع األمر بالمعروف وأقول:

إن راجع المفتي الصواب 

 تراجعت
 

 فيه اعتقاداتي وكنت كخادم 

وأقول إن الشيخ إذا رجع الصواب تراجعت فيه اعتقاداتي, وقال في آخر  
حاك في صدري ,  الرسالة: أحسن هللا منّا ومنكم البداية والنهاية, وها أنا أسرد لك ما

وهو أنّي ال أقدر على مقاطعة أحد من المسلمين إالّ أذن الشرع في ذلك, وال أقدم 
بهذه ولسان حالي يخاطب أهل الزاوية  كالم أحد على الكتاب والسنة واإلجماع,

 األبيات.
 البحر الطويل

 م  كُ دِّ جَ  ةِ يعَ رِ شَ  ن  مِ  مٍ ك  حُ  رٍ ك  ذِ  ن  مِ أَ 
 

 حُ بَ ن  يَ  دَ وَ س  أَ  لُ كُ  يَّ لَ عَ  ورُ ثُ يَ  
 ةً نَسُ وَ  ابَ تَ لكِ ا   تُ ف  الَ خَ  يَ نِّ أَ كَ  

   
 حُ ضَ ف  تَ  شَ احِ وَ فَ  ن  ى مِ مَ ظ  عُ بِ  تُ ئ  جِ وَ  

 اَل  ثُ ي  حُ  ةِ امَ يَ لقِ ا   مُ و  ا يُ نَدُ عِ و  مَ وَ  

 

 حُ جِ ر  يَ  قَّ لحَ ا  وَ  لُ و  لقَ ا   يهِ فِ  لُ دَّ بَ يُ  

 هِ بِ ز  حِ ي وَ خِ ي  شَ ي بِ دِ ه  ا عَ ذَ كَ ا هَ مَ وَ  
 

 حُ لِ ص  يُ وَ  فٍ ط  لُ ي بِ دِ ه  يُ  هِ بِ ي دِ ه  عَ فَ  
 وارُ اصَ نَتَ  ةً اَل ا غُ نَّ وا عَ رُ اج   فَ الَ أَ  

 
 حُ حَّ صَ يُ  ينٍ دِ وَ  مٍ ل   عِ اَل ا بِ ينَلَ عَ  

َتْدُعوَنِِن ِِلَْكُفَر  ،َوَتْدُعوَنِِن ِإََل النَّارِ  َوََي قَـْوِم َما يل َأْدُعوُكْم ِإََل النََّجاةِ ) :تعالى بقولهوختمه  
َا َتْدُعوَنِِن ِإَلْيِه َلْيَس َلُه  ،َوُأْشِرَك بِِه َما َلْيَس يل ِبِه ِعْلٌم َوَأََن َأْدُعوُكْم ِإََل اْلَعِزيِز اْلَغفَّارِ  ِِبّللَِّ  ََل َجَرَم َأَّنَّ

َيا َوََل ِف اْْلَِخَرِة َوَأنَّ َمَردَََّن ِإََل اّللَِّ َوَأنَّ اْلُمْسِرِفنَي ُهْم أَ  نـْ َفَسَتْذُكُروَن َما  ،اُب النَّارِ ْصحَ َدْعَوٌة ِف الدُّ
31(.اّللََّ َبِصرٌي ِِبْلِعَبادِ  َأُقوُل َلُكْم َوأُفَـوُِّض َأْمِري ِإََل اّللَِّ ِإنَّ 

 

 هجري بمرجاه.1358محمد بن عمر دكوري سنة 

باتباع المشايخ المتبعين لهدي وسنة  ,وأتباعه وأبناءه  وأرشد إخوته 
قصر القائلين ب على في ردّ  بقوله في آخر منظومته مالمصطفى صلى هللا عليه وسل

 الصالة الرباعية في الحضر لمجرد الخوف:
 البحر الرجز

 ةِ اَل لصَّ ا   كِ ارِ تَ ى كَ رَ تَ  ل  هَ فَ 
 

 اتِ لذَّ ا   ءُ ز  جُ  نُ ك  لرُ ا  فَ  قٍ اسِ فَ  ن  مِ  
 دَ رَ ا وَ مَ ى بِ فَ تَ ك  ى ا  لِ ث  مِ  ن  كُ يَ  ن  مَ وَ  

 
 د  نَلسَّ ا   مَ ع  ى نِ فَ طَ ص  لمُ ا   يِ بِ لنَّ ا   نِ عَ  

 عُ بَ ت  يَ  ةِ اَل لصَّ ا   رَ ص  ى قَ رَ يَ  ن  مَ وَ  
 

 ع  دَ تَ ا اب  مَ سَ ئ  بِ وَ  عٌ رِّ شَ مُ  وَ هُ فَ  
   إلى قوله 

 ن  مَ لزَّ ا   خَ ايِ شَ وا مَ لُ ي خَ تِ وَ خ  ا إِ يَ 
 
 

 ن  نَلسُ ا لَ مَ حَ تَ  م  هُ ن  ي مِ ذِ لَّ  ا  اَلّ إِ  
 ومِ لُ  عُ اَل بِ  خُ يُ ش  مَ لتَ ا ا  مَ أَ  

  
 انِ وَ ض  لرِّ ا   ةِ اعَ طَ  ن  مِ  ن  كُ يَ  م  لَ فَ  

 
                                                           

31
 .9لكتاب الجديد بيروت, صفحة محمد بن عمر بن محمد دل: قرة عين المتبع, دار ا 

ومحمد بن عمر دكورى : داع الفالح  بشرح غرة الصباح في اصطالح البخاري  دار القومية العربية للطباعة, في ترجمة 
 المؤلف.

ومحمد بن عمر دكورى :  كتاب إفهام المتثبت وإفحام المتعنت في الرد على القائلين بقصر الصالة الرباعية لمجرد الخوف, 
 , مع زيادات من المخطوطات والرسائل الورقية غير المرقمة في مكتب المرجي بمدينة مرجاه.  5ة صفح
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 لب الثالثالمط
 حجه ووفـاته رحمه هللا

 محمد بن عمر دكوري المرجي هجرية توجه الشيخ (1365وفي سنة )

, وبعد ما المنورة  ثم زار المدينة رحمه هللا إلى بيت هللا الحرام إلداء فريضة الحج ،
دسة وقبر أكرم الخلق صل هللا عليه وسلم وأصحابه رضوان هللا زار األماكن المق

التي كانت آخر كلماته  مظهرا ما في ضميره عليهم أجمعين قال هذه القصيدة
نسأل هللا أن يسكننا وإياه الفردوس األعلى في الحياة , الشعرية في حياته الدنيوية 

 األخروية وهي:
 البحر الكامل

 محمد يُ بِ لنَّ ا   اذَ هَ  انَلَ  ىرَ ش  بُ 
  

 دُجَ م  ألَ ا   ينَ لِ سَ ر  لمُ ا   امُ مَ إِ  اذَ هَ 
 لنا بشرى لنا بشرى انَلَ  ىرَ ش  بُ    

  
 دُمَ ح  أَ  اذَ هَ  يِ ح  لوَ ا   ينُ مِ أَ  اذَ هَ 
 اذَ وَ  رٍ ك  وبَ بُ أَ  هُ تُ يفَ لِ خَ  اذَ هَ    

  
 دُمَ غ  يُ  اَل  هُ فُ ي  سَ فَ  وحُ تُ لفَ ا   رُ مَ عُ 
 راً رِ حَ مُ  آنَ رَ لقُ ا   عَ م  جَ  يذِ لَّ ا   اذَ هَ    

  
 دُجَ هَ تَ يَ  ل  زَ يَ  م  لَ  ن  مَ  فٍ حَ ص  مُ  يفِ 
 يفِ  اءِ دَ ه  لشُ ا   دُ يِ سَ  ةُ زَ م  حَ  ثُ ي  للَّ ا  وَ    

  
 دُقَ وَ تَ يَ  هُ ورُ نُ  ينٌ فِ دَ  دٍ ح  أُ 
 ومن فاطمة و عباس والعم   

  
 سيد كل و العليا القبة في
 ىرَ أَ  لٌ كُ  م  هِ آلِ  ةُ بَّقُ وَ  نٌ سَ حَ    

  
 وادُمَ ح  تُ ل  فَ  يِ بِ لنَّ ا   اتُ جَ و  زَ  اكَ ذَ كَ وَ 
 هُ تُ د  جَ وَ  ايَ بَ ِص  ن  مِ  وجُ ر  أَ  تُ ن  كُ  امَ    

  
 دُمَ ح  أَ  ءٍ ي  شَ  لِّ كُ  قُ الِ خَ  هللاُ وَ 
    

 بالجزائر -هللا روحه قدس  – وفي طريق عودته أصيب بمرض وتوفي 

 هـ(1366ة )يوم الثالثاء في العاشر من شهر محرم سن بمقبرة القطار، ودفن

ؤلفات في الفقه ممخلفا وراءه عدة  ، عن عمر يناهز ستة والستين سنةم( 1946)

ومصطلح الحديث والنحو والبالغة واألشعار.
32

 
وعبر تلميذه الشيخ المفتي أبوبكر دمبا واغي  بمدينة براولي عن تاريخ 

طويلة رثاه ( في قصيدة 1366( وهاض )1301ميالده ومدة حياته بكلمتي أشرق )

 بها , منها هذه األبيات:
 البحر البسيط 

 ينِ نَزَ ح  أَ  خِ ي  لشَّ ا   يَ أ  نَ تُ ر  كَّ ذَ تَ  ن  إِ فَ 
 
 

 ينِ حَ رَ ف  أَ  ي هللاِ ي فِ نَلمُ ا  بِ  هُ زُ و  فَ وَ  
 ينِ قَ لَ ق  أَ  انَ كَ  ن  إِ  هِ تِ بَ ر  غُ  تُ و  مَ وَ  

 
ةِ ادَ هَ لشَّ ي ا  فِ فَ  

33
 ي نِ نُ كِّ سَ يُ  امٌ رَ ك  إِ  

 هُ لَ  يقِ تِ لعَ ا   تِ ي  لبَ ا  بِ  ازَ ا فَ مَ  دِ ع  بَ  ن  مِ  

 

 نِ رَ لدَّ ا   نَ مِ  يراً هِ ط  تَ وَ  يناً بِ مُ  قاً ت  عِ  

 انَه لَ لَ إِلَ ا ا  يَ ح  أَ  هِ ى بِ تَّ حَ  اتَ ا فَ مَ  
  

 نِ فَ لكَ ي ا  فِ  انَ كَ  د  ا قَ مَ  ةِ يعَ رِ لشَّ ا   نَ مِ  
 

                                                           
 .9قرة عين المتبع, دار الكتاب الجديد بيروت, صفحة  محمد بن عمر بن محمد دل : 32

اعة, في ترجمة داع الفالح  بشرح غرة الصباح في اصطالح البخاري  دار القومية العربية للطبومحمد بن عمر دكورى : 
 المؤلف.

كتاب إفهام المتثبت وإفحام المتعنت في الرد على القائلين بقصر الصالة الرباعية لمجرد الخوف,  ومحمد بن عمر دكورى :
 في مكتب المرجي بمرجاه.  غير الرقمة  , مع زيادات من المخطوطات  والرسائل 5صفحة 

ورزقه هللا بمثله  سنغال,  دكارمدينة وافته المنية في طريق عودته من الحج بويقال بأن هذا كان رأيه في الشيخ الترد عندما  33

 .غفر هللا لهما آمين , مرجعي فيه األخ محمد بن عبدالعزيز بن محمد المرجي
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 انَقِ الِ خَ  يلُ زِ ن  تَ  هُ بُ دُ ن  يَ  خُ ا لشَّي  وَ 
  

 نِ نَلسُ ا  وَ  قِ ل  لخَ ا   رِ ي  خَ  ارُ آثَ  دُ ر  سَ وَ  
 ن  مَ وَ  تِ الَ كِ ش  مُ ل  لِ  ن  مَ وَ  ومِ لُ عُ ل  لِ  ن  مَ  

 
 نِ سَ لحَ ا   لِ دَ لجَ ا  ى بِ وَ لهَ ا   لِ ه  أَ  دِّ رَ لِ  

 عُ دَ لبِ ا  وَ  ورِ لز  ا   لَ ه  أَ  زُ ارِ بَ يُ  ن  مَ وَ  
 

ً عَ ذَ    ينِ يَ  سَ ي  لَ ّرا وَ لغَا   ةِ نَلس  ا   نِ بّا
 نِ حَ  إِ اَل وَ  اءٍ يذَ إِ ي بِ الِ بَ  يُ الَ وَ   باً سِ تَ ح  مُ   عِ ر  لشّ ا   وفَ يُ سُ  لُ سُ يَ  ن  مَ وَ  
 ماً رَ كَ  هِ لِ ه  ي أَ فِ  هُ فُ لِ خ  يُ  هللاُ  

 
 نِ طِ لفَ ا   ئُ الِ لكَ ا   نُ ي  عَ  ةُ رَ قُ  يهِ ا فِ مَ  

 ةً ُرمَ ك  مَ وَ  اً زّ عِ  م  يهِ ولِ يُ وَ  م  عَ نَ 

  

 نِ م  ألَ ى ا  دَ ي مَ فِ  اناً مَ أَ وَ  ةً عَ ف  رِ وَ  

  هِ دِ لِ و  مَ  ارِ وَ ن  أَ  ن  مِ  [ق  ر  ش  أ  ] ينُ لِدّ ا   

 
نِ نَلمِ ا  وَ  كِ ف  إلِ ا   يدَ جَ  [اض  ه  ] هُ رُ م  عُ وَ  

34
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
داع الفالح  بشرح غرة الصباح في اصطالح البخاري  دار القومية العربية للطباعة, في ترجمة محمد بن عمر دكورى  :  34

 . 5, صفحة المؤلف
 .113_ 112ديوان دمبا واقي , دار الرشاد الحديثة بالمغرب, صفحة ومحمد مصطفى بن أبوبكر دمبا واقي: 
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 المطلب األول
 تعريف القضاء والقضاة 

 القضاء لغة يطلق على عدة معان منها: 

35 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     چ   أوال: الحكم ومنه قوله تعالى 
 أي حكم. , 

ين وأهل ثانيا: األمر واإليجاب, قال النووي: قال الواحدي قال عامة المفسر    
 اللغة قضى في اآلية المتقدمة بمعنى أمر, وقال غيره بمعنى أوجب.

36 چېئ  ىئ  ىئ  ىئ     چ  ٹ ثالثا: اإللزام كما في قوله    
أي حتمنا  

 وألزمناه به.
رابعا: الفراغ كما في قولهم قضيت حاجتي, وضربه فقضى عليه أي قتله,     

 وقضى نحبه أي مات وفرغ من الدنيا.
ألداء واإلنهاء كما في الصحاح: تقول قضيت ديني ومنه قوله خامسا: ا  

37  چڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ  تعالى:
ۅ  ۉ  ۉ  چ  ٹ وقوله       

38  چ ې
 إليه وأبلغناه ذلك.       أي  أنهيناه 

ويقول الزهري : القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقضاء الشيء 

 فاية إن شاء هللا. وتمامه, ومنها معان أخرى وفي هذه ك

القضاء عند أهل الشرع : يقول ابن رشد 
39

فرحون حقيقة  القضاء  ابن وتبعه

هو اإلخبار عن حكم شرعي على سبيل اإللزام , وقال بعضهم هو الفصل بين 

الخصمين واضح قصوره.
40
 

وله تعريفات أخرى في اصطالح الفقهاء جمعه صالح بن عبد العزيز آل 

وقطع كم الشرعي واإللزام به, وفصل الخصومات, الشيخ بقوله: تبين الح

المنازعات.
41

                                

 مشروعية القضاء

األدلة من القرآن والسنة وإجماع األمة اإلسالمية مّما يدل على مشروعية  أتت

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  چ   القضاء , فمن القرآن الكريم قوله تعالى:

النساء:  چ   ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ        ې  ۉ  ې    ې  ې

٦٥. 

                                                           
 .23االسراء آية  35
 .14سبأ آية  36

 . 4اإلسراء أية  37
 66الحجر 38
ته البيان والتحصيل  م ومن أهم مؤلفا1048هـ  450هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد فقيه األندلس ولد بقرطبة  39

 م.1156هـ 520وتوفي سنة 
أبو عبدهللا محمد بن محمد بن عبدالرحمن المالكي المغربي الشهير بالحطاب,  الحطاب مواهب الجليل في شرح مختصر   40

 .292خليل , الناشر دار الرضوان  بموريتانيا, الملد السادس صفحة 
 . 425في ضوء الكتاب والسنة  , مكتبة الهدي المحمدي, صفحة  الفقه الميسر صالح بن عبد العزيز آل الشيخ:  41
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ومن السنة ما رواه عمرو بن العاص رضي هللا عنه , عن النبي صلى هللا 

إذا اجتهد فأخطأ فله أجر{ واجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , : }إذا عليه وسلم قال 

متفق عليه.
42
 

, والحكم بين  ومن اإلجماع : قد أجمع علماء المسلمين على مشروعية القضاء 

الناس.
43
 

 حكم القضاء

حكم القضاء من جهة الفعل فرض كفاية , وأما من جهة الفاعل فهو فرض 

عين على اإلمام األعظم أو من كان في حكمه كرئيس الدولة في بعض الدول أو 

وب أي المأمور  بالقضاء من ألمير أو القاعد األعلى, أو المنصالملك او السلطان أو ا

د وجماعة المسلمين.و ممن عينه أصحاب الحل والعقء, أقبل هؤال
44
 

 الحكمة من القضاء

إلى هللا في نصرة المظلوم,  وجد في القضاء, هو التقرب العظيمالحكمة التي ت

وإقامة الحدود, وإعطاء كل مستحق حقه , واإلصالح بين الناس, وقطع المخاصمات 

والمنازعات, ليستتب األمن ويقل الفساد.
45
 

 

 ضيصفات القا

 والقاضي الحاكم: أي من له الحكم وإن لم يحكم بالفعل ، وجمعه قضاة.

 
 في القاضي على ثالثة أقسام. التي يجب أن تتوفر الصفات المطلوبة

 

 األول: شروط في صحة تولية القاضي على القضاء وهي:

 ـ العدل:  ولو عتيق عند الجمهور، والعدالة تستلزم الحرية واإلسالم والبلوغ .1 

 ذكر محقق ال أنثى وال خنثى. ـ2

ـ فطن: والمواد بالفطانة بحيث ال يستزل في رأيه وال يتمشى عليه حيل الشهود 3

 وأكثر الخصوم.

ـ مجتهد إن وجد، فال تصح والية المقلد عند وجود المجتهد المطلق ، وإن لم 4

ط يوجد مجتهد مطلق فأمثل مقلد، هو المستحق للقضاء وهو الذى له فقه كامل بضب
المسائل المنقولة واستخراج ما ليس فيه بقياس على المنقول في مذهب إمامه أو 

 باعتبار أصل من أصول مذهبه، والمقلد يحكم بقول مقلده.
, وإن لم يكن شرطا في صحة التولية شروط يقتضى عدمه الفسخ :الثاني

ي وهي كالتالي: أن يكون كليما, سميعا, بصيرا, وعكس هؤالء يجب انعزاله, وه
 األعمى واألبكم واألصم.

                                                           
42
( عن عبدهللا بن يزيد المقرئ المكي , حدثنا حيوة بن إبراهيم بن الحارث نسر بن 7352أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) 

يقول: )إذا حكم الحاكم سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 ...الحديث(.

43
 .24_ 23محمد رأفت عثمان , النظام القضائي في الفقه اإلسالمي الطبعة السابعة صفحة   

44
هـ , المجلد خامس عشر صفحة 1435محمد صالح بن عثيمين, شرح الممتع على زاد المستمع, دار ابن الجوزي, الطبعة الخامسة  

 .311المجلد السادس عند شرح  ) ولزم المتعين أو الخائف فتنة ( صفحة  ,  وانظر كذلك الحطاب 237ـ236
45
 .425صالح بن عبد العزيز آل الشيخ, الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة  , مكتبة الهدي المحمدي, صفحة  
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ومن تلك األوصاف أن يكون ورعا  الثالث: صفات مستحبة وليس بشرط,

غنيا عن الناس حليما نزيها نسبيا لئالّ يسارع الناس للطعن فيه كابن الزنا واللعان، 
وأن يكون في عمله مستشيرا ألهل العلم في المسائل ، فال يستقل برأيه وال يكون 

بته به عند الناس وال محدودا في زنا أو قذف أو شرب أو سرقة مديونا النحطاط رت
، وال زائدا في الدهاء أي في الذكاء جودة الذهن لكلي، ال يحكم بالفراسة وال يكون 

عنده بطانة السوء ، وال يكون معه الراكبين والمصاحبين
46
، وينبغي له تخفيف  

ير أو شر فيحمد هللا في األعوان ، واالتخاذ من يخبره بما يقال في سيرته من خ
أألولى ويتنحى في الثاني ، وهذه بعض ما نعرفها من صفات القاضي.

47

 كيفية اختيار القاضي

يقول األمام اللخمي : )إقامة الحكم بين الناس واجب ألنه أمر بالمعروف 
ونهي عن المنكر, فعلى ولي األمر أن ينظر في أحكام المسلمين إن كان أهال, أو 

من ينظر, فإن لم يكن للموضع ولي أمر كان ذلك لذوى الرأي والثقة فما  يقيم للناس
 اجتمع رأيهم أن يصلح أقاموه( انتهى.

وقال المازري في التلقين:) القضاء ينعقد بأحد وجهين: أحدهما عقد أمير 
المؤمنين أو أحد أمرائه الذين جعل لهم العقد في ذلك, الثاني عقد ذوي الرأي وأهل 

رفة والعدالة لرجل منهم كملت فيه شروط القضاء, وهذا حيث ال يمكنهم العلم والمع
مطالعة اإلمام في ذلك وال أن يستدعوا منه واليته ويكون عقدهم له نيابة عن اإلمام 

األعظم أو نيابة عمن جعل اإلمام له ذلك للضرورة الداعية إلى ذلك(.
48

جهين ـ عقد ذوى الرأي ينعقد القضاة في مرجاه بالوجه الثاني من الو تنبيه:

قره الحكومة سواء كانت استعمارية أو استقاللية. العلم والمعرفة والعدالة ـ ثّم ت وأهل

 كما يكون مع الرأساء والملوك والوزراء في تحركاتهم ورحالتهم. 46

الحطاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل , الناشر   مالكي المغربي الشهير بالحطاب:ال محمد بن محمد بن عبدالرحمن 47

 315إلى  293دار الرضوان  بموريتانيا, الملد السادس , من صفحة  
الحطاب مواهب الجليل في شرح مختصر   لحطاب:أبو عبدهللا محمد بن محمد بن عبدالرحمن المالكي المغربي الشهير با  48

.309لد السادس ,صفحة جاشر دار الرضوان  بموريتانيا, المخليل , الن
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 المطلب الثاني  
 هاه نشأتها وتطور مرجا  مدينة  والقضاة فيالشرعي  القضاء  

من  واستقرأناه ,عن القضاة في مرجاه والعلماء اآلباءسمعناه من كبار قد   
مخطوطات والرسائل الموجودة في مكتب آل أعمر دكوري المرجيال

49
أن محمد  ,

نذ العقد واإلفتاء في وقت مبكر، مدكورى المرجي رحمه هللا تعالى تصدر للتعليم 
بالعلم والورع يأتيها الناس ليتفقهوا في  تاشتهر دكوريلة عائالثالث من عمره ، و

 بيده الحل والعقد. إذ ي دور القاضيتهم وفي هذا يأتكالونهم في مشالدين ، ويستفت
ويتم التعيين القاضي الشرعي في مدينة مرجاه من طرف الجماعة اإلسالمية  

ـ إذ تقوم بتنصيبه وتعيينه من بين  يفي البلد ـ كما تقدم في كيفية اختيار القاض
جماعة العلماء المتميزين, بعد أن تأخذ بعين االعتبار معايير النزاهة والعدالة 

, تعترف به السلطات  عليهلفطنة في تعيينه, وبمجرد اتفاقهم واجتماعهم وا

 (في المديرية  فيذيةنالت اتأو حكام المديرية ) أي الممثلون للسلط االستعمارية,
هم الصائب, وحالها في ذلك ال تختلف عن حالها في االعتراف رقرا ونويؤيد

الستعمار في شأن القضاء ك بعد ابالسلطات البلديّة التقليدية , ومضى الحال على ذل
 .الشرعي
وعلى هذا فقد تّم تعيين محمد المرجي منذ العقد الثالث من عمره في القرن  

الثالث عشر الهجري الموافق للقرن التاسع عشر الميالدي في زمن االستعمار, 
ئل باتفاق واجتماع المعنيين في المدينة كالعلماء من إخوانه وتالميذه والمل من القبا

الكبرى, ثّم المعنيين من األئمة والعلماء من المدن المجاورة كابن شيخه  الوالتي 
ومحمي  محمد بن عبد هللا بن محمد المختار بن محمد يحيى الوالتي,الشنقيطي 

وخاله محمد سيال إمام قرية ))مدين سيال((. ى إمام قرية كيرا,رَ يَ لَ بَ 
50

 
هو خاله طقة أي منطقة مرجاه ومّما يروى أّن أول قاض شرعي لهذه المن)

محمد سيال الملقب ب ) ماوو سيال ( الذي كان عالما وحافظا وكان يأتي كّل جمعة 
إلى مرجاه للقضاء من قرية ) مدينا سيال ( مسكنا ومولدا التي تبعد عن مرجاه 

وهو أول قاض شرعي عرفه المنطقة خالل االستعمار حوالي ثالثة عشر ميال غربا 
نّه لما رأى في ابن أخته العلم والورع والكفاءة أسند إليه أمر القضاء الفرنسي ثم أ

                                                           
منها على سبيل المثال : هذه رسالة من نعمة بموريتانيا: الحمد هلل أما بعد فالسالم التام والتحية واإلكرام والمبرة واالحترام  49

مد بن أعمر الذي على جميع القضاة فاز وتام من شريفنا َمَمّن ابن إدِّ إلى العالم النحرير ذي الدراية والتحرير القاضي الشيخ مح
 وعليهم بالعلم تحلى واشتهر إلخ مخطوط بال تاريخ.

ومنها أيضا: الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين , من قاضي النعم إلى فخامة القاضي المقيم بقرية مرج 
 هـ1381شر ليال بقين من جمادى األولى سنةأدام هللا بهجتكم وحرس محجتكم, اعالمك ,إلخ, بتاريخ ع

ومنها أيضا من علماء السودان أي مالي في وقتنا الحاضر, الشيخ أحمد المدعو بباب سوس بن عثمان , يقول في ضمن رسالته 
( بعد البسملة التي بعنوان )تصل بيد الفقيه األنبل الفحل األجل األفضل محمد الدكراوي بن العالم الرباني عمر الدكراوي الصمداني

الحمدلة والصالة, وبعد فتحية أحلى من الشهد مذاقا وسالم أعطر من المسك استنشاقا ومحبة أبهي أو أعمر من الشمس إشراقا إلى 
األخ في هللا الوجيه الفاضل إلى قوله محمد بن عمر دكرى أبقاه هللا تعالى زمنا طويال , يوضح الطريق للسالكين وينكشف الدجى 

المحتاجين نيال جزيال, مفتي مسائل اإلسالم والشيخ األنام فريد دهره وقريع عصره القاضي المؤيد بتوفيق هللا تعالى  وينشر على
 , بغير تاريخ .(  المسدد إلخ
محمد مصطفى بن عبد العزيز بن محمد المرجي, عند لقائي به يوم الجمعة, من  :جمعت الفكرة من اللقاء بين الشخصيات  50

 .م 2016مارس, 25العاشرة صباحا في دارنا بمرجاه ,  التاسعة إلى

وعبد الرحمن بن كسم بن عبد الرحمن المرجي , عند لقائي به يم الخميس ما بين ساعة العاشرة صباحا الى ثانية عشرة , في 
 2017, من  شهر مارس, 3داره  ببماكو ,
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هذه ذا أتى إليه دور القضاء وتوّلى منصب وخلّى له زمام األمور في القضاء وهك
المهمة في مرجاه

51
  .)   

منذ , مرجاه مدينةمن قضاة  ياقاضان كمحمد مصطفى دكورى المرجي, 
الث عشر الهجري الموافق للقرن التاسع عشر العقد الثالث من عمره في القرن الث

، وانتشر اس من األنحاء؛ السودان والبيضان، يأتيه الن الميالدي في زمن االستعمار

 تانيا.يروفتواه في مالى وم
قون الشريعة االسالمية ون بقضاة الصلح، يطبّسمَّ يُ  مرجاه والقضاة في 

ا فيه نفع للمسلمين من حل م ويقومون بكل السمحة من جانب االصالح ذات البين،
ومقارضات وتشفيع ونقد وأداء حقوق وإرشاد الناس في المعامالت من بيوع 

ومدارات وعبادات، وكل ذلك على الكتاب والسنة واإلجماع والقياس الصحيح، أما 
سيطر عليهم وال والدماء  فإن يد االستعمار تفي الحقوق واألموال الخطيرة والحدود 

، ألن بالدنا مازال ا الحاضرفيها وحال بينهم وبين ذلك إلى وقتنتتيح لهم الفرصة 
.الفرنسي يسيطر عليها االستعمار

52
 

محمد مصطفى لفتاء واإل من المخطوطات في القضاء كثيرا ولقد رأينا
 شرقا وغربا وجنوبا وشماال ، مّما يتعلق بالعبادات والمعامالت وخلفائه, المرجي

إن شاء هللا في مطلب  اهسنقف على بعض تانيون ـيروهد على ذلك الماليون والميش
له عجائب في القضاء, وحّل مشاكل  كانآخر من المبحث الثالث ـ ومحمد المرجي 

دل على الموهبة التي وهبها هللا له من صالح واستنارة , وغيرهم مّما يالخصوم
ر وملكة قاهرة وفراسة صادقة نورد من ذلك حكايتين تواترت بهما األخباباطن 
  وهما:

 رقَ ـ )أّن الحسن بن الفقيه محمد يحيى أرسل إليه رسالة يخبره فيها أنّه سُ  1 

في بلده,  خبره لعله يعثر على سارقهعليه متاع يحوي كتبا ومالبس فليتحسس له 
, فبقي الشيخ محمد بن عمر يتأمل األمر حتّى ورد عليه زائر من قرية مجاورة

ماء {{ فلما تحدث معه وقع في نفسه أنّه لالع}} وكان في شعار  تسمى : دوابكو 
سارق متاع الحسن بن الفقيه لقصور مستواه العلمي عن الزي الذي يتزين به فلما 
أراد الرجل االنصراف عرض على  الشيخ أن يرسل معه من تالمذته من يحمل إليه 

دّل إبراهيم بن عمر بن محمد م هدية من السكر والشاي, فأرسل معه أحد إخوته
وأمره باالجتهاد في اكتشاف حقيقته فلّما ذهبا فتح الرجل حقيبته إلخراج  دكوري

فخرج  الهدية فكان أول ما أخرجه من الحقيبة كتابا وإذا عليه عنوان الحسن بن الفقيه
حضر الرجال وألقوا على الرجل القبض(.وقال له سآتي حاال, ولم يكن إاّل أن  أ

53
 

 عودة من سفر طريق في إنّه كان مع زميلهدهما ـ ) جاءه رجالن فقال أح2 

فعرسا ليال وناما فأيقظه صاحبه  ـ تجار الحيوانات من البيضان ـ من بماكو جمعها
وزعم له أّن سارقا طرقهما وأخذ من متاعهما, فلما   , سارق سارق : وهو يصيح

                                                           
س رابطة الدعاة في منطقة نوار, وهو من أحفاد الشيخ محمد مصطفى بن أبوبكر دكوري إمام جامع قرية بََماُجكٌو, ورئي 51

 محمد المرجي من بنته.
من اللقاء الشخصي بالشيخ مجلس المرجي محمد مصطفى بن عبد العزيز بن محمد المرجي, عند لقائي به يوم الجمعة, من   52

 م 2016مارس, 25مرجاه , مدينة التاسعة إلى العاشرة صباحا في دارنا ب

من كتاب إفهام المتثبت وإفحام المتعنت في الرد على القائلين بقصر الصالة الرباعية لمجرد  رى :دكو محمد بن عمر 53

 عند الترجمة على الشيخ المرجي. 5, 5الخوف, صفحة 
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ظ فتش عن متاعه لم يجده , وقد كان الرجل اآلخر أودع المتاع حقيبته قبل أن يوق
زميله ليوهمه أّن غيره سرقه, فلما قص الرجل األمر على الشيخ سأله عن متاعه 
ومتاع زميله فقال في دار فالن فأرسل إليه فلما أحضر وفتحت حقيبة زميله كان 

وهذا قليل مما أكرمه هللا أول ما صادفهم منها متاع الرجل اآلخر فتعجب من ذلك, 
يرها(.به وبالجملة فقد انتفعت به بالده  وغ

54
 

 وفسخوا بعضها ,وقد أصلح الشيخ محمد المرجي وخلفائه زواجا كثيرا  
مها وأصلح ما كان فيه من بإفسادها ومعامالت أقا وا، وبيوع حكميهابدواعكذلك 

 ., وسنقف على بعضها إن شاء هللا في المبحث اآلخير اعوجاج
, له  ّولنجله األا في ضمن رثاء شرعي ياكان قاض أّن محمد المرجي تبينوي

 القاضي الحاج عمر بن محمد المرجي بقوله: ومجلسه العلمي ثه في دارهيروو
 البحر البسيط

 باً ح  تَ ن  مُ  اءَ ا جَ مَّ لَ  قِ ر  بَ ل  لِ  ولُ قُ أَ 
 

 باً ئِ تَ ك  مُ  انَ رَ ي  ــــــحَ  ةٍ رَ اقِ نَو كَ فُ ه  يَ  
 اهَ رِ بَ ك  أَ ى وَ مَ ظ  العُ بِ  كَ لَ ي  وَ  تَ ر  قَ نَ 

 
 باً أَ  تَ ي  عَ نَ قٍ ر  بَ  ن  مِ  كَ لِ ث  مِ باً لِ تَ  

كل  لسِ ا   قَ ر  بَ  كَ لَ ي  وَ  تَ ي  عَ نَ 
55
 ىجَ دُ  رَ د  بَ  

 
 ابَ دَ ألَ ا   هُ وا لَ نُ ع  تَ  ةٌ ورَ طُ س  مُ  مِ ل  لعِ ي ا  فِ  

 ةً فَ رِ ع  مَ وَ  وفاً رُ ع  مَ وَ  ماً ل  حِ  تَ ي  عَ نَ 

 

 ابَ تَ رُ ال   هِ ى بِ صَ ح  ى أَ قً تُ وَ  فّةً عِ وَ  

  دٌ يَ  ارُ زَ إلِ ا   هُ ن  مِ  ت  دَ قَ عَ  ذ  مُ  وَ هُ  ذ  إِ  
 

ىرِ ز  يَ ى وَ دَ ه  يُ ي وَ دِ ه  يَ  
56
 ابَ هَ الذَ وَ  قَ ر  لوَ ا   

 هُبُ دُ ن  تَ  بِ ت  لكُ ا   ونُ طُ بُ وَ  هُ تَ ي  عَ نَ 
 

 ابَ ح  تَ ان   هِ انِ دَ ق  فُ  ن  مِ  بُ ر  لغَا  وَ  قُ ر  لشَ ا  وَ  
  م  ه  ر  ي  غ  ى و  و  ت  لف  ي ا  و  ذ  و   ه  ت  ي  ع  ن   

 
 اب  ه  ا ذ  ض  لق  ا   ل  ح  ا ف  و   ون  يح  ص  ا ي  و  س  م  أ   

َ لِ  ن  مَ    م  هُ لَ  ن  مَ  امِ تَ ي  ألَ ا  وَ  لِ امِ رَ ل 
 

 ا بَ جَ تَ اح  وَ  اتِ رَ ي  لخَ ا   لُ اعِ ى فَ ضَ مَ  د  قَ  ذ  إِ  
 ة  ل  ك  ش  ل  م  ح   ن  ا إ  ض  لق  ا   ل  ص  ف  ل   ن  م   و  أ   

 
اب  ر  ت  ح  م   اء  ج   ود  د  ل   م  ص  خ  ل   ن  م   و  أ   

57
 

 ن  مَ وَ  انِ مَ لزَّ ا   الِ وَ ه  أِلَ  دُعِ لمُ ى ا  ضَ مَ  
 

 ابَ دَ ألَ ا  وَ  مَ ل  لعِ ا   ازَ حَ وَ  الَ مَ لكَ ا   ازَ حَ  
 هِ ثِ ارِ وَ  دِ ج  لمَ ي ا  اعِ نَلِ  ولِ قُ ي أَ إنِّ  

 
 ا بَ خَ تَ ن  مُ  هُ و  دَ عَ  ن  مَ  ِض ر  ألَ ا   دُ دِ جَ مُ  

 هُ رُ اِص نَ ينَ لدِ ا   يدَ قِ فَ  تَ ي  ثَ  رَ اَل هَ  
 

 ابَ ي  لرَ ا  وَ  كَ لشَّ ا   يحُ رِ ا يُ ينَفِ  اشَ عَ  ن  مَ  
 هُلُ عُ ف  يَ  سَ ي  لَ  اً نزَ حَ  قُ ر  ا بَ نَتَ ث  رَ و  أَ  

 
اً قَ حَ  ذاً ا إِ نَش  عِ  و  لَ وَ  الِ يَ للَ ا   ولَ طُ   ب

58
 

 هُلُ اثِ مَ يُ  ن  ا إِ مَ  داً الِ ا وَ نَى لَ عَ ن  تَ  
 

 ابَ رَ حَ اوَ  رِ ه  لدَّ ا   لُ و  قَ ى وَ ضَ قَ  بٌ أَ  
 هُنُ دَ ي  دَ  قِ لحَ ا   رُ ص  نَ انَ ى كَ ضَ أٌب قَ  

 
 ابً غَ  رَ الَ وَ  هُ ن  عَ  باً هَ ي رَ نِ ثَ ن   يَ الَ  

 ب  ر  ت  ك  م   ر  ي  ي غ  ض  ق  ي   ان  ى ك  ض  ق   ب  أ   

 

 اب  ج  لع  ا   ه  ي ل  ض  ق  ى ت  ض  ق   ث  ي  ح   ور  لز  ا  ب   

 اَل  حَ اوِ نَا مَ يَ ن  لدُ ي ا  فِ  فَ لَّ خَ ى وَ ضَ مَ  
 

 ابَ دَ نَ ن  مَ  نِ م  ي ِض فِ  هُ نَب  دُ ن  يَ  نَ ح  رَ ب  يَ  
 فٍ سَ أَ  ن  مِ  خِ ي  لشَّ ا   كَ ذاَ  بُ دُ ن  تَ  بُ ت  لكُ ا   

 
 ابَ تَ ا كَ مَ ى وَ رَ ب  لمُ ا   مُ لَ لقَ ا  وَ  مُ ل  العِ وَ  

  هُبُ دُ ن  يَ  عِ مَ لجُ ا   مَ و  يَ  رِ ابِ نَلمَ ا   ودُ عُ  
 

 ابَ هَ ذَ  د  قَ  وبُ هُ و  المَ فَ  اءَ شَ  ن  مَ  قَ ر  يَ ل  فَ  
 اهَ مُ ائِ عَ ا دَ يَ ل  عُ ل  لِ  ادَ شَ  د  قَ ى وَ ضَ مَ  

 
 ابَ جَ ا وَ مَ  اهُ افَ وَ  ذ  إِ  دُ ع  لسَّ ا   هِ نِ ه  يُ ل  فَ  
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 م  هُ رُ ي  خَ  اِس لنَّ ا   رَّ بَ أَ  انَ كَ ى وَ ضَ مَ 
 

َ لِ    ابَ ه  أُ  م  هُ ى لَ بَ ر  ي القُ ذِ  ارِ لجَ ا  وَ  لِ ه  ل 
 ة  لَ زِ ن  مَ  ِس و  دَ ر  الفِ بِ  زُ و  لفَ ا   هِ نِ ه  يُ ل  فَ  

 

 ابَ لَ قَ ن  مُ  اهُ مَ ع  ي نَ فِ  ينَ يِ بِ لنَا   عَ مَ  

   هُ دَ مَ غَا تَ نَالَ و  مَ  هللاِ  نَ و مِ جُ ر  نَ 
 

 ابَ عَ التَ وَ  سَ ؤ  لبُ ا   يهِ قِ يَ وَ  ةٍ مَ ح  رَ بِ  
 يبِ أَ  يِ ع  سَ ى كَ عَ س  يَ  ئٍ رِ م  ا   اءُ زَ جَ  م  كُ ل  تِ  

 
 ابَ هَ  ينَ نِ سِ ح  لمُ ا   يُ ع  سَ  بُ هَ ذ  يَ  اتَ هَ ي  هَ  

 ا نَدُ الِ وَ  اكَ مَ ع  نِ  ن  مِ  لِ و  ا أَ نَبَّا رَ يَ  
 

 ا بَ حُ  كَ ن  مِ  اءُ مَ ع  النَ هُ ب  حِ أَ وَ  هِ قِ نَوَ  
 هُسُ نِ ؤ  تُ  انُ دَ ل  لوِ ا  وَ  ورُ لحُ ا   هِ لِ و  أَ وَ  

 
 ابَ نَالعِ وَ  يمَ نِ س  لتَ ا   هِ قِ اس  وَ  هِ دِ ح  ي لَ فِ  

 ن  مَ ي وَ الِ عَ لمَ ا   رَ ح  ا بَ يَ  خُ ي  لشَ ا ا  هَ يُ ا أَ يَ  

 

 ابَ رَ تَ اق  وَ  تَ ي  لبَ ا   جَ حَ وَ  يَ بِ لنَّ ا   ارَ زَ  

 الً فِ حَ  باً يِ طَ  ماً اَل ي سَ نَس  أَ  كَ ي  لَ عَ  
 

 ابَ كَ سَ ا ان  ذَ إِ  نٍ ز  مُ  ن  مِ  كَ رِ ب  قَ ي لِ دَ ن  أَ  
 هُفُ عِ س  تُ  كِ س  لمِ ا   يمُ سِ نَ الُ زَ  يَ الَ وَ  

 
 ابَ حَ سَ ن  مُ  خِ ي  الشَّ  رِ ب  قَ  لَ و  ى حَ ضَ الرِ  بُ ح  سُ  

 ت  مَ تَ ا خَ مَ  ارِ تَ خ  لمُ ى ا  لَ عَ  هَ لَ اإلِ  ىلَ صَ  منسحبا
 

ابَ كَ فَ  ئِرُ ازَ  هِ ي  لَ إِ  بٍ صَ  اسُ فَ ن  أَ  
59

 
 , حيث ناب عنه في القضاء  جاء دور أخيه عبد الرحمن بن عمر دكورىثّم  

, الفقه وكان حافظا ومفلقا  في علم الشريعة ألداء مناسك الحج، حينما توجه
لما و ، بصفة عامة ةه, واألدب والعروض، والقدم الراسخ في العلوم اإلسالميأصولو

نسأل هللا في طريق عودته من الحج   م(1946عام ) توفي محمد مصطفى المرجي

ـ  لرحمن رحمه هللابعفوه ورضوانه ، تمسك أخوه الشقيق عبداتعالى أن يتغمده 
مفتيا وقاضيا ولم يأخذه في هللا لومة الئم و إماما وصار بزمام األمورـ  كخليفة له

 .رجي الحذو النعال وكان صاحب سيرة حشة ، وقفى إثر أخيه محمد مصطفى الم
, ما جاء في  يا متقناضاق أن عبدالرحمن بن عمر المرجي كان يدل علىمّما و

  خليفه في القضاء, القاضي الحاج عمر بن محمد المرجي,وله البن أخيه  ضمن رثاء

 :ميالدية 1954عام  بقوله

 البحر الكامل
 عُ فَ د   يُ اَل  هُ مُ ك  حُ وَ  يكُ لِ المَ  مَ كَ حَ 

 
 عُ ضَ خ  يَ  رِ دَّ قَ المُ  مِ ك  لحُ لَ  دُ ب  العَ وَ  
 ىلَ العُ  رُ د  ى بَ ضَ قَ  ن  أَ بِ  ليكُ المَ  مَ كَ حَ  

 
 عِ رَ و  األَ  امُ مَ اإلِ وَ  رِ هَ ش  األَ  مِ ه  الشَّ وَ  
 نٍ مُ ز  أَ  ذ  ى مُ دَ الهُ بِ  دَ رَ فَ تَ  خٌ ي  شَ  

 
 عُ فَ ص  المَ  اهُ وَ ا سِ مَ وَ  الَ مَ ى الكَ وَ حَ وَ  
 هِ مِ ك  حُ وَ  اءِ ضَ القَ ا بِ ينَِض ا رَ نَّ إَ  

 
   عُ زَ ج  نَ كَ دِ ق  فَ  دِ ع  بَ  ن  ا مِ نَنَكِ لَ  
 هِ دِ ق  فَ لِ  اءِ ثَ الرَ  نَ مِ  ولُ قُ ا أَ ا ذَ مَ  

 
 عُ جَ وَ تَ ى يَ رَ الوَ  لُ كُ  هِ تِ و  مَ لِ فَ  
 يدِ يِ سَ  كَ دِ ق  فَ  دِ ع  بَ  ةِ اءَ رَ قِ ل  لِ  ن  مَ  

 
 عُ قِ وَ تَ مُ  هُ دُ ق  فَ  كَ دَ ع  بَ  مُ ل  العِ فَ  
 اض  الق   ل  ح  ف   ىض  م   د  ق  و   اء  ض  ق  ل  ل   ن  م   

 

 ع  ل  ط  ت  ا الم  ه  ر  د  ب   ة  يع  ر  الش   ر  ح  ب   

 انَالَ نَ كَ دَ ع  بَ  نِ مَ ح  الرَّ  دَ ابِ ا عَ يَ  
 

 عُ ظَ ف  أَ  كَ لِ ذَ ا وَ بَ سِ  آلُ  الَ ا نَمَ  
 ةٌ قَ ر  فُ وَ  اءِ فَ الجَ  دَ ع  بَ  ةٌ يعَ ظِ فَ فَ  

 
 عُ مَ جَ مُ  ونُ كُ يَ  لٌ م  ا شَ هَ دَ ع  ا بَ مَ  
 ى دَ العِ وَ  كَ دِ ق  فَ  دَ ع  ى بَ ارَ يَ ا حَ نَر  ِص  

 
 واعُ مَّ جَ تَ ى فَ نَالمُ وا بِ ازُ فَ وا وَ تُ مَ شَ  
 ينِ الَ هَ وَ  اءِ ثَ الرَّ  نِ عَ  تُ ز  جَ ي عَ نِّ إِ  

 
 عُ فَ ص  مُ  ماً د  قُ  تُ ن  كُ وَ  ابِ صَ المُ  لُ و  هَ  
 ةٍ يَ ثِ ر  مَ  ن  عَ  مَ و  اليَ  تُ ب  لِ غُ  ن  ئِ لَ فَ  

 
 عُ مَ ل  اليَ  مِ ضَ الخِ  رُ ح  ا البَ هَ ي بِ ثِ ر  أَ  
 ىثَ الرَّ  نَ مِ  تُ ر  شِ نُ  نٌ مَ ى زَ ضَ مَ  د  قَ لَ وَ  

 
 عُ مَ د  تَ  راً ه  دَ  انُ فَ ج  األَ  كُ رُ ت  ا تَ مَ  
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  ةٌ دَ و  ا عَ ذَ هَ  دِ ع  بَ  ن  مِ ي لِ  نَ كِ لَ 
 

 عُ فَ ن  يَ  كَ لِ ذَ  انَ كَ  ن  إِ  هِ ائِ ثَ رَ بِ  
  هُ رَ ب  ي قَ قِ س  ويَ  هُم  حَ ر  يَ  هللاُ  

 
  عُ مَ ه  تَ  نٍ ي  عَ  ينُ عِ مَ  يلِ بِ سَ ل  سَ  ن  مِ  
 هُل  كُ  عُ مَ ج  أَ  انُ وَ ض  الرِ  هُ يلُ نِ يَ و 

 
 عُ زَ ف  تُ وَ  ابُ شَ تُ  ٍس أ  ا بَ مَ  رِ ي  غَ  ن  مِ  
 ى رَ الوَ  رُ ي  خَ  بمحمد وبآلهِ  

 

ُع فَ شَ مُ  وَ هُ وَ  هِ ي  لَ عَ  لهُ اإلِ  ىلَ صَ  
60

 

 
 

 
ضاء أخوه الشيخ وبعد وفاة الشيخ عبد الرحمن بن عمر، تولى اإلمامة والق

كان يسند أمر القضاء إلى ابن أخيه  همحمد باب بن عمر، ولكن الشيخ في بداية أمر
لذلك، ولكن الشيخ الحاج عمر بن ته ر بن محمد المرجي، لّما رأى كفاءالحاج عم

لب منه إعفاءه بقوله في هذه الرسالة الموجهة إلى محمد كان يرغب عن ذلك وط

))إلى الوالد المحترم والسيد المعظم باب بن عمر أدام هللا حياته وعّمر اعالمك  :عمه

وكنت إذا  مر التي يعلم جميع الناس صعوبتهاأل ن هللا تبارك وتعالى لما والك هذاأ
مع أّن القضاء ء منك وخوفا أتاك الخصم تأمرني بالكالم بينهم وكنت أتكلم بينهم حيا

ليس باألمر الهيّن وعلمت من نفسي لما طالعت الكتب أنني ال أصلُح لشيء من ذلك 
وإنني إن لم أبتعد من الخصومات ارتقيت مرتقى صعبا وهلكت نفسي مع الهالكين 
لكوني جاهال وغير واثق بنفسي ألن المرء فقيه نفسه وجب علي شرعا أن أطلب 

وجماعة المسلمين تقوم مقام القاضي في و عن الكالم بين الناس منك السماح والعف
بعض القضايا كما ذكره بعض الفقهاء في كتبهم وأنا أخاف على نفسي لقول خليل 
وحرم لجاهل وطالب دنيا فسامحني واعف عني وأقلني من هذا األمر سامحك هللا 

يك المنخرط في سلك وّدك.عافاك آمين والسالم (( عمر ابن أخو
61

 
والمعرفة كانوا ورأيي الشخصي بهذه الرسالة هو أنّها تدل على أّن أهل العلم  

القضاء ال يقل  ه , وأّن دور االخالص والتجرد هلل في ممارسةيقدرون للقضاء حقّ 

شأنا عن العلم والمعرفة, ولذلك خاف الشيخ على نفسه , مع أّن الدالئل والقرائن تدل 
 ـ المذهب المالكي ـ  لقا, فعلى األقل مجتهد في مذهبهعلى أنّه وإن لم يكن مجتهدا مط

الذي ينتمي إليه, ولذلك لم يقبل عمه إعفاءه وإقالته , بل أسند إليه المسؤولية كاملة 
عندما جاء مدينة  واللقب , واكتفى هو نفسه باإلمامة كما ألّح الشيخ أبوبكر دمبا واقي

 الرحمن بن عمر دكوري المرجيمرجاه للتعزية لوفاة شيخه الشيخ والقاضي عبد 
ـ لقوله صلى هللا علية وسلم:)) ال هللا  على على ابن شيخه بقبول المسؤولية والتوكل

تسأل اإلمارة فإّنك إن تؤتها من غير مسألة تعن عليها وإن تؤتها عن مسألة توكل 
عليها((

62
ها فيه قاض قبله في البالد يقض لم قضى في القضاء أطول مدةو, ـ فقبل 

وبعد وفاة الشيخ ,  م2002م إلى ما بعد االستقالل عام 1954ذ االستعمار عام من

الشيخ الحاج  وليميالدية,  1971عام اإلمام محمد باب ابن عمر رحمه هللا تعالى 
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عبدالعزيز المرجي ,للبحث عن المخطوطات الفتاوية والقضائية ,وكان صباح الجمعة من بين ساعة التاسعة إلى الثانية عشرة في 
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في  وقضى نحوا من خمسين سنة ,معا القضاء واإلمامة عمر بن محمد المرجي
 القضاء.

وبعدد فالعبدد فيي هيذه الحكيم القضيائي: ) ويعبر نفسه عن بداية تاريخ قضائه بقوله

الحقير عمر بن محمد المرجي الملقب بانباب
63
, بصدفته قاضديا بعمالدة مدرح ومحكمدا  

وسدبعين بعدد األلد   دان اإلسدالمية مندذ سدنة أربدعي البلمن قبل من يرد عليه من مسلم

صدنبى  ورد علي مامين بن عمر بن عبيد الالدمدي وامرأتده  فاةمدة ابندة  والثالثمائة ,

الالميددة فددي سددنة ثمددان وثمددانين بعددد األلدد  وثالثمائددة , الموافددق لثمددان وسددتين بعددد 

 تسعمائة وأل  ميالدية, فكتبت ما يلى لما أوقفت على الحكم بينهما.

الحمد هلل الذي أمرنا برفع الضدرر عمدن ندزل بده والصدالة والسدالم علدى مدن ورد 

ضل والعددل فدي األحكدام,  وبعدد عنه ال ضرر وال ضرار, وعلى آله وصحبه ذوي الف

فلديعلم مددن سدديق  علددى هددذا الرسددم مددن قداض وييددره  , أن مددامين بددن عمددر بددن عبيددد 

ربها ضدربا شدديدا  الالدمي دعته زوجته فاةم ابنة صنبى أنّه قد أضّربها وشدتمها وضد

وأثر الضرب على وجهها وشهد علدى مدا دعدت محمدد بدن بداب الددرقلي وهدو  وخنقها,

أي مدامين إعتدرب بهدذا العمدل أمدام جمدع يفيدر مدن المسدلمين مدنهم  عدل, وهو بنفسده

الشري  محمد األيظ  بن شديخ العافيدة وشديخنا بدن سدالمى الددرقلي والطالدب اعلدى 

بن نافع وباب بن عمر وييرهم , وقبل ذلك ورد علي كتاب مدن عثمدان بدن محمدد سدل 

ا أثبتدت عليده أنّده قدد شهد آثار الضرب والخنق برقبتها وهو عدل وقرائن األحوال كلهد

أضّر بها وقال ـ خ ـ ولها التطليق بالضدرر , وقدال العالمدة درديدر ومتدى شدهدت بيندة 

بأهددل الضددرر فلهددا اختيددار الفددرال , وقددال العالمددة الدسددوقي عليدده وهددي هنددا رجددالن 

والرجالن محمد بن باب بن سدويلم وعثمدان محمدد السدالوي والقدرائن المختدارة بدذلك, 

كتبده عبدد ربده نفسها ةالقدا بائندا وحكمدت لهدا بده , الطالل وقد ةلقت  وقد خيرتها في

انباب محمد بن محمد بن عمر
64
. 

تيولى  م,2002عيام  وبعد وفاة الشيخ الحاج عمر بن محمد المرجيي رحميه هللا

تعيينيه فيي  وهو أول من تيمّ  ,بن عبد الرحمن بن عمرعثمان  الشيخ  اإلمامة والقضاء
 زمن االستقالل.
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 المطلب الثالث
 والقضاة في مرجاه  الشرعي  عمر  من القضاءموقف المست

كانت السلطات االستعمارية تعترف اعترافا كامال بالدور االيجابي للقضاء )
الشرعي في فض النزاعات وإصالح ذات البين, وأكبر دليل على ذلك أنّه حدث ـ 

فض في زمن الشيخ محمد أحد الخصمين ر كما بلغنا عن المصادر الموثوق بها ـ أنّ 
جتهاده من حكم, بعد أن أقبل عن طيب نفس احمه هللا تعالى ما أدّى إليه المرجي ر

بالمثول بين يديه واالحتكام إليه , فلّما مثل بين يدي الحاكم المستعمر أمر بحبسه 
وتأديبه إن لم يقبل الحكم الصادر من القاضي الشرعي , فلم ير بدا من االنقياد للحكم 

, فكان ذلك بمثابة إنذار لكل من تسوّل له نفسه عدم االنقياد للحكم الشرعي صادر ال
, بعد االحتكام إليه عن طيب نفس , هذا , وإّن سير القضاة الذين تعاقبوا في القضاء 
ببلدة المرجي )مرجاه( مسجلة في سجالت الحاكم العام زمن االستعمار بأحرف من 

ء عليهم بالنزاهة والعدالة والمعرفة ورجاحة العقل, كما نور , إذ فيها الكثير من الثنا
(.اطلع على ذلك كثير من الباحثين والمؤرخين 

65
 

هو المساعد الكبرى واألقوى  بل  بعد االستقالل ال يقل عن ذلك والحكومة
لهم وال تتعرض للقضاء والقضاة في مرجاه بأي أذى ، إنما يجلهم إجالال ويعينهم 

في منطقة مرجاه وغيره المديرية من حاكم رك وأولياء الدائرة الد كثيرا، بل رجال
ت ، كالمشالفي كثير من  عن طيب خاطرهمإليهم  ونواحيها يوجهون الخصم

الزوجية والتجارية والزراعية، وكثير من الحكام يخففون كثيرا من  تكالكمش
الحكام هم  أنّ  ، إال اإلسالم ويحبونه أفرادهاق نهم ألنهم يحكمون دولة يعتئأعبا

بشرعة إسالمية ألقوا  يحكموا ذلك كّلما أرادوا أنلكبرى, ولفروع من حكام الدنيا ا

دهم وشعبهم بالمال واآلراء الفاسدة تحت أرجلهم ودّمروا بال تكالعليهم المش
فاق بين أي شعب أو أي حزب ألن هللا تعالى يقول: }} ال الباطلة ، وال يتم أي اتّ 
هلل وإنا إليه راجعون وال حول وال قوة إالّ باهلل ، وهذه ما  يألونكم خباال {{ وإنّا

بين الحكومة وبين أهل الشريعة. نعرفها
66
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  المطلب الرابع
 في مرجاه وضواحيها  أسلوب القضاء الشرعي وآثاره

، من رفع  , خصوصا المذهب المالكيأسلوبهم في القضاء إنّنا نتعرف على 
، ليتمثل المدعي رب والجيران يعطونه كتاب الدعوة شكوى من بعض األقاإليهم 

ى المدعى اإلسالمية، ويستمعون إل الشرعية المحكمةم أما والشهود والمدعى عليه
بإذن هللا  بما هو األصلح واألليق حكمون بعد ذلكيوالمدعى عليه والشهود، ثم 

 .تعالى
ن عمر من الشيخ القاضي الحاج عمر بن محمد ب دعوةوهذا نموذج رسالة 

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا, أما بعد: فإنّه من انباب بن  :)دكوري
كابي اعالمك أن عيالك محمد بن عمر إلى الحاج ابن سيد أحمد بن أحمدن الكنتي الر

ورد علّي في ضحى األربعاء في السابع والعشرين من المحرم تدعي عليك قذفك 

ن بها ليست منك, ونحن ال نصدّقها وال نكذّبها, حتى إياها بالزنى وأن الحمل الذي كا
رسول هللا صلى هللا بما قال هللا تعالى وقال تحضر وتعرب عما عندك فحينئٍذ نقضى 

عليه وسلم , فالعجل العجل ليهلك من هلك عن بينة ,والسالم عليكم(
67
. 

بلهجة ( ) كُنَرن  ـ ومجلس القضاء في مدينة مرجاه يكون على العريكة الخشبية 
, بجنب المسجد الجامع على نحو تحت سرادق كبير ليِ ( بالبمنا ـؼ  سونكي , و)

دكوري, للتعليم  ألعمرير مجلس الكبوبين المسجد والعريكة مائة متر شماال , 
قيد متر من  التالميذ , ويكيف المجلس هكذا, القاضي الشرعي على العريكة الشرقية

الغرب حيث لشرقية والغربية ـ مستقبل عركتين ا ألن المجلس يحتويـ  األرض
, والمدعي ن الجالسين على العريكة الثانية من جهة الغربيوجهه الشهود والمتفرجو

عليه بين العريكتين, على األرض أو على فراش أو على جلود األبقار والمدعى 
القاضي , ويسمعهن القاضي  تارة, والنساء مبتعدات عن الرجال قليال بحيث يسمعن

 .شهودوال
, إلى يومنا هذا  مرجاه منذ زمن األجدادمدينة القضاء له أثر تاريخي في و  

خصوصا أحكام يتعلق بالنكاح ، وفيما شجر بين  ,قاموا بإصالح بين الناسفكثيرا ما 
والخصومات تكون بين األرحام  واآلباءاألزواج والزوجات ، وما يكون بين األوالد 

ا من مشاكلهم، وحلّوا كذلك أيضا مشاكل تقع في واألقارب والجيران، حلوا كثير

مسائل المعامالت من قرض وبيع كذلك البيوع وأحكام الربا وأصلحوا بين الناس 
 كات,وتدبير، وكذلك قسمة التروشفعة وسلف وعتق بمال وغير مال من مكاتبات 

من المعامالت . هاغيرو
68
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 المطلب الخامس
 مرجاه  في  المبرمة  بعض الفتاوى والقضايا 

ئا لمحمد المرجي , ثم وفتاواهم , نورد منها شيمن بعض قضاياهم،  وقد بلغنا
 .بن محمد المرجي الحاج عمر , ثم بن عمر عبدالرحمنالشيخ أخوه 

 رحمه هللا تعالى. ري المرجيوـ بعض الفتاوى والقضايا لمحمد دك 1

نبورأحكام جفي فتواه  أ/ 
69
وجاءوا  ,يقوسمدينة العبيد الذين فروا من كفار  

ة أّن فيهم بالحرية بنص خليل بن اسحاق المالكي حكم, إلى بالد طوبى كرى وأسلموا 
 .المسلمين وأسلم يكون حّرا عبد الحربي إذا فّر إلى

هذه الرسالة التي كتبها معاذ بن طالب سلمان رحمه هللا تعالى في  وهو مبين
 على فتوى محمد المرجي رحمهما هللا تعالى.

اطل عن الحق حزح الب الرحمن الرحيم الحمد هلل الواحد الحق مزبسم هللا ) 

ڇ  ڍ    ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  چالذى قال جل من قائل 

ثم الصالة والسالم على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر  چڍ     ڌ

 .الحق بالحق وعلى من تبعه باتباع الشرع واجتناب البدع 
أما بعد : فيقول الفقير لرحمة مواله الكبير معاذ بن الطالب سليمان رحمه هللا 
تعالى إنني قد وقفت على فتوى الشيخ الفاضل والعالم الكامل محمد بن عمر بن 
مادل حفظه هللا تعالى من جميع اآلفات بإبطال فتوى بعض من ال قدم له في أصول 

سترقاق أوالد عثمان بن سليمان السالوي الفقه وال في فروعه الذى قال في فتوى با
فرد  لڭوأوالد محمد جل بسبب أمهم التي تنسب الى كمن ؼوأوالد دنمب نيما

حتى  القائل باسترقاقهم قول مردود فتواه بتحرير أوالد الجميع وأن قولب المرجي
من نص المدونة ونص مختصر  استدل على ابطال ذلك الفتوى بنصوص الشرع

لزم كل من نص المنهج في القواعد وغير ذلك وأه ويحه وحواشليل وشروالشيخ خ
قلت إنني  ,فتى به هو من تصحيح أو ردمن أهل العلم أن يقول الحق فيما أطالعها 

ن تحرير األوالد ونفى وهلل الحمد ما رأيت إال صحة فتوى ابن عمر إذ كل ما قاله م
ن بن سليمان وإما ما منصوص مجمع عليه من الصحابة كأوالد عثمااالسترقاق إ

منصوص ظهر دليله من كتب المذهب وقواعد الشرع كأوالد السيدين طهر هللا 

 .الجميع من الرق أصال وفصال
وهكذا كنت سئلت عن هذه المسألة في فصل الصيف هل أوالد عثمان بن  

عرف القصة إذ ذاك فسألت السائل ال أسليمان يحكم عليهم باالسترقاق لجهة جدتهم و
حمد جل التى تزوجها عثمان فأخبرني بالحالة المعتقدة عند العامة في عن بنت م

أمها ولكن السائل زعم أن الجدة أمة للساقويين ولم يشفني بشيء من الحقيقة فأجبت 
وولد  ,أن أوالدها من عثمان محكوم بحريتهم تبعا ألبيهم لقوله في المختصر

علي فتوى ابن عمر مع  ولم يسألني أحد بعد حتى ورد ,المغرور الحر فقط حر
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 قبيلة من البيضان أي سراقا. 
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وأما قوله ال مستند  ,فقلت وهلل الحمد على موافقته إلجابتي للسائل قبل ,زيادة الوقائع
ل ڭكمنللمفتي بهذا الباطل من نص فصحيح بل مستنده التقاول من أفواه العامة أن 

ي الشرع على استرقاقهم وعلى أصل معتمد يستدل به فعبيد وليس لهم في ذلك 
سلموا مسلمين وعلى كال االحتمالين هل أ هم هل هم عبيد الكفار أوصحة استرقاق

وهل إن كان لهم سادة مسلمون هل هم موجودون في  ؟قبل سادتهم الكفار أم ال

أي احتمال من هذه االحتماالت فالظاهر نفي استرقاقهم كما قال ابن  ؟األرض أم ال
ت لهم الحرية بإسالمهم لقول عمر في فتواه إذ على تقدير كونهم عبيدا لكفار فقد وجب

خليل في مختصره وعبد الحربي يسلم حر إن فر أو بقى حتى غنم قال شارحه 
الدردير ما نصه مسبوكا

70
بالمتن وعبد الحربي يسلم دون سيده حر وكذا إن لم يسلم  

سالم سيده فحر أيضا اهـ قال المحشي إلينا أو يسلم وبقي حتى غنم قبل إإن فر 
 والحاصل  أن عبد الحربي إذا فر إلينا قبل اسالم سيده :ما نصهالدسوقي مستدركا 

لم يسلم سواء كان فراره قبل نزول الجيش سلم أو كان حرا إال أنه غنم نفسه سواء أ
 .سلمال والء لسيده عليه وال يرجع له إن أو ببالدهم أو كان بعد نزوله بها

وأما إذا فر إلينا بعد  دهسالم سيوكذا يكون حرا إذا أسلم وبقى حتى غنم قبل إ 
فقد  ,كالم الدسوقي تهىسالمه فإنه يحكم برقه لسيده أنإسالم سيده أو مصاحبا إل

وا أو دخلوا دار مسلأوك كفار فالنصوص إنهم إن كانوا مملوكين لملظهر من هذه 
على األصل من الحرية  , وإن لم يعرف ذلك جرى األمرين فهم أحرار باتفاقمالمسل

 .عدة المشهورة في أن األصل في الناس الحريةفي المسلم للقا
ك المسلمين وفمن ادعى استرقاق أحد فعليه البينة وأما إن كانوا مملوكين للمل 
ال بيت مال  ,ولم يعرف لهم سادة معينون في األرض فكأنهم إذ ذاك بيت مال ,قبل

إما اليوم في أرضنا منتظم لسلطان فأجراؤهم إذ ذاك على الحرية أولى من الرق 
ورد عن الشارع من تشوفه للحرية فمن ادعى  ما على القاعدة المتقدمة وإما على

لفالني المسلم ملكه بشراء أو ليين إنه عبد أو أمة لجده اڭكمنعلى أحد من هؤالء ال
ثبت ذلك بتاريخ وبينة و غير ذلك مما هو أصل ملك شرعي وإذا من كفار أ بسبي

المدعى عليه على أصل الحرية  لقوله بل يبقى  فال يلتفتحكم له بذلك بالشرع وإال
لقولة المدعى هذا كله من جهة الشرع المحمدي وأما من جهة ا منكر ,إن كان مسلما

حد فمن ادعى استرقاق ي األرض اليوم عندنا رقيق ملوك ألالقانون الفرنسي فليس ف
ولسائر االخوان  واحد لنفسه أو لغيره فقد خاطر بنفسه نسأل هللا السالمة والعافية لنا 

لما ل محمد بن عمر في ذلك يشاور العلماء في مثل هذا ولو سأ وكان على المفتي إن
ر اللهم إنا نسألك العصمة في ق القدر ال ينفع الحذع في شبكة الخطر لكن إذا سبوق

الحركات والسكنات والخطرات من الشكوك والظنون واالرادات واالوهام الساترة 
اللهم احسن  ,لعيوب فقد ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزال شديداللقلوب عن مطالعة ا

عاقبتنا في االمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب االخرة وصلى هللا على سيدنا 

 . اهـ محمد وأله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
ظولصاحب المكتب تقري

71

70
 ممزوجا بالنص 
71
صاحب المكتب هو: معاذ بن طالب سلمان سيال رحمه هللا  بمدينة بنمبا. 
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الطويل البحر
محمد اكَ ذَ  رِ ص  عَ ا ال  ذَ هَ  وِس امُ قَ بِ  د  رِ يَ ل  فَ  ةِ صَ ي  وَ عُ ال   لِ ي حَ فِ  اجَ تَ اح   ن  مَ 

دُوجَ يُ  سُ ي  لَ  هُ لُ ث  مِ  هاً ق  فِ وَ  يثاً دِ حَ  انَبِّ رَ  عِ ر  شَ  ن  مِ  اِس نَّ ل  ى لِ دَ لنَّ ا   يضُ فِ يُ 

دُيِ ؤَ يُ  ٍص نَّ لِ  الٍ قَ ن  اِ  اتُ يحَ حِ صَ  محمد دِ الَ او   يرِ رِ ح  ي تَ فِ  اهُ وَ ت  فَ وَ 

دُ طِّ وَ يُ  ِص نَّ بِ  د  رَ  هِ تِ لَ و  قَ لِ  ىرَ  يُ اَل فَ  يحَ حِ لصَّ ا   قَّ لحَ ا   قَ افَ وَ  د  قَ لَ 

َ لِ  فاً ه  كَ  اهُ قَ ب  أَ وَ  دُمِّ صَ يُ  امِ نَ ل  هُـــلُ ه  أَ  وَ ا هُ مَ  اِس لنَّ ا   هُ لَ إِ  اهُ زَ جَ 

قال محمد بن أحمد قلى 
72

البحر الطويل
محمد لُ و  قَ  لَ و  لقَ ا   نَّ أَ  حَّ صَ  د  قَ فَ  َ  فَ لَ تَ ا اخ  ذَ إِ  ىهَ لن  ى ا  وِ ذَ  دَ ن  عِ  الُ وَ ق  األ 

دِ دِ جَ مُ ل  ى لِ ذِ لَّ ا   رُ ش  لنَ ا  وَ  يُ لطَّ ا   هُ لَ  وادُ دَ رَ ا تَ يمَ فِ  يرُ هِ ش  لتَ ا  وَ  دُ لجِّ ا   هُ لَ 
تقريظ لباي  

73
الفقيه البار  في مكتب العالم العالمة والحبر الفهامة معاذ بن 

.المطيع الطالب سلميان اسكنه هللا في جنة الرضوان

 البحر الكامل
َ  يقِ رِ طَّ ى ال  لَ إِ  يلُ لِ دَّ ال   وَ هُ وَ  دِ مَ ح  األ  محمدا  يلِ بِ لسَّ ي ا  فِ  قُ افِ وَ  تُ الَ  مَ لِ  

.الف الشراب به فحول الورد
74

باً رَ ش  مَ  فُ الِ خَ  تُ اَل  رِ ائِ صَ بَ و ال  وُ ذَ فَ 

 بعاصمة بماكو. محمد المرجي ,إنّه أحد أئمة جامع الكبيريز بن قال محمد المصطفى بن عبدالعز 72

 هو أخو محمد المرجي أبوبكر بن عمر دكورى  اإلمام والقاضي بمدينة نارا. 73

مكتب آل أعمر دكري بمدينة مرجاه مع األخ محمد مصطفي بن  ورقة مخطوطة غير مرقمة وجدتها عندما دخلت باحثا 74

ن المخطوطات الفتاوية والقضائية ,وكان صباح الجمعة من بين ساعة التاسعة إلى الثانية عشرة في عبدالعزيز المرجي , للبحث ع
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 نقد حكم محمد فال بن طالب في البيع. فتوى في ب /

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا.

أما بعد: فقد رفع إلي أيها الكاتب المتمي بعد حكم منسوب ألخينا في هللا المكرم 

لنظر كاني  ألنظر فيه فلما امتنعت االماجد المعظم محمد فال بن طالب أحمد االغرو

فيه فإذا هو منهدم األساس , بما هو خارح عن القياس , وةلب مني الشري  أحمد 

عليه تعقبه , فأعرضت عن ذلك لعدم ظن اإلفادة الصادر من قلة العلم بموت المحكوم 

ريح الظالم , وقلة من يتقي هللا تعالى , ويعدل لذهاب ريح المظلوم اليوم وقيام أهله و

وةان بين خيام ايدا بك , فلم يرده ذلك عن الطلب المرة وشري  يريب أ بين قعسيّ 

بعد المرة , فاتقيت هللا تعالى في حقه وخفت من ترك الحق بغير مستحقه, واستعنت 

باهلل تعالى متبرئا من حولي  وقوتي في نقضه بالنصوص الواضحة ونص كتابه ها 

 هو:

نائبا عن شري  أحمد بن  أما بعد: ترافع لدى الكاتب محمد نافع بن حمدان بن األمين

انبارك ومحمد بن البارد نائبا عن ابنته في شأن فرس إشتراها الشري  من فَْعَص , 

وذلك من عند محمد بن عبد الودود بفرس لسمار , فادعى محمد نافع صحة بيعة 

الفرس األولى من سمار لفعص , وأنكر محمد بن البارد المبايعة بين سمار وفعص , 

ع البينة على البيع ولم يأت بها وعجز عنها ياية العجز واعذرت فكلفت محمد ناف

د بن على يد الشهود حتى ألقى السالح , وثبت عندي تعدي فعص على فرس محم

ونه اشتراها كذبا بمال الغير واألحوال شاهدة على ذلك من كون عبد الودود من ك

في كل ما  , وثبتت عندي محاربته وقطعه الطريقفرس سمار لم تخرح عن يده 

وجه, وحكمت لمحمد بن البارد بأخذه فرس صهره محمد بن عبد الودود من يد 

الشريف الذي ناب عنه محمد نافع المذكور قبله, وبرجوع محمد نافع وشريفه الذي 

وكله على من بيده حصتهما , وكتبه ألربعة أيام بقين من شهر هللا الربيع النبوي 

 هت جواهر حروفه .ل بن الطالب أحمد, انت, محمد فامن الهجرة  1337الموفي 

قلت فأنت تراه جعل  فعص متعديا على فرس محمد بن عبد الودود , وذلك باطل 

من وجهين أحدهما: أن محمد بن عبد الودود لم يزل واضع يده على فرسه حتى 

وإنما تعدى على فرس سمار بن عرفة , التعدي هو , اشتراها محمد األمين 

غير إذن من ربه دون قصد تملكه , أنظره في البناني عند قول التصرف في شيء ب

 خليل والمتعدي جار على بعض غالبا.

الثاني: أن تصرف فعص المطرود في فرس ابن عبدالودود بالبيع لم يكن بغير إذنه 

النتقال ملكه عنه بمجرد بيعه إياها طائعا غير مكره , حاصل ما فيه أنه باعها ووجد 
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ه واستحقه سمار فوجب رجوع ابن عبد الودود إلى فعص الذي الثمن ليس لمشتري

فعص ببيع اشترى ماله بملك الغير وفرس ابن عبد الودود للشريف أحمد لفواتها 

 إياها, لقو خليل وما فات فالثمن, وهللا أعلم.

يخلو من وجهين إما أن ال  الممقوت أبعده هللا,  فعص والحاصل أن محمد األمين

ى الملك واشترى وباع ما اشتراه ورجع ملك الغير إليه لعدم فواته يكون فضوليا اّدع

 وهو فرس سمار , فالحكم ما أشار إليه التسولي عند قول ابن عاصم :

والمشتري له للمر أنكرومن يكن بمال غيره اشترى

منه ارتجاء ماله مأثور وحلف اآلمر فالمأمور 

كن قد صدق المبتاعامالم يوَما لَهُ شيء على من باعا

في أخذه من بائع ومشتروقيل بل يكون ذا تخير

والمشتري له المبيع مقتضىوالبيع في القولين لن ينتقضا

بخالب  من لم يؤذن له في التصرب كالمودع والوصي والغاصب إذا ما نصه      

والخسارة عليهم  ادعوا الشراء ألنفسهم فإن الشيء المشتري يكون لهم والربح لهم

انتهى وهللا أعلم.

فبان أن فعص يير مأذون له في التصرب وادعى الشراء لنفسه والشيء المشتري 

هو الفرس له وبيعه إياها صحيح وال رجوع البن عبد الودود على الشري  لفوات 

فرسه بالبيع لو قدرنا كما يفرض المحال أن البيع فاسد خليل عاةفا على مفوتات البيع 

اسد وخروح عن يد ز ببيع صحيح أو هبة أو صدقة أو حبس من المشتري عن الف

 نفسه اهـ. وهللا أعلم.

ا تقدم عن التسولى وهللا وبيع محمد األمين المطرود ال قرب هللا له نوى صحيح لم   

أعلم.

[وسلم بن ما في ز بالسكوت]
75
, محمد نافع البينة  فبان أن تكلي  محمد فال 

ألن ابن عبد الودود  مقر بأن فعص اشترى منه وباع  ,الشيء حكم في لمن ا ليس 

الشري  ال أنه يصب منه بل لو ادعى أن محمد األمين يصب منه فرسه وباعها 

للشري  وادعى محمد نافع أنه اشتراها منه لم تكن البينة عليه بل البينة على مدعي 

صب فال فائدة في محمد األمين معروب بالغ الغصب إذ ليس أصال , وأما قوله أنّ 

ذكره ألن الغصب لم يدعه محمد بن عبد الودود وال ابن البارد ولو ادعاه لزمته البينة 

وإال حل  فعص انظر الشراح عند قوله, وفي حل  المجهول قوالن, والزامه البينة 

لمحمد نافع خارح عن الحدود الشرعية ألنه جعله نائبا عن فعص ومدعيا دعواه 

75
ما بين القوسين كتبتها كما هي في الورقة المخطوطة 
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رد كأنه هو سمار فحكم بين خصمين لم يحضره وهو فعص وجعل ابن عبد البا

وسمار  فالزم فعص البينة وكنى عن اسمه بمحمد نافع على أنه اشترى فرس سمار 

وجعله عاجزا , وقال لسمار خذ فرسك ألن خصمك عجز عن البينة , بهذا لم يكن له 

ابن عبد  فيه سل  ولم يؤيده بنص , ووجب نقضه والالئق به أن يرجع عنه أو يرجع

الودود على فعص لفوات فرسه ببيع صحيح وصلى هللا على سيدنا محمد كلما ذكره 

 1337الذاكرون ويفل عن ذكره الغافلون , محمد بن عمر مرح انصاب رجب سنة 

اهـ من خطه 
76
 .

 في السفيه الذي يعقد بغير إذن وليه. فتوىج / 

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا .

 :د أما بع

فليعلم من نظر فيه أنّي أيها الكاتب المنتمي آخر رسمه , سئلت عن سفيه عقد 

امرأة بال إذن أبيه بسبعين بيصة من فلتور , وهي اليوم عام خمسة وثالثين تصل 

مائتي لاير وعشر لاير من سكة الفرنسيس , هذه أدنى مراتب الحنط اليوم , هل يصح 

يه وهو األب فسخ عقده أم ال؟للو

جبت ـ وباهلل استعنت وإليه من الحول والقوة تبرأت ـ أنّه يجوز للولي فسخ عقده , فأ

قال العالمة خليل مسبوكا بكالم الدردير ما نصه ولولي سفيه بالغ تزوح بغير إذنه 

فسخ عقده بطلقة بائنة , وتعين الفسخ إن كانت المصلحة فيه, وتعين اإلمضاء إن 

وال شيء لها قبل البناء ولها بعد ربع  ,ختصاصالالم لالفكانت مصلحة, واألخير 

دينار فقط , وال يتبع إن رشد بما زاد عليه , ولزمه النكاح إن رشد , وال ينتقل له ما 

كان لوليه وللولي ذلك ولو ماتت الزوجة إذ قد يكون عليه من الصدال أكثر مما ينوبه 

 من الميراث  اهـ.

 , نفك عن ذي األب إلى أن يكون حافظاوالحجر ال ي,المراد منه وسلمه الدسوقي 

خليل منبها على ذلك إلى حفظ مال ذي األب , وقال ابن عاصم , الرشد حفظ المال 

 وحسن النظر وبعضهم له الصالح معتبر اهـ. وهللا اعلم.

والرشد ال يثبت إاّل بنية فيحصل على السفيه عند جهل الحال كما في الدسوقي وهللا 

ي شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب ما نصه , تنبيه أعلم, قال المنجوري ف

 سفه حتى يظهر منهم الرشد, قاله ابن الهندي اهـ.الالناس على 

76
ع األخ محمد مصطفي بن مكتب آل أعمر دكري بمدينة مرجاه م ورقة مخطوطة غير مرقمة وجدتها عندما دخلت باحثا 

عبدالعزيز المرجي للبحث عن المخطوطات الفتاوية والقضائية ,وكان صباح الجمعة من بين ساعة التاسعة إلى الثانية عشرة في 
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هجرة محمد بن عمر  1335وكتبه مفتيا به يوم االثنين لثمان خلون من رجب سنة 

.كرمه آمين إهـ منقول من خط المفنيبمرح سامح هللا الجميع بمنه و
77
  

 جين.وله في الصلح بين الزد / مسألة 

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

 أما بعد : 

فلديعلم مدن نظددر فيده أن ملدديح بدن عليدات الحرةدداني وهدب لزوجتدده فداةم بنددت 

ملدديج بقددرة  اسددمها انبددارك وابنتهددا وأخددرى اسددمها درمدداز ومركددوب بقددرة اشددتره مددن 

لخاةرهدا وسددعيا فدي رضددوانها محمدد األمدين بددن أحمدد بددن الشديخ محمددد أحمدد, جبددرا 

بحضرة جدم يفيدر مدنهم محمدد األيظد  بدن الشديخ محمدد أحمدد ومحمدد األيظد  بدن 

عابد ومحمد بن أحمد بن صبار والشيخ بن هماد وكتبده يدوم الجمعدة لعشدر مضدين مدن 

صفر سنة أربع وثالثين بعد أل  وثالثمائة هجرية محمد بن عمر دكدر لطد  هللا بهمدا 

وبالمسلمين
78
. 

  مسألة له في التركة. / جـ

 الحمد هلل وحده وصلى هللا على من ال نبي بعده .

 أما بعد:

فليعلم من نظر فيه أن ورثة محمد سغن ابن صالح رفعوا إلي أيها المنتمي  

بعد أمر متروكه ليقسم بينهم وهم أربع بنات وثالث زوجات وأخ شقيق وأختان 

بكار بن ماص ايد , ل هونصف شقيقتان , والمتروك خمسة اعبد ونص  فرس بيضاء

وفرسه الحمراء واستوقفنا مركوبي بقر مع نص  حول آخر لما تعلق بالمتروك من 

حق, وقوم الجميع بعد إيقاب ما استوق  بعشر مائة أل  وستمائة أل  فخرح لثمن 

ر بمائتي أل  , لكل زوجة ثالثة وخمسون ألفا وثالثمائة ڮالزوجات عبد يسمى ب

ح للبنات األربع عشر مائة أل  وثالثة وخمسون ألفا , لكل وست وعشرون , وخر

بنت مائتان وثالثة خمسون ألفا وثالثمائة وستة وعشرون ودعا , فخرح نص  

الفرس البيضاء لقنب بمائتين وأربعين ألفا ويرد أليها عمها الشيخ ثالثة عشر ألفا 

د إليها أختها منات وأربعمائة وعشرين ودعا, وخرح لحليم العبد تنب بمائتي أل  وتر
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أربعين ألفا وترد إليها عمتها يّم ومريم ثالثة أالب ومائتين وعشر ودعا, ويرد إليها 

الشيخ مثلها , ولقمبات البقر الحمراء بمائتين وأربعين ألفا وترد إليها مريم ويّم ثالثة 

عشر ألفا وأربعمائة وعشرون ودعا , وخرح لمنت العبدان يرب ومنكد ألي,  وترد 

ا زاد على سهمها على حليم أختها كما قدمنا , وخرح العبد فنبا لفر ونص  فرس م

بكار للشيخ وابنتيه ويردون ما زاد على سهامهم إلى المنات كما قدمناه مفصال, ووقع 

الشيخ بن صالح سغن  ـ المقدم على البنات واألخوات وهو من الورثةـ  هذا بمحضر

الجماعة التي منها الشين وحم انسعد وجمي وابن أخيه محمد بن بوي سغن وبمحضر 

بن ماص ايد ومحمد بن شنب دكرى وصالح سغن وبتّي بضّنهم على هذا العدد بعد 

النظر واالجتهاد وتحرى الصواب والسداد بحيث لم يبق منهم دعوى قبل صاحبه 

وبان كل بسهمه وقيده حاكما بامضاء القسمة بينهم من هو من الجماعة واستكتب 

لست خلون من جمادى األولى يوم الثالثاء  بتاريخ  العام الخامس والعشرين فكتب , 

بعد أل  وثالثمائة من ليس أهال له عبد ربه محمد بن عمر بن محمد دل لط  هللا 

بالجميع وبالمسلمين آمين
79
 . 
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رحمه هللا تعالى. دكوري ـ بعض الفتاوى لعبد الرحمن بن عمر2

بائح بعض الطوائف اإلسلميةذ حكم فتواه فيأ ـ 

الحمد هلل وبعد فننهى إلى جاللة سيدنا سؤاال أشكل ,  بسم هللا الرحمن الرحيم

على البعض جدا وهو أكل ذبائح طائفة أهل بُُرو مدين ومن على طريقتهم من أهل 

أكل ما ذبحوه لما ظهر لي من حال أهل اإلسالم , قريتنا, وأما أنا فالذي تبادر عني 

وما هم عليه من األحوال , توحيد هللا واالعتراف ببعث الرسول وغير ذلك فيهم ك

يكفر في مثل هذا اعتقاد وقد واإلعراض عن المسلمين جهل منهم وهو مذموم وال 

ض بعض األصحاب على في هذا ولعلك تزيل هذا األشكال عنا أمد هللا طول اعتر

حياتك والسالم 

الجواب:

إن أهل برو وأضرابهم يجوز لنا ذبائهم ووطء وهللا تعالى اعلم بالصواب  

نسائهم بالنكاح قال خليل قطع مميز يناكح , واعلم أن األكل دون الوالء في الحل 

والحرمة , قال الدسوقي إن ما ذبحه الكتابي للصنم قاصدا إهداء ثوابه له, كذبح 

المسلمين ألوليائهم والحال أنّه ذكر اسم هللا عليه فهو المكروه اهـ.

قال ابن العزيز ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل 

يؤكل معه أم ال جفلت يؤكل ألنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه وإن لم تكن هذه 

أنه حالل في كل ما يرونه في دينهم ك اذكاة عندنا ولكن هللا تعالى أباح طعامهم مطلق

ه فيه ولقد قال علماؤنا أنهم يعطونا أوالدهم هم هللا سبحانلنا في ديننا, إال ما كذب

هم واألكل دون الوطء حونسائهم ملكا في الصلح فيحل لنا وطؤهن فكيف ال تحل ذبائ

في الحل والحرمة  اهـ 

ولو حملنا الحكم عدم األكل الستلزم ذلك عدم المناكحة ولصارت من عندهم من 

 اهـنساء سواهم زواني أعاذنا هللا تعالى من ذلك   

ظهر الحق على يد وال أتأنف أن يال أن نقول باألكل , هذا ما ظهر لي , ولم يبق إ

عبد الرحمن والسالماهـ ,  غيري
80
  .
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 .الشرعي العرفمفهوم فتواه في سؤال موجه إليه في ب / 

بسم هللا الرحمن الرحيم  أما بعد فإّن في أقوال الفقهاء ما صعب علينا فهمه 

كونهم يقولون تارة ال عبرة بعرف خالف النص, وتارة يقولون  وال عبرة بذلك وهو:

رف ضالل وإضالل, ويقولون بمنع الجمود على مجرد النص من غير مالحظة للع

 فتاوى لجاهل العرف اجمعوا لنا بين هذه األقوال جزاكم هللا خيرا والسالم ال

 الجواب وهللا تعالى أعلم  

ة المعتبرة عند المفتي هي التي ال تصادم بينها ومعنى العرف والعادة واعلم أن العاد 

وبين النص ومعنى النص: هو ما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم 

سباقا أو سياقا وهو آخر الكالم ال في نفس الصيغة وليس في اللفظ ما يدل عليه 

يان العدد وضعا كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم ... اآلية  فهم منه إباحة النكاح وب

والكالم سيق للثاني بدليل السياق وهو فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة فاآلية ظاهرة في 

 اإلباحة نص في بيان العدد اهـ 

عبد فضه فإنه غير معتبر والسالم, فإن وجدت أيها المفتي عرفا يخالف مثل هذا فار

نالرحم
81
. 

 قولهم , الجهل ل يعذر به.مفهوم / فتواه في ج 

الحمد هلل الذى علم اإلنسان مالم يكن يعلم والصالة    الرحمن الرحيمبسم هللا 
والسالم على خير من علم وعلّم وبعد فقد ورد على سؤال من بعض األعيان 

, كالبيع ادات العبادات أم العيعنون بذلك  ,صورته هل قولهم الجهل ال يعذر به

 والشراء اهـ
مام شهاب الدين القرافي في الفرق فالجواب وهلل تعالى احكمه, واعلم قال اإل 

الثالث والتسعين حكى الغزالي في إحياء علوم الدين والشافعي في رسالته اإلجماع 

على أن المكلف ال يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم هللا تعالى فيه فمن باع 

ك وجب عليه أن يتعلم ما عينه هللا وشرعه في البيع ومن آجر كذلك ومن قارض كذل

ومن صلى كذلك وكذلك في الطهارة وجميع األعمال واألقوال فمن تعلم وعمل 

بمقتضي ما علم فقد أطاع  هللا تعالى طاعتين, ومن لم يعمل ولم يعلم فقد عصى هللا 

تعالى معصيتين, ومن علم ولم يعلم بمقتضى ما علم فقد اطاع هللا تعالى طاعة 

ال بد من تقدم العلم بما يريد اإلنسان أن وعصاه معصية , ثم قال إذا تقرر هذا وأنه 

يشرع فيه فمثله قوله : وال تقف ما ليس لك به علم فنهى هللا تعالى نبيه صلى هللا 
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عليه وسلم عن اتباع غير المعلوم فال يجوز الشروع في شيء حتى يعلم فيكون 

ضة طلب العلم واجبا في كل حالة ومنه قوله عليه الصالة والسالم طلب العلم فري

على كل مسلم قال الشافعي رضي هللا  تعالى عنه العلم قسمان عين وكفاية األول 

 علمك بحالتك التى أنت فيها والكفاية ما عدا ذلك اهـ  , ببعض اخصار.

هم الجهل الخ ال فرق بين العبادات هد هذا عندك علمت علم يقين أن قولوإذا تم 

 والمعامالت لما جليناه من التفصيل  اهـ  

 نعبد الرحم 1355جمادى األولى عام  7حركة القلم إالّ لى يد من ليس له فيه ع 

بن عمر والسالم
82

  . 
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رحمه  ـ بعض القضايا والفتاوى للشيخ الحاج عمر بن محمد المرجي 3  

 هللا تعالى.

رسالة دعوة إلى مجلس القضاء 

لى من ال نبي الحمد هلل وحده وصلى وسلم ع بسم هللا الرحمن الرحيم
بعده 

وبعد فإنه من انباب بن محمد بن عمر إلى المحفوظ بن محمد األمين بن 

أحمد غائب السالم عليك ثم اعالمك أن امراتك تِسلم ابنة َعل وى, قِدمت 

علي مشتكية من طول غيبتك عنها وأنها قد اشترطت عليك أنك إذا غبت 

ظر في شأنها فها أنا آمرك عنها ستة أشهر أن أمرها بيدها وأمرتني بأن أن

أن تقدم عليها في أثناء شهرين أو ترسل إلي بطالقها أو أطلقها عليك 

بالحكم الشرعي والجواب منتظر قبل انسالخ شوال والسالم عليكم ورحمة 

هـ .1378شعبان  18اج عمر دكرى قاض مرج  هللا والعنوان الح

 ا.لغياب الزوج عن زوجته حكم  القضائي بالطالقالأ / 

وبعدد فقدد أتدى للكاتدب المنتمدي بعدد الرسدم , الشديخ بدن سديد أحمدد الددرقلي , الحمد هلل ,

بوكالة عن ابنته فاةم , وإنها تشتكى الضدرر مدن الدوةء لغيبدة زوجهدا عنهدا مندذ سدنة 

قري ة م ن ق رى  پأُجن وأشهر وإنّها قد عيلت صبرها , وإن الرجدل يدذكر عنده أنّده فدي 

وال مددانع يمنعدده هندداك مددن القدددوم , مددن مددرض أو  ,ارإختيدد , وأّن الغيبددة ييبددة ك  دوار

اعتقال , وشهد لده بالزوجيدة واتصدال الغيبدة الشديخ بدن هّمداد الددرقلى وحدم  بدن ةالدب 

انش الدرقلي وسدات بن نختار الدرقلي, وهم من أمثل قدومهم بحسدب الزمدان والمكدان 

عمده الدذي هدو معده الشديخ  , وأّجلت لها شهرين ,في أثنائها أرسلت إليده كتابدا بواسدطة

وبينت له ما تدّعيه زوجه المذكورة وتضررها , وأمرته إّمدا  پأجنبن كباد الجزار في 

أن يحضر أو يرحل زوجتده إليده أو يطلدق , مدع علمدي أّن الكتابدة تبلغده ولكدن تمّكدنهم 

من معرفة الخط عسير , فحين انتهى األجل بزيدادة سدبعة عشدر يومدا ولدم يصدلني مدن 

تاني الشديخ المدذكور أمرتده بدأن يدأمر المدرأة بالحضدور فحضدرت  , أمرتهدا جواب وأ

باليمين فحلفت أمام الشدهود بداهلل الدذي ال إلده إالّ هدو لقدد يداب عندي زوجدي أحمدد مندذ 

سددنة التددي إلددى آخددر الفصددول المعلومددة فلمددا أن كملددت يمينهددا , خيّرتهددا فددي البقدداء أو 

تطلق نفسها عليده ةلقدة بائندة فطلقدت نفسدها , الطالل , فاختارت الطالل , فأمرتها أن 
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فحكمددت لهددا بهددا ,بحضددرة مددن تقدددم مددن الشددهود , وأمرتهددا باإلعتددداد وارجدداء الحجددة 

للغائب في الشهود على ةبق الدعوى
83
. 

 ب / حكم قضائي في الصلح بين زوجين.

الحمددد هلل الددذي أمددر بالصددلح , وأحددرى بددين الددزوجين , فقددال عددّز مددن قائددل:   

 خير( والصالة والسالم على أفضل الخلق محمد وآله وصحبه وسلم .والصلح 

 أما بعد: 

جته رقية ابندة شدام, وفقد ترافع لدى الكاتب المنتمي حماد بن مرب الدركلي وز

يدعي حماد أنّها ظلمته , وتدعي رقية أنه ضربها وقذفها بل وهاجرها , فدعونهما إلدى 

  لاير إليهددا وأن يمسددكها بإحسدددان فرضدديا بدده وأمددرت الددزوح بدددفع ألدد, اإلصددالح 

هدو مدن أهدل الخيدر  , ويكدونصدالحة  ومعروب وأن ترجع إلي خيمتها, فتكون زوجة 

 كتبه من أوقع الصلح بين يديه عبد ربه انباب بن محمد. والسالم, 

 جـ / حكم بيع لحم البقرة المذبوحة بشياه من الغنم.

 الغنم هل يسوغ ذلك أم ال؟وبعد فقد سئلت عن بقرة مذبوحة اشتريت بشياه من 

فأجبت بأّن ذلك البيع فاسد لقول صاحب الرسالة وال يجوز بيع اللحم بالحيوان من 

جنسه قال الشارح مثل أن يبيع لحم بقر بغنم مثال , قال محشيه العدوي ألن المساوات 

وأبو  الكبينهما يير معلومة وهو كتحقق التفاضل إلخ, واألصل في ذلك ما أخره م

عن سعيد بن المسيب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نهى عن بيع اللحم داود 

بالحيوان من جنسه
84
, فحين صار هذا البيع فاسدا فإنّه يفسخ , فإن فات مضى المتل   

فيه بالثمن , قال خليل والدردير فإن فات المبيع فاسدا بيد المشتري مضى المختل  

من  الذي وقع به البيع فاسدا , وهذا البيع يير فيه لي في فساده ولو خارح المذهب بالث

متفق على فساده , ألن أبا حنيفة يبيح بيع اللحم بالحيوان من جنسه ومن يير جنسه , 

 وقال أبو عمر ابن عبد البر وعن أشهب ونحوه والمعروب عنه كما قال مالك إهـ.
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واقع فيه خارح ختالب الا إمضاء البيع بالثمن لفواته واالوعلى هذا فالحكم في هذ

المذهب , كتبه مفتيا عبد ربه انباب بن محمد بن عمر
85
 .

  د / حكم الحلف بالحرام في الطالق.

والصالة والسالم على , بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل العليم الحكيم 

لحسن وبعد فقد استفتاني بعض اإلخوان  سيدنا وموالنا محمد نبيه الكريم

بالحرام وحنث فبانت المرأة  لفللنا عمن حخ  لى دُ عه عالظنه بنا وعدم اط

منه مع اقراره بالحلف والحنث على قول من يقول أنه طلقة بابنة وأما 

فانكر الزوج بعد  عقد امتنع الولي من ارتجاعها إليهطلب الرجل تجديد ال

 اإلقرار وارتجعها 

صم فأجبته مع أن استفتاء مثلى مما تستك منه اإلسماع لقول ابن عا   

:ومنع استفتاء ذي جهالة في حالة من علم أو عدالة ولقول العلوي

ستفتا انحظرأو حصل القطع فاال  من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر

ولكن البالد إذا اقشعرت وصّوح نبتها رعي الهشيم, وأما الحالف بالحرام 

نّما فمذهبي فيه أنها حرمت عليه إال بعد زوج قال المشدالى ومبني الفتوى إ

 هو على المقاصد المتعارفة في مجارى الكالم ومعاني التركيب اهـ.

وال يتعلق باأللفاظ في مثل هذا إالّ من لم يمعن النظر, واإليمان إنما تبنى 

على المقاصد ومقصود الحالف التشديد على نفسه بأشد ما يحلف به من 

 يله:الطالق والدليل قول ميارة في تكم

مان قصد المبالغة في األي

هل

حصل ظ فيه لفظ أو قصديلح 
ه ذا ابن بشير نقالعاتق  دليله ال يضع العصى على

د على مراغ السعود للعالمة الفقيه محمد يحي الوالتي ما دووفي فتح الو 

نصه من حلف بالحرام وحنث هل تحمل يمينه على أدنى ما تحمله وهو 

بحمله على طلقة بائنة  طلقة بائنة أو على أعاله وهو الثالث ورجح القول

مكتب آل أعمر دكري بمدينة مرجاه مع األخ محمد مصطفي بن  ورقة مخطوطة غير مرقمة وجدتها عندما دخلت باحثا 85
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م.2017أبريل 21هـ الموافق 1438رجب 25

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





57

حيث ال نية له سوى مطلق التحريم إذا لم يجر عرف باستعمال الحرام في 

 .ثالث طلقات وهو الذى احكم به وافتى اهـ 

قلت وجريان العرف باستعمال الحرام ثالث طلقات مما ال ريب فيه والشك 

قال بعض الفقهاء ولفظ الحرام صار في العرف بتة ولفظ أقاويل الحرام 

حرام قال عبد المالك النفاع في حاشيته على المختصر بعد كالم طويل 

يمان ال يحلف بها إال من قصد التشديد على نفسه بأشد ما الذيل فإن هذه األ

يحلف به من الطالق ولم يخطر على عقولهم سوى الطالق فالحالف بها 

ذلك كانه حلف بأعظم الطالق وهو ثالث تطليقات ال غير فإذا كان األمر ك

فال يجوز لمفت أن يذكر ما فيها من الخالف ويعتمد على بعض األقوال 

كما في المعيار عن أبي سعيد بن لب ونصه والذى جرت به الفتوى من 

فقهاء األندلس فيمن حلف بالالزمة وحنث أن يلزمه الطالق البتات ألجل 

لك العرف المعلوم من مقاصد الناس في تلك اليمين حتى كأنها عبارة عن ذ

 .اهـ 

خوذ غير معتبر ألن المكلف مأإقراره فوأما ما يتعلق بإنكار الرجل بعد 

بإقراره قال خليل باب يؤاخذ المكلف بال حجر بإقراره ألهل لم يكذبه ولم 

يتهم قال الدردير احترازا من الصبي والمجنون والسفيه والمكره فال 

ده , وأما ما فعله يلزمهم اقرار وكذا السكران ومعلوم أن اإلنكار ال يفي

الرجل معتمدا على قول بعض إخواننا أنها كفارة يمين كما هو الظاهر من 

حال الرجل, إذ لو حكم له أنها بائنة لعقدها عقدا جديدا مع ما تعلم من 

ضعيف ذلك القول المخالف للمقاصد فال أتعرف له والسالم.

مرجي هذا ما ظهر لضعيف النظر وسقيمه عبد ربه عمر بن محمد ال
كان هللا له وليا ونصيرا أمين

86
.

مكتب آل أعمر دكري بمدينة مرجاه مع األخ محمد مصطفي بن  ورقة مخطوطة غير مرقمة وجدتها عندما دخلت باحثا 86

المخطوطات الفتاوية والقضائية ,وكان صباح الجمعة من بين ساعة التاسعة إلى الثانية عشرة في  عبدالعزيز المرجي , للبحث عن
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 و / جواب بعض المسائل الموجهة إليه.

السؤال األول: هل يجوز للرجل أن يفطر في شهر رمضان ألجل العمل ؟

م المكلد  المقديم الصدحيح أن يفطدر فدي شدهر رمضدان لالجواب: ال يجوز للمس
لنصوص التال نعلمه ولم نفهمه من المجرد العمل , هذا 

.

ي وقفنا عليها 

السؤال الثاني : فدي رجدل مسدلم مقديم بقريدة جمعدة وال يصدلى الجمعدة بعلدة أن 

اإلمام يدعى علم الغيب , إلخ.

الجواب: إن صح ّ أنّده يدّعيده فهدو كداذب وفاسدق, إن وجدد ييدره لذمامدة فدذلك 

تسدقط أفضل فإن لدم يوجدد فليصدل الجمعدة معده مدن هدو مقديم , فدإن فدرض الجمعدة ال 

بفجور اإلمام وفسوقه , وهللا أعلم. 

السؤال الثالث : من مات وعليه تميمة هل يصلى المسلمون عليه أم ال؟

الجواب: أن من مات مسلما فال يمنعّن من الصالة عليه كون التميمة في عنقه 

أو في ذراعه أو كان معلقا لذهب أو فضة في أذنه أو عضده , هذا إذا فرضنا أّن 

رام , فالتميمة في لغة العرب وفي لغة الرسول هي: الخرزات التي كانت التميمة ح
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الجاهلية تعلقها معتقدا أنّها تعوذهم من اآلفات, ال أسماء هللا وآياته , فمن اعتقد أن من 

علق ذلك أنه مشرك فقد افترى على هللا الكذب , فكتب العلماء وأهل اللغة والفهم ما 

المتأخرين الذين يكفرون عباد هللا بأفواههم , وأنا ال أحّب قالوا هذا أبدا, إاّل هؤالء 

  اإلةالة هنا فإّن لذلك موضع يير هذا الجواب وهللا أعلم بالصواب, الحاح عمر.

السؤال الرابع: إذا أراد اإلنسان أن يفعل فعال غدا , وقال إن شاء هللا  

في فعل مستقبل, هل مع هللا هنا , أي  ورسوله, إدخال النبي صلى هللا عليه وسلم

 يجوز أم ال؟ والسالم.

الجواب: بل األدب مع هللا وهو الواجب في حقّه تعالى , أن تسنِدَ المشيئة إلى   

هللا وحده, فال يجوز لك أن تشارك مع هللا في المشيئة مخلوق فإنه الفعال لما يريد , 

 فال يجوز إدخال النبي صلى هللا عليه وسلم معه, والسالم.
88

 

 

 

   

 

  

 

               

      

 
 
 
 
 

 
                                                           

88
وجدته من بين المخطوطات غير المرقمة عندما دخلت مكتب آل أعمر دكري في مرجاه مع األخ محمد مصطفي بن عبدالعزيز  

رجب 25فتاوية والقضائية ,وكان صباح الجمعة من بين ساعة التاسعة إلى الثانية عشرة في المرجي ,للبحث عن المخطوطات ال
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 اتمةـــــــــــــالخ
حققت الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات , قد وفقني هللا سبحانه وتعالى أن 

وبذلت ما بوسعي على قدر اإلمكان , إلنجاز هذا البحث , وكان سببا كبيرا 
الطالعي على ما تحتوي عليه مدينة مرجاه من التراث العلمي والثقافي والعلماء 

السالمية في إفريقيا الغربية , لشريعة افي إحياء ا كفّاء الذين كّرسوا حياتهماأل
الفردوس األعلى مثوانا مين خير الجزاء , وجعل جنة اهم هللا عن االسالم والمسلجز

 آمين.ومثواهم, 
 صلت إليها خالل هذا البحث من أبرزها ما يلى:تو وأهم النتائج التي

جئ  چ: كاألئمة والقضاة والمفتين , لقوله تعالى ة ـ أنّه ال بدّ للناس من والّ  1 ی

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث   

 . ٥٩النساء:  چ

ـ إقبال المسلمين في مدينة مرجاه وضواحيها على القضاة الشرعية عن طيب  2

 خاطرهم.

قافة من قبل علمائها , ويشهد على أنّه قد توج مدينة مرجاه بتاج العلم والثـ  3

  ذلك كثرة مخطوطاتها التي كتب على يد هالة من العلماء المشاهير بالعلم والتقوى. 

 مذهب المالكية خاصة.نة مرجاه واجتهادهم ال سيما في ـ فقه علماء مدي 4

وقفت خالل هذا البحث على مخطوطات من الرسائل , مّما يدل على أنّه ـ  5

كانوا جام تام  بين جميع علماء الدول االسالمية , فعلماء مدينة مرجاه كان هناك إنس
, وانيُورو , وبنمبا  , وطوبى, متصلين بالعلماء في الداخل , كعلماء مدينة نارا 

وفي  والعاصمة بماكو, وتمبكتو, , بتيووم, وسيكاسو   , وسيقو , وبراولي , وكاي
, وغنيا كوناكر , والساحل العاج ,  غال, والسنموريتانيا من علماء الالخارج ب

 والجزائر , وتونس ,والمغرب , والمملكة العربية السعودية.
 أوصي به نفسي وغيري هو: يوالذ

إلى ى والبحث فيها وتحقيقها وطباعتها, ثّم ترجمتها تقدير علوم علمائنا القدامـ 1

 لغات أخرى.

الحتفاظ  بجميع المخلصين هلل تعالى بالمساعدة ل إلتماس العون منـ  2

المخطوطات بصفة عامة , وبصفة خاصة مخطوطات مكتب آل عمر دكوري 
 بمدينة مرجاه.

حث الشباب الدارسين للغة العربية عامة بالحرص على البحوث التي تكون ـ  3

  سببا لحفظ تراث أجدادنا. 

اة يب القضتفاء آثار علمائنا القدامى في تنصالمعنيين من أئمة الدين باق حثّ ـ  4

كان الشرعيين في البلدان االسالمية, لما فيها من فوائد التي ال تعد وال تحصى كما 

 وتمبكتو . ,وبنمبا  , ونارا , كمدينة مرجاه , من قبل في بعضها
به ومن اصحأعلى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله و في الختام أصلّى وأسلم و

 تبعهم بإحسان إلى اليوم الدين.
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 (1ملحق رقم ) 
 في الصلح بين الزوجين

 

 
 خط يد محمد بن عمر دكوري المرجي
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 ( في مسألة تركية , وله وجهان2ملحق رقم )

 الوجه األول
 

 
 

 خط يد محمد بن عمر دكوري المرجي
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 الوجه الثاني

 

 
 .خط يد محمد بن عمر دكوري المرجي
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 له وجهانهوم الجهل ل يعذر به, و( في مف3ملحق رقم )

 الوجه األول
 

 
 

 خط يد عبد الرحمن بن عمر المرجي
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 الوجه الثاني
 

  
 

 خط يد عبدالرحمن بن عمر المرجي
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( في حكم بيع البقرة المذبوحة بشياه من 4ملحق رقم )

 الغنم, وله وجهان
 الوجه األول

 

 
 خط يد عمر بن محمد بن عمر دكوري المرجي
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 الوجه الثاني
 

 
 

 مر بن محمد بن عمر دكوري المرجيخط يد ع
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 ارســـــــــــــــــــــــالفه

 والمرجع المصادرـ فهرس  1

 
 الكتاب المؤلف الرقم

 القرآن الكريم  1

أبو عبدهللا محمد بن محمد بن عبدالرحمن  2

 المالكي المغربي الناشر دار الرضوان

الحطاب / مواهب الجليل في شرح مختصر 

 الشيخ خليل

الح العثيمين, طبعة محمد بن صابن العثيمين ,  3

 الخامس , دار ابن الجوزي

 الشرح الممتع على زاد المستقنع

صالح بن عبد العزيز آل الشيخ , مكتبة الهدي  4

 المحمدي

 الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة 

دكتور, محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة  5

 والقانون جامعة األزهر

 مي النظام القضائي في الفقه االسال

العالمة محمد بن عمر دكوري المرجي , دار  6

 الكتاب الجديد بيروت

 قرة عين المتبع

 الدليل المقنع في ردع البدع والخرافات  العالمة عمر بن محمد بن عمر دكوري المرجي 7

إفهام المتثبت وإفحام المتعنت في الرد على  العالمة محمد بن عمر بن محمد دل  8

الة الرباعية لمجرد القائلين بقصر الص

لعبد ربه عبد الرحمن بن كسما بن عبدالرحمن  9 الخوف 

 دكوري المرجي

 مختارات من الشعر الساطع والفكر الناصع

 نِِس في مرجاه , مطبوع بالفرنسية بَُراَما أَل كاو  جارى  10

 ديوان الشيخ دمبا واقي الشيخ محمد المصطفى بن أبى بكر دمبا واقي 11

طوطات من مكتب آل عمر بمدينة المخ  12

 مرجاه

 مقابلة الشخصيات  13
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 المحتويات فهرسـ  2

 
 الصفحة الموضوع

 6 المقدمة
 11 المبحث األول: نبذة عن مدينة مرجاه وتحته مطلبان

 12 المطلب األول: موقع مدينة مرجاه وتأسيسها ومؤسسوها

 13 المطلب الثاني: العلم والعلماء في مدينة مرجاه

 16 المبحث الثاني : نبذة عن حياة الشيخ محمد المرجي, وتحته ثالث مطالب

 17 المطلب األول: نبذة عن مولده وحياته العلمية

 22 المطلب الثاني : حياته اإلجتماعية

 29 المطلب الثالث : حجه ووفاته رحمه هللا تعالى

احيها وتشمل والقضاة في مدينة مرجاه وضوالشرعي المبحث الثالث : القضاء 
 على خمس مطالب

31 

 32 المطلب األول : تعريف القضاء والقضاة 

 35 والقضاة في مدينة مرجاه نشأتها وتطوراتها الشرعي المطلب الثاني :القضاء

 41 المطلب الثالث : موقف المستعمر من القضاء والقضاة في مرجاه 

 42 ه وضوحيهاالمطلب الرابع : أسلوب القضاء الشرعي وآثاره في مرجا

 43 المبرمة في مرجاه: بعض الفتاوى والقضايا  المطلب الخامس

 43 ـ بعض فتاوى وقضايا محمد بن عمر دكوري المرجي رحمه هللا تعالى وهي: 1

 43 أ / أحكام جنبور العبيد الذين فروا من كفار مدينة سيقو 

 46 ب / فتوى في نقد حكم محمد فال بن طالب  في البيع 

 48 / فتوى في السفيه الذي يعقد الزواج بال إذن وليه جـ 

 49 د / مسألة له في الصلح بين الزوجين

 49 هـ / مسألة له في التركة 

ـ بعض فتاوى وقضايا عبد الرحمن بن عمر دكوري المرجي رحمه هللا تعالى   2

 وهي:

51 

 51 أ / حكم ذبائح بعض الطوائف اإلسالمية 

 52 العرف الشرعيةب / فتوى في مفهوم 

 52 جـ / فتوى في مفهوم الجهل ال يعذر به 

تعالى  ـ بعض فتاوى وقضايا عمر بن محمد بن عمر دكوري المرجي رحمه هللا 3

 وهي

54 

 54 قضائي بالطالق لغياب الزوج عن زوجتها/ حكم  أ  

 55 / حكم قضائي في الصلح بين زوجينب 
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 55 بشياه من الغنمجـ / حكم بيع لحم البقرة المذبوحة 

 56 د / حكم الحلف بالحرام في الطالق 

 58 هـ / حكم المولد النبوي الشريف 

 59 و / جواب بعض المسائل الموجهة إليه

 61 الخاتمة

 62 الملحقات 

( خط يد محمد بن عمر دكوري المرجي في الصلح بين زوجين  1ملحق رقم )

 هـ1334/ رمضان/ عام 10الجمعة / /  بتاريخ

62 

مرجي في مسألة ( وله وجهان , خط يد محمد بن عمر دكوري ال2ملحق رقم )

 هـ 1325/ جمادى األولى/ عام  7الثالثاء /  تركية بتاريخ / 

63 

(  وله وجهان , خط يد عبد الرحمن بن عمر دكوري المرجي, في 3ملحق رقم )

 هـ1355مفهوم الجهل ال يعذر به , بتاريخ عام 

65 

( وله وجهان , خط يد عمر بن محمد بن عمر دكوري المرجي, في 4)ملحق رقم 

 حكم بيع البقرة المذبوحة بشياه من الغنم , د / ت
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 69 المصادر والمراجعفهرس  

 70 المحتويات فهرس
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