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الملخص:

لم يكن الهدف المنشود من هذه الورقة البحثية هو تناو :جميع األحكام التي

تطرق إليها المؤلف في هذه المنظومة ،بقدر ما كان إخراج هذا النظم المغمور واب ارزاه مع
مؤلفه وظروف كتابته له والحياة االجتماعية للواط ككل آنذاك ،إذ هو خطوة أولى في
ابيل طبعه في صيغة محققة وحلة ِّا َيراء ،وثوب زاه قشيب ،يبين عما تضمنه من أحكام
للقراء والباحثين ،وبهذا يكون هذا البحث قد حاز قصب الابق في الحديث عن هذه
المنظومة ،لعدم وجود كتابات اابقة عنها في حدود علمي.
لقد تم تقديم هذه الورقة البحثية ضمن أشغا :الملتقى الدولي حو :فعالية الحماية

القانونية للبيئة الطبيعية بين النصوص والواقع والماتجدات ،وال غرو في ذلك ،ألن الماء
هو أهم مكونات العناصر البيئية.
وانتناو :في هذه الورقة البحثية وبصورة عامة أحكام اآلبار المتواجدة بمنطقة
الجنوب الجزائري ،ألن صاحب المنظومة علم من أعالم المنطقة (محمد بن بادي الكنتي

الشهير بـ "ايدي َح ْم" (في الهقار وتوات)) ،وفي منطقة األزواد أيضا لما بين المنطقتين
من ترابط ،ومن خاللها انتعرف إلى رصد هذه الظاهرة في تلكم األزمنة واألمكنة.
الكلمات المفتاحية :محمد بن بادي ،بالد أزواد ،اآلبار ،المياه ،مخطوط ،الكنتي.
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Summary:
The first objective of this research paper is not to address all the
provisions that the author has addressed in this system, but rather to bring
out and present these hidden systems, which is a first step to print them in
an accurate format.
This research is absolutely the first work done about this manuscript. In
the limits of my knowledge there is no author who have tackled
precedently this theme.
This paper has been presented in the work of the International Forum on
the effectiveness of the legal protection of the natural environment
between texts and reality and developments, and this is not surprising as
water is the most important component of environment.
We will discuss in this paper in general the provisions of wells located in
the southern region of Algeria, because the owner of the system is one
among the famous figures in Algeria (Mohammed bin Badi al-Kinti
famous for: "Sidi Hama " (in the Hoggar and Touat)), and in the Azwad
also as there exists a relation between the two areas. And through this we
will learn to monitor this phenomenon at those times and places.
Keywords: Mohammed bin Badi, country of Azwad, wells, water,
manuscript, Alkinti.

 وبالد،ارتبطت ظاهرة االنتجاع قديما بقاطني الصحراء الجزائرية عموما

مقدمة

 لكونهم أهل بادية؛ بيتوهم وبر اإلبل وجلود، خصوصا وما جاورها من األقاليم1األهقار
، وعدم االاتيطان بمكان: فحالهم الترحا، ياتخفونها يوم ظعنهم ويوم إقامتهم،األنعام
. وانتجاعا للكأل رعيا،طلبا للماء اقيا

، وما جاورها من األقاليم2وان تشابه الطبيعة الجغرافية والمناخية لمنطقة األزواد

، ونادر الحياة النباتية والحيوانية وجودا، قليل المطر نزوال،الذي يتميز بمناخه الصحراوي
694

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 99 :العدد 90 :السنة 2929

ISSN: 2333-9331
ص 427 - 396

وقليل الكثافة الاكانية تعدادا ،الرتفاع درجة الح اررة فيه ،مع وجود أنواع خاصة من
الحيوانات والنباتات تتأقلم مع هذا المناخ ،هو من جعل ماائل الماء وموارده شغلهم
اليومي من حيث ااتعمالها وااتغاللها أو من حيث تملكها ،وصار تنظيمهم له تشريعا.
ولهذا؛ كان الغالب على أهل إقليم أزواد وما جاورها بابب هذا المناخ ،اشتغالهم

بحرفة حفر اآلبار وشق العيون ،إذ لن تجد رجال قاد ار إال وأعد العدة لذلك ،فضال عن
تربية المواشي ورعي األغنام.
وفي هذا يقو :الناظم
آخر ذي الحجة صيفا ذا عطش

بأماين ثم في عام "فاش"

قل الـكأل والما ببئر وبواد

في عام جدب ببالد أزواد

لخدمة اآلبـار آالت المدد

وقـل فـيه رجل إال أعـد

وقد وضعت هذه التجمعات الاكانية نظاما اجتماعيا محكما صارما ،اطرد
القاطنة على احترامه واالنصياع له ،ماتمدا الطانه من عرف الناس وعاداتهم ،فضبطوا

ماائل رعي أنعامهم فال يتجاوزونها ،وضبطوا أوقات صيدهم فال يعتدون عليها ،وحددوا
أماكن حفر آبارهم وحرماتها فال ينتهكونها.

وان الجدير بالذكر أن كثي ار من مظاهر الحياة االجتماعية واألوضاع

االقتصادية لمجتمع ما ،رصدتها كتب الفتاوى الفقهية عموما وكتب النواز :خصوصا،
ومن هذه الكتب هذه المنظومة التي بين أيدينا ،حيث تعكس لنا مظاهر الحياة االجتماعية
لااكني منطقة األزواد ومنها الهقار وما جاورهما ،ولهذا كانت كتب وتآليف علماء زمان

كل عصر أنفع ألهله من تآليف وكتب علماء من تقدمهم.
كما ال يخفى على أحد اهتمام الشريعة اإلاالمية بالبيئة ومكوناتها عموما،

وبالماء خصوصا ،كيف ال يكون كذلك وهو من دالئل اإليمان باهلل جل في عاله ،حيث

ضْ
ف ْ َب َنينٰ َها ْ َو َز َّينّٰ َها ْ َو َما ْلَ َها ْ ِمن ْفُ ُروجْ ْ َوألأَر َْ
ألس َمآِْء ْ َفو َق ُهمْ ْكَي َْ
قا :تعالى "أَ َف َلمْ ْ َين ُظ ُر ٓوأ ْأِلَى ْ َّ
ج ْ َب ِهيجْ ْتَب ِص َرةْ ْ َو ِذكرٰى ْلِ ُكلْ ْ َعبدْ ْ ُّم ِنيبْ ْ َْونَ َّزل َناْ
َمدَدْنٰ َها ْ َوأَلقَي َنا ْ ِف َيها ْ َرو ِٰس َْى ْ َوأَن َۢبت َنا ْ ِف َيها ْ ِمن ْكُلْ ْ َزو ْۢ
ۦْجنّٰت َْو َح َّب ْأل َح ِ
صي ِْد" اورة ق اآلية ( ،)62-60فضال عن
ْألس َمآ ِء ْ َمآء ْ ُّمب َٰركاْفَاَن َۢبت َناْبِ ِه َ
ِم َن َّ
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االهتمام الظاهر في التنصيص على أحكام طهارته ،وعدم اإلاراف فيه ،واالهتمام
بموارده.
واني؛ ومن خال :هذا العمل أود أن أضع صورة واضحة عن هذه المنظومة،

وأن أقدمها بطريقة صحيحة ،تكون طريقا إلخراجها كما وضعها مؤلفها ،وأن أشارك في

نفض الغبار عن واحد عدد هائل من المؤلفات والكتب التراثية المهمة التي لم تطبع بعد
للعالمة محمد بن بادي الكنتي.

ولن أكون مبالغا إذا قلت إن هذا العمل مهم بالنظر لما أخذه من وصف

األابقية في أمرين ،األمر األول ذكره الناظم حيث صرح بأنه عمل وحيد عز وندر من

جمع هذه األحكام في منظومة واحدة ،ومن هنا يكتاي هذا العمل أهمية كبيرة ،حيث

يقو:

جمعه في حكم آبار الزمـن
َ
فـي حكم آبار بالد أزواد

وبعد ذا نظم لشت عز من
اميته هدية الباري الجواد

واألمر الثاني أني لم أقف  -في حدود علمي  -على عمل كتب عن هذا

النظم لصاحبه الشيخ محمد بن بادي الكنتي عليه رحمة هللا تعالى.

يأتي هذا العمل مجليا عن أهمية بالغة تتمثل في القيمة العلمية للمخطوط؛

حيث تضمن أحكاما لم أقف على من جمعها في نظم واحد ،وابراز إاهامات علماء
الصحراء الجزائرية في التأليف وفي الفقه ،واثراء المكتبة بمثل هذه المواضيع ،وتقديم
خدمة للتراث المخطوط.

ولقد حاولت اإلجابة على بعض التااؤالت في هذا البحث هي ما هي أهم

األحكام التي تناولها المؤلف في هذه المنظومة؟ وما هي الدوافع التي جعلت المؤلف
يخص آبار بالد أزواد بهذه المنظومة واألحكام؟
وقد قامت عملي إلى قامين؛ قام أتناو :فيه التعريف بالمؤلف والمخطوط،

وقام أتناو :فيه مختلف األحكام الفقهية الذي ذكرها المؤلف بشيء من االختصار.
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وليلتمس لي العذر من وقعت عينه على هانات لغوية أو نحوية أو مطبعية أو
تاريخية في بحثي هذا ،فقد تعجلت ذلك تحقيقا للمشاركة في هذا الملتقى ،والكتابة في
الموضوع ،وقد خلق االناان من عجل.

ولعل العنوان األناب للمقا :هو قراءة في مخطوط هدية الباري الجواد في حكم

آبار بالد أزواد ،ولكن لغاية في نفاي ،ومقتضيات المشاركة في هذا الملتقى جعلت
العنوان تنظيم اآلبار من خال :منظومة هدية الباري الجواد في حكم آبار بالد أزواد.

وقد اعتمدت على أداة المقابلة كثي ار في هذا العمل باعتبارها أداة من أدوات
المنهج الوصفي ،وفي هذا الاياق وجب االعتراف بالفضل الجميل للعالمين الجليلين

الشيخ قمامة عياي 3والشيخ محمود صديقي الاوقي (كل اوك) 4حفظهما هللا الذين
أعاناني في كتابة هذا النظم ،وفك ما أشكل علي حله ،وفهم ما أغلق علي شرحه ،والشيخ
ابن الشيخ ايدي حم.5
القسم األول :التعريف بصاحب المخطوط وتاريخ وظروف كتابة المخطوط ووصفه

أوال :التعريف بصاحب المخطوط:6
 -90اسمه ومولده ونشأنه

صاحب النظم هو الشيخ "ايدي َح ْم" كما يلقب في بالد أزواد والهقار وتوات وشـنقيط ،أو
محم ــد ب ــن ب ــادي الكنت ــي (0811هـ ــ) حفي ــد حفي ـ ِّـد الش ــيخ المخت ــار الكبي ــر الكنت ــي العالم ــة
المعروف المتوفى انة (0990هـ).7

وهـو صـاحب التـآليف الكثيـرة فـي فنـون العلـم حتـى أحصـى لـه الداراـون أكثـر مـن

مؤلــف بــين علــوم العربيــة والفقــه والحــديث النبــوي والتفاــير والاــيرة والطــب
مائــة (َ )066
والفلك والتاريخ والعقيدة والتصوف.
ول ــد الش ــيخ محم ــد ب ــن ب ــادي الكنت ــي ش ــما :مدين ــة كي ــدا :بجمهوري ــة م ــالي ا ــنة
0801هـ 0120 -م في بيت علم وصالح؛ فوالده المختار الملقب ببادي كـان مـن وجهـاء
وأكــابر الكنتيــين ،عــرف بــالحزم والــورع والثــراء والعلــم والعبــادة ،ت ــوفي بعــد أن قــيض أح ــد
علماء الشناقطة لتحفيظ ابنه محمداً القرآن الكريم ،وكـان قبـل وفاتـه أوصـى الشـيخ العالمـة
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باي بن عمـر الكنتـي (0811هــ) بابنـه محمـداً فتربـى بـين يديـه .ويعـد الشـيخ بـاي أحـد أهـم
شيوخه الذين نهل عندهم العلوم.8

قـ ــا :الشـ ــيخ محمـ ــد بـ ــن بـ ــادي مصـ ــرحاً بـ ــالعلوم التـ ــي دراـ ــها علـ ــى شـ ــيخه بـ ــاي

(0811هـ) «وما قبض _ رحمه هللا _ حتى قرأت عليه الفقه قـراءة إتقـان وبحـث ومنـاظرة
علـى نصوصــه المتداولــة كاألخضـري وابــن عاشــر والمـبطالت والزكــاة والراــالة والمختصــر

وأكثر العاصمية والمية الزقاق ،وقرأت عليه قواعد الفقه علـى نصوصـها كـالمنهج المنتخـب
وتكميل ميارة له ،وفـن األصـو :بكتبـه كالكوكـب الاـاطع للاـيوطي ،كمـا قـرأت نظـم الشـيخ
ايدي محمد بن الشـيخ اـيدي المختـار للورقـات إلمـام الحـرمين الـذي اـماه بمـن الفعـا،:

وف ــن المع ــاني والبي ــان والبـــديع بكتبهـــا ك ــالجوهر المكنـــون لألخض ــري والجم ــان للا ــيوطي

والتبيان للطيبي ،وفن النحو بكتبه كأجروم والملحة للحريـري وتحفـة ابـن الـوردي وألفيـة ابـن
مالــك وأكثــر حمـرة ابــن بونــة والميــة األفعــا ،:واــمعت منــه أكثــر الاــنة مــن الحــديث ق ـراءةً
اء ».9
واقر ً

توجه الشيخ بـن بـادي بـةمرة شـيخه نحـو بـالد المغـرب للقـاء العالمـة محمـد يحيـى

بن اليم الوالتي (0831هـ) ،والى بالد شنقيط للقاء العالمة أحمد بن أبي األعراف التكني
( 0803هـ) ،كما رحل إلى الهقـار ونيجيريـا حيـث نـا :إجـازة الشـيخ محمـد يحيـى بـن اـليم
الوالتي التي جاء منها « أجزت الفقيه ايدي محمد بـن بـادي بـن الشـيخ اـيدي محمـد بـن
الشيخ ايدي المختار رواية الجامع الصحي لمحمد ابن ابراهيم بن ااماعيل البخـاري»،10

وذكــر الشــيخ بــن بــادي فــي كتــاب حقــائق اإلرشــاد والتنبيــه إجــازة الشــيخ بــاي بــن عمــر لــه

بقوله « كتب لي اإلجازة في إعطاء األوراد واألحزاب والتوجيهـات كمـا أجـازني بخطـه فـي
جميع العلوم ».11
هــذه اإلجــازات مــن ه ـؤالء العلمــاء تنب ـ بب ـاع الشــيخ محمــد بــن بــادي فــي العلــم،

ويحقق ذلك مؤلفاته العديدة وانتاجه العلمي الغزير التي نذكر منها
-20مؤلفاته المنثورة:

 -اختص ــار الكوك ــب الوق ــاد ف ــي أحك ــام األوراد - .الروض ــة األنيق ــة ف ــي حك ــم األض ــحية

والعقيقة - .ابل الاالم لمصال األنام في الحـديث النبـوي - .شـرح الوظيفـة الزروقيـة- .
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الشموس الطوالع في ظالم مـا أحـدث عنـد القبـور مـن المنـاكر والبـدائع - .النـاي لمـن مـت
بناب لفخذ مـن كنتَـه - .م ارتـع الخريـف شـرح بغيـة الشـريف فـي علـم الفـرائض المنيـف- .
مقـدم العيــي المصـروم علــى نظـم ابــن أب ألجـروم -.بلــو غايـة المقــدم علـى وقايــة المــتعلم
من اللحن المثلم.
-20األنظام

 -بديع الشكل في أحكام اللباس والشراب واألكل - .زينة الفتيان في علوم الدين المصان.

 اــفن النج ــاة ف ــي ماض ــي ال ــذنب واآلت - .منظوم ــة ف ــي أص ــو :الفق ــه- .منظوم ــة ف ــيالتصوف- .منظومة في التفاير- .منظومـة فـي التوحيـد- .منظومـة فـي الخـط والراـم- .
منظومــة فــي الاــيرة النبويــة- .منظومــة فــي الصــرف- .منظومــة فــي الطــب والتش ـري - .
منظومــة ف ــي الفل ــك والتنجــيم- .منظوم ــة ف ــي عل ــم الب ــديع- .منظوم ــة ف ــي عل ــم البي ــان- .
منظومة في علم الحديث- .منظومة في علم المعاني- .نظم العزية للجماعـة األزهريـة- .
نظــم فــت البصــيرة علــى قواعــد الــدين الخمــس المنيـرة- .نظــم مهمــات خليــل-.وقايــة المــتعلم
من اللحن المثلم في النحو .وأحكام اآلبار وغير هذا كثير بـين رفـوف خـزائن المخطوطـات
بأزواد والنيجر والهقار وتوات.
وان المــتمعن فــي أنظــام الشــيخ محمــد بــن بــادي الكنتــي يــدرك راــوخ قدمــه وعلــو
كعبه في صنعة الشعر والمامه بعلوم العربية؛ يثبت ذلك كثـرة مؤلفاتـه المنظومـة ،ومؤلفاتـه
في البيان والمعاني والبديع والصرف ،والنحو الذي شرح فيه نظم ابـن أب المزمـري التـواتي

(0096هـ) لألجرومية واماه مقدم العيي المصروم على نظم ابن أب ألجروم .وألف فيه
منظومته الماماة وقاية المتعلم من اللحن المثلم ،التي شرحها في كتابه بلـو غايـة المقـدم
على وقاية المتعلم من اللحن المثلم.12

وله قصائد في التصوف والمناجاة والرقائق ومن جميل ما يقو :فيها
يا حي يا قيوم يا مولِّي ِّ
أهم
النعم
إليك أشكو فاَقتي وما َ
وفارَج الهم وكاشف الغمم
غافر الذنب واتار العيوب
يا َ
13

إال ونالت حيث ال نبء بذم

إن مددنا لك األيدي أبدا
ما ْ
وال مددنها لغيرك إذن

إال وخابت وبقينا في ندم
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واامنا من كان يرجى بالاأم

وضاع من ذ :الاؤا :قدرنا

يا من إذا مدت له األيدي ِّ
رضي

وجاد رافعا لمن ياأ :ثَم
أمم
من أمر دنيانا وأخرانا َ

إليك نشكو كل ما أهمنا

َشك بما ضمنت من رزق قام

وبالذي قضيت نرضى ما بنا

وضعفا نئن ما ناب أَلم

لكننا َخلقتنا من عجل

فنطلب الرزق الذي عودتنا

من يمن أاباب لديك كالعدم
ومنا من رزقته مما َحرم

منا الذي ترزقه من حلها

ونط بمن تحب دينا وكرم
تَ ِّفتن بما زويته عنا بهم

فاجعل من أاباب الحال :رزقنا

وبالذي رزقت قنعنا وال
وال تؤاخذنا بشؤم ِّ
ذنبنا

فالفضل أواع وعفوك أعم
في كشف كل كربة بنا تلِّم

وقد توالنا إليك ربنا

ِّ
الصحب وآَ :شرفوا
طه و
بَ

وكل تا :بعد من خير أمم

يا حي يا قيوم يا مولي النعم

صل عليه وعليهم ارمدا

ثانيا :الظروف المناخية المصاحبة لكتابة المنظومة

نقل إلينا صاحب المنظومة الظروف المناخية التي صاحبت كتابة هذا النظم

وتاريخه ،حيث تمت كتابتها بعام أجدب فيه الناس ،فافتقروا وأصابهم القحط ،وأجدبت
شيئا ،يشهد صيفه ح اررة مرتفعة ،عم فيه العطش ،فقل الكأل وغار الماء
األرض فلم تنبت ً
في اآلبار وتوقف جري الماء في الوديان.
ثالثا :زمان كتابة المنظومة

وكان ذلك أواخر شهر ذي الحجة من عام  0816من هجرة المصطفى صلى هللا عليه

والم ،وقد أشار إليها الناظم بحااب الجمل

يوم قيامه بكتابة هذا النظم فهو بالحلة

15

14

بقوله (عام فاش) ،أما مكان إقامة الشيخ

بمكان يامى "أماين" وهو موضع حااي

16

بوادي إجارير بالقرب من مدينة كيدا :بةقليم أزواد أو كل آضا (بالد أو أهل آضا )
بجمهورية مالي.
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بأماين ثم في عام فاش

آخر ذي الحجة صيفا ذا عطش

في عام جدب ببالد أزواد

قل الـكأل والما ببئر وبواد

رابعا :بطاقة فنية عن المنظومة

توجد ناخة من المخطوط بخزانة الشيخ المختار المعروف بالشيخ ابن الشيخ

ايد حم محمد بن باد الكنتي بخط الشيخ أحد طلبة الشيخ وهو الشيخ باي بن عابدين آ:
الشيخ

17

وناخة أخرى بخزانة الشيخ عياى بن حميدن قمامة ،مكتوبة بخط مغربي وبحبر

أاود ،على ورق أبيض في حالة جيدة ،ال توجد بها ال تعليقات وال زخارف وال تحمل أية

مالحظة أخرى ،بها ثماني صفحات ضمن ورقتين ،بمعد :ثالثة وعشرين اطرا ،ومقياس
الورقة هو  ،99*00أما مقياس النص فهو .1801.3*01.3
وتوجد ناخة أصلية بخط المؤلف نفاه بخزانة زاوية ايدي الشيخ ايدي ايد

أعمر بوعارية بن الشيخ ايدي المختار الكنتي

19

بمدينة تين هوى ،ببلدية تين زاوتين

الحدودية ودولة مالي.
وقد قام برقنها على الجهاز الشيخ المحمود بن حما صديقي الاوقي وهي تضم
مائة وابعين بيتا ( )006موزعة على خماة عشر فصال (.)03

ب داية المخطوط قو :الناظم بعد الباملة والحمد هلل رب العالمين والصالة على

النبي األكرم

هلل ِّ
ـين الفرد
رب العـالم ـ َ

قا :محمد بن باد الحمد
َ
وتنتهي بقو :الناظم

وآخر الدعوى أن الحمد لرب

العالمين من به تم األرب

خامسا :عنوان المخطوط ،واثبات نسبته للمؤلف

ااــم المنظومــة أو المخطــوط صـريحاً فيهــا وذلــك فــي قــو :النــاظم "اــميته هديــة

الباري الجواد فـي حكم آبار بالد أزواد".

أم ــا نا ــبة المنظوم ــة لص ــاحبها الش ــي اب ــن ب ــادي ،ثابت ــة عن ــد أه ــل علم ــاء أه ــل
المنطقة ،وقد أثبتها بنفاه في قوله "قا :محمد بن باد الحمد"...
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القسم الثاني األحكام التي تناولها النظم (درس المخطوط)

قام الناظم النظم على خماة عشر فصال ( ،)03ضمن مائة وابعين بيتا
(.)006

بين الناظم في الفصل األو :اام النظم ونابته لصاحبه ،وأوض أنه لم يابق

في ذلك من قبل ،ثم تناو :في الفصل الثاني بيان فضل حفر اآلبار ،وفضل إحياء
األرض الموات وحكم ذلك ،مشي ار إلى األحاديث الواردة في ذلك.
ثم تناو :أقاام اآلبار التي قامها إلى قامين بئر ملك وبئر اقي ،ثم ذكر
األولوية في الاقي لمن حفر البئر في حا :التزاحم وكان الماء قليال ،وبعدها ذكر ترتيب
الماتفيدين من ماء البئر بعد اقي الحافر إلى أن وصل للبهائم والمواشي ،وبعدها أشار

حكم الشركة في الماء.
بعدها بدأ الناظر في ذكر بعض أحكام آبار بئر الملك مثل االلتزامات الواقعة

على صاحب البئر تجاه الماافرين وعابري الابيل ،وأاباب الملك وانتقالها إلى الخلف،

وطرق إثبات ذلك ،وآثار ذلك.

وتناو :في الفصل الثالث تفصيل أااب الملك وكيفيات إثباته ،وع از بعض
األحكام إلى نواز :الشيخ باي بن عمر الكنتي

20

(خا :المؤلف محمد بن باد) ،وقد أشار

أيضا إلى صحي البخاري ،وبعض مؤلفات الاادة المالكية ،مع ذكر بعض األقوا :فيه،
وفي الفصل نفاه تناو :أيضا أحكام البئر المندراة ،ولمن يؤو :ملك البئر في حا :تعدد
الحافرين ،هل للحافر األو :أم الحافر الثاني؟ وحا :النزاع في ذلك ،وتناو :أيضا أحكام

البئر المجهولة الملك.
وتناو :في الفصل الرابع شرح حديث ال ضرر وال ضرار وتطبيقاته في حا:
التعدي على البئر المملوكة ،وأشكا :ذلك.

وتناو :في الفصل الخامس أحكام حريم البئر وفي الفصل الاادس أحكام البئر

المشتركة ،وفي الفصل الاابع أحكام بئر المواشي ،وتناو :في الفصل الثامن أحكاما
مفصلة متعلقة بالشركة في حفر اآلبار ،مع اإلشارة إلى الجعالة واإلجارة في ذلك ،وتناو:
في الفصل التااع أحكام حريم بئر الالطان ،والضابط في تملكها ،وتناو :في الفصل
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العاشر بعض الموانع والممنوعات في أحكام البئر بناء على قاعدة ال ضرر وال ضرار،
وعدم اإللقاء بالنفس إلى التهلكة ،وأحكام الدية فيها ،والتعويض واألرش ،ثم تناو :في
الفصل الحادي عشر أحكام الشرب من بئر الغير وما يتعلق بها ،وفي الفصل الذي يليه
تناو :أحكام المنع من ااتعما :وشرب ماء البئر ،وآثار المنع إن أدى إلى الهالك ،ثم

تناو :في الفصل الثالث عشر أحكام الماعون ،وتناو :في الفصل الرابع عشر الدخو:
إلى البئر والصالة فيه ،وفي الفصل األخير (الخامس عشر) تناو :فيها أحكاما مختلفة
تعكس واقع المجتمع آنذاك ،كالحض على الصالة جماعة ،ولزوم أمر الجماعة ،وختمها
بتاريخ كتابة هذا النظم ،ومكانها ،وحا :المناخ حينها ،وحا :المجتمع وقتها ،وكيفية
انصراف غالبية الناس إلى حفر اآلبار بابب قلة المياه وانعدامها وش الاماء وجدب

األرض ،وانصراف الناظم إلى توضي أحكام ذلك وبيان حكم الشرع فيها.
الخاتمة

تطرقت في هذا البحث إلى التعريف بالشيخ محمد بن بادي الكنتي وبالنظم

المخطوط المامى (منظومة هدية الباري الجواد في حكم آبار بالد أزواد)
وخلصت إلى بعض النتائج هي:

 لم أقف من قام باالعتناء بهذا المخطوط ،أو من قام بشرح هذه المنطومة.
 ترك الشيخ محمد بن بادي مجموعة كبيرة من التآليف التي لم تحقق بعد.


عكات لنا هذه المنظومة اهتمام الشرع الحنيف بالمياه ومصادره.



ترجمت لنا هذه المنظومة النظام االجتماعي الذي كان اائدا آنذاك ايما ما
يتعلق منها بتنظيم مياه الشرب والاقي ،وأن مردها هو الشرع الحنيف ،وقد
صدق من قا :إن كتب وتآليف علماء زمان كل عصر أنفع ألهله من تآليف

وكتب علماء من تقدمهم.

 تبين من خال :هذه درااة هذا المخطوط أن المجتمع في الجنوب الجزائري في
ذلك الوقت ،وان كانت تغلب عليه صفات البدو الرحل ،إال أنه كان يمتاز بوعي

بيئي ،حيث أولى اهتماما بالبيئة وبعناصرها من حيث؛ تنظيمه لماائل ربه،
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واقي أرضه ودوابه ،وتنظيم ماائل صيده وأوقاته ،وتنظيم أماكن الرعي
وأوقاته.

التوصيات:

 تعد خدمة التراث العلمي المخطوط بمنطقة تمنراات من أجل األعما :التي

ينبغي أن يعتني بها الباحثون في مثل هذه الدرااات ،ايما وأن تآليف علماء
صحراء الجزائر ال حصر لها.

 ينبغي توجيه اهتمام الطلبة والباحثين إلى ضرورة االهتمام بخزائن المخطوطات
حص ار ورصدا ،وبالمخطوطات عناية ورقمنة ومعالجة وتحقيقا ،واالهتمام

بترجمة علماء المنطقة وأصحاب الخزائن العلمية ورصد مظاهر الحركة العلمية

بها ،وأثر الطرق التجارية والقوافل في ذلك.

 ينبغي توجيه الباحثين في الدرااات االجتماعية والتاريخية والعلوم اإلناانية
عموما بتركيز النظر على النظم االجتماعية الاائدة في أقصى الجنوب

الجزائري ،باعتبارها نظاما محكما مس جوانب عديدة من حياة األفراد.
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المالحق

صورة عن الصفحة األخيرة من المخطوط

صورة عن الصفحة األولى من المخطوط

بخط المؤلف رحمة هللا تعالى عليه

بخط المؤلف رحمة هللا تعالى عليه

الهوامش والمراجع المعتمدة
 1تامى الهقار أو األهقار نابة للالالة الجبلية الواقعة واط الصحراء أو الرما:

بأقصى الجنوب الشرقي الجزائري ،حيث ينتمي هذا اإلقليم إداريا إلى والية تمنراات،
ويقامها مدار الارطان إلى قامين ،يحدها من الشرق منطقة الطاايلي آزجر
(جانت) ومن الشما :منطقة التيديكلت (عين صال ) ،ومن الغرب منطقة تنزروفت
(والية أدرار حيث تنعدم مظاهر الحياة االجتماعية) ،ومن الجنوب منطقة التييري

وآير-ان-فوغاس (حدود دولة النيجر) ،وتتوفر منطقة الهقار على عدد كبير من
األودية المنحدرة من جبا :الهقار ،وتمتاز باألمطار الصيفية ،ألن مناخها مداري.

(انظر محمد الصال حوتية ،توات واألزواد ،خال :القرنين الثاني عشر والثالث عشر
للهجرة ،دار الكتاب العربي ،الجزائر9660 ،م ،ج ،60ص 062وما بعدها
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(الخرائط) ،وزندري عبد النبي ،بوادر ااتيطان البدو التوارق (إموها ) في الواط
الحضري ،راالة ماجاتير ،درااة اوايو ثقافية لمدينة تاظروك جامعة الجزائر،

.)2005/2006

 2أزواد هي كلمة بلهجة "تماشاق" (تماهاق وتماشاق وتماجغ هي مامى لمامى واحد،

وحروفها تامى التيفنا ) ،وأزواد مشتقة من أزوا وهو الماقى الدائري المصنوع من
الخشب ،ياتعمل كةناء للحليب.

ويشمل إقليم أزواد المناطق الواقعة على الحدود الجنوبية الجزائرية ،ويعرف بدولة مالي
حاليا (شمالي جمهورية مالي) ،وبمحاذاة الحدود الموريتانية ،ويحدها على الشرق منها

الحدود النيجرية ،ويشمل إقليم أزواد تمبكتو وغاو وكيدا ،:مناخه صحراوي أو شبه

صحراوي ،ومعظم أراضيه كثبان رملية ،يحوي باطنه مياه جوفية ،وتتغذى وديانه من

نهر النيجر (انظر محمد الصال حوتية ،توات واألزواد ،خال :القرنين الثاني عشر
والثالث عشر للهجرة ،دار الكتاب العربي ،الجزائر9660 ،م ،ج ،60ص.81
 3هو الشيخ عيسى بن حميدن (كما ياميه أهل ايموها  ،والغالب على أهل أزواد

وايموها من األلقاب عموما لتاهيل التعرف على األشخاص) المامى قمامة عياى
حفظه هللا الشمنمااي نابة إلى جدة أبيه وهم من قبائل ايموها (كيل آدا ) وحاب
الشيخ عياى فةن هذا الناب يرجع إلى جدة أبيه ،وأما ناب أبيه فهو من عائلة

قمامة ،وهم من قبيلة كيل تايتوق من ايموها الهقار.

ولد حوالي انة 0212م بقرية الياكن ببلدية أبلاة التابعة لوالية تمنراات (التي تبعد
عن مقر الوالية بحوالي  06كلم) ،وبعد أن أتم حفظ القرآن الكريم على بعض علماء

أهل الاوق (كل اوك) تنقل بين الحلل المتواجدة بةقليم أزواد طالبا للعلم ،إلى أن

ااتقر بحلة الشيخ ايدي حم (الشيخ محمد بن بادي الكنتي) صاحب هذا المنظومة

وكان عمره ال يتجاوز العشرين انة ،فالزمه حتى وافته المنية فتفرق الطلبة حينها

بحثا عن حلة أخرى لطلب العلم ،وقد كانت حلة الشيخ ايدي حم في ذلك الوقت

تضم أكثر من  066طالب علم حينها ومن شتى البقاع ،ثم انتقل إلى حلة الشيخ
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ايدي محمد األمين بن محمد باي بن ايداعمر آ :الشيخ بأماين أيضا ،التي كانت
تبعد عنها حوالي  86كلم أو تزيد.

ومما يرويه الشيخ عن نفاه أنه حفظ كثي ار من الكتب والمتون أثناء تواجد بحلة الشيخ
ايدي حم والحا :متطوع فيها إما لرعي اإلبل ،أو الحطب ،أو الاقي.

بعد وفاة الشيخ ايدي حم انة (0811ه0200 ،م)عاد بعدها الشيخ عياى إلى قريته
وقرية أبناء عمومته وعصبته بالياكن حيث أنشأ أقربيش أي مدراة قرآنية (تامى
بلغة ايموها وأهل الهقار وتوات وتيديكلت بـ أقربيش ،وتامى في غالبية المناطق

الجزائرية بالمحظرة أو الكتاب أو الزاوية) ،والزم مدراة أكثر عشرين انة يدرس

القرآن الكريم والشتى الفنون إلى إن أخذ التقاعد ،واضطرته حالته الصحية لدخو:

مقر الوالية ،حيث أنشأ مدراة أخرى هي حاليا بحي "تهقارت الشمومارة" ،وال زالت
عامرة بطلبة العلم ،حيث تضم أكثر من  066طالب ،تاتقطبهم من الحي الذي
ياكنه ومن بعض األحياء المجاورة ،ويكثر طلبته في فصل الصيف ،بعد الف ار من

الدرااة في المدارس النظامية ،وللمدراة التي أنشأها الشيخ عياى حمدن دور تربوي

وتعليمي هام جدا جدا ومتميز في حي شعبي تقطنه الطبقة المعوزة من المجتمع،
يفتقر إلى مثل هذه المرافق الحيوية الهامة في تربية الناشئة واصالح المجتمع .
إذ هو من تالمذته المقربين ،وقد تأثر به كثي ار في زهده وورعه وتواضعه ،وقد تركت
مالزمته للشيخ أث ار طيبا في نفاية الشيخ عياى بن حميدن إذ ال يزا :يحدث الناس
عن أخالق الشيخ ايدي حم ،ويذكر كثي ار من قصائده التي حفظها عنه في شبابه،
بناء على ما حفظه
ومنها هذه المنظومة التي قام بتصحي ما ورد فيها من أخطاء ً
عن شيخه صاحب النظم وما امعه منه ،ومما يتذكره الشيخ عن شيخه ويرق لتذكره
هو تقديمه عن كثير من أوالده في الهدايا والمن ايما ابنه الشيخ ولد ايدي حم

المامى أوالد البكاي والمتواجد حاليا بزاوية الشيخ محمد بن بادي الكنتي بحي
تهقارت الشرقية والية تمنراات ،وهو صاحبة خزانة مخطوطات أيضا وقرين الشيخ
عياى بن حميدن.
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ل لشيخ عياى حمدن صاحب همة عالية ال تزوره في بيته إال ووجدته متكئا على مخطوط
يراجعه ويصححه ،أو متواطا حلقة علم مع بعض طلبته ،أو صغار حفظه القرآن
ناصحا موجها ،بالرغم من اوء حالته الصحية (يعاني مرضا بجهاز تنفاه) ،وهزا:

بنية جاده ،وضعف نظره ،وقد فاق الابعين من عمره ،يمتاز بتواضع غريب ،حيث
تجده يقوم للاالم ألي شخص مهما كانت انه أو مركزه ،يبادر باالم المارة ،وال
يتجاوزهم أبدا ،مالما أو ملقيا التحية ،على الصغار والكبار ،يحترم الكبير ويكرمه
ضيفا ويعطف على الصغير فيكرمه بالحلوى ،رغم ما به من ضيق ذات اليد.

الشيخ عياى حمدن من أصحاب خزائن المخطوطات في تمنراات ،حيث تحوي على
ناخ فريدة من المخطوطات ،ايما ألصحاب الحلة ،وله غالبية مخطوطات الشيخ
ايدي محمد بن بادي الكنتي (ايدي حم).
للشيخ مؤلفات لم تنشر لحد الااعة في علم أصو :الفقه ،وبعض أصو :الفقه المالكي
منها مراعاة الخالف.

(الترجمة مأخوذة عن الشيخ عياى بن حميدن المامى عياى قمامة ،وقد ذكره أيضا
الصديق حاج أحمد ،من أعالم التراث الكنتي المخطوط الشيخ محمد بن بادي الكنتي
حياته وآثاره ،دار الغرب ،وهران ،الجزائر ،ط  ،9660ص .)06
 4هو الشيخ المحمود بن حما صديقي السوقي حفظه هللا ولد حوالي انة 0211م
بمنطقة أبلاة بوالية تمنراات ،وهو من أهل الاوق المعروفين بقبائل (كل اوك) وهم
قبائل اشتهرت بالعلم والفضل ،ويراد بلفظة "كل" أهل ،و"الاوك" تعني الاوق،

وتامى أيضا " تادمكة" ،وفيهم علماء كثيرون جدا ،متمكنون من فنون شتى ،وقد
تولى كثير منهم القضاء والفتيا في زمانهم ،حتى صار العلم صفة لصيقة بهم ،بل
إن لهم مدراة ماتقلة ،إن دورهم العلمي في المنطقة بارز جدا جدا ،حتى قا :فيهم
كير علماء الكنتيين الشيخ ايدي المختار الكنتي
لكل أناس حرفة عرفوا بها

وحرفتكم نشر العلوم كما يدرى

لقلت ألهل الاوق أنتم بها أحرى

ولو كنت بوابا على باب جنة
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رووه عن آباء مداولة ده ار
فأنتم خيار الناس ما ارتفعوا قد ار

إذا قيل أي الناس خير قبيلة

والشيخ المحمود من الذين عاصروا طلبة الشيخ محمد الصغير باي بن عمر الكنتي
كالشيخ محمد بن بادي الذي رآه ولم يأخذ عنه لبعد الماافة بينهما ،نشاطه الدعوي
العلمي بارز في الوالية ،يااهم في العديد من الحصص الدينية باللغة العربية

والتارقية ،وعضو المجلس العلمي بمديرية الشؤون الدينية واألوقاف بوالية تمنراات،
وهو من المهتمين بحفظ التراث والمخطوطات ،حيث اشتغل على رقن ما يقارب

 966مخطوط على جهاز الحااوب ،وقد عرف بتمكنه من فهم خطوط خطاطي
المخطوطات رغم اختالفها ،وفك غموضها ،ويعود الفضل له في إخراج الكثير من
المخطوطات الهامة ومنها كتاب شرح األحاديث المقرية للشيخ محمد الصغير باي
بن اعمر الكنتي ،إذ هو أو :من رقنه على الحااوب ،وجميع الباحثين أخذ الناخة
التي قام بكتابتها على عنه ،وهو عارف بأنااب الكنتيين أيضا ،وال يزا :لحد الااعة

يشتغل بالدعوة والتدريس والكتابة والتأليف.

(الترجمة مأخوذة من صاحب الترجمة الشيخ المحمود بن حما صديقي الاوقي ،وعن
الشيخ عياى بن حميدن المامى عياى قمامة ،وقد نقلت عنه تلك األبيات في فضل

أهل الاوق).

 5هو الشيخ المختار المعروف بالشيخ ابن الشيخ سيد حم محمد بن باد الكنتي ،ولد
حوالي انة 0232م ،توفي والده وهو ابن ابع ( )60انين ،درس بحلة الشيخ محمد
األمين ابن الشيخ باي بن عمر الكنتي( ،كانت حلة ايدي الشيخ محمد األمين ابن
الشيخ باي بن عمر الكنتي بحااي يبعد عن حلة الشي ايدي حم بحوالي  36كلم
بأماين بمكان يامى وادي الذئب –إن آباجي -إن تعني مكان أو منطقة ،آباجي
تعني الذئب بلغة إيموها ) ثم بعد وفاته التحق بالشيخ ايدي محمد بلكبير بأدرار
ومكثه عند حوالي اتة  60أشهر فقط ،ثم عاد إلى الهقار ،حيث التحق بمعهد
التعليم األصلي حيث درس به ماتمعا لصغر انة ،ثم التحق بمديرية الشؤون الدينية
709

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 99 :العدد 90 :السنة 2929

ISSN: 2333-9331
ص 427 - 396

واألوقاف موظفا بها وقائما باإلمامة ،وأدى الخدمة العاكرية بوالية البليدة وبرج

البحري وبشار.

الشيخ حاليا قائم على زاويته بحي تهقارت الشرقية بوالية تمنراات ،يدرس القرآن والفقه
وعلوم القرآن ،وقائم على خزانة والده ،بالجمع ومااعده الباحثين الذي يقصدونه من
مختلف ربوع الوطن ،ال يدخر جهدا في ذلك ،له تآليف منها كتاب المفيد الماتفيد
من تراجم العلماء والالة المشايخ الفضالء في التصوف والطريقة القادرية ،وله
مؤلف آخر قيد الطبع في الفقه.

وقد صدق من قا:

وعلماء أتقياء وخبراء

إن أهل باي أمراء كبراء

وهم أبطا :في الهيجاء زعماء

منهم العلوم تهمي ولهم تنمي

بين األكارم فةنهم كرماء

وان ذكرت الكرام يوما فأذكرهم

(الترجمة مأخوذة من صاحب الترجمة الشيخ المختار المعروف بالشيخ ابن الشيخ ايد
حم محمد بن باد الكنتي).

 6يراجع الترجمة التي أعدها د.نعمان محمد المختار ،في مقاله قراءة في مخطوط
بلو غاية المقدم على وقاية المتعلم من اللحن المثلم للشيخ محمد بن بادي الكنتي
(0811هـ) ،مجلة آفاق علمية ،المركز الجامعي لتامنغات ،المجلد  ،00العدد .68

 7يراجع الجوهر الثمين في تاريخ الملثمين ومن يجاورهم من الاودانيين (مخطوط)،
محمد العتيق بن اعد الدين بن عمار .ناخة خزانة الشيخ المحمود بن حما صديقي
الاوقي بتمنراات .اللوحة  .160وفت الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور،
الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الوالتي ،ت

محمد إبراهيم الكتاني

ومحمد حجي ،دار الغرب اإلاالمي ،بيروت ،ط0160 ،60هـ0210-م ،ص.039

 8مواوعة العلماء واألدباء الجزائريين ،راب

حدواي وآخرون ،منشورات الحضارة،

الجزائر ،ط  ،9601ج ،60ص .901
 9نعمان محمد المختار ،قراءة في مخطوط ،مرجع اابق ،ص .802
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 10نعمان محمد المختار ،قراءة في مخطوط ،المرجع نفاه ،ص .802
 11نعمان محمد المختار ،قراءة في مخطوط ،المرجع نفاه ،ص .802
 12يراجع الجوهر الثمين في تاريخ الملثمين ومن يجاورهم من الاودانيين (مخطوط).
اللوحة  .161ومن أعالم التراث الكنتي المخطوط الشيخ محمد بن بادي الكنتي

حياته وآثاره ،الصديق حاج أحمد ،دار الغرب ،وهران ،الجزائر ،ط  ،9660ص .80
 13نقال عن الشيخ عياى بن حميدن المامى عياى قمامة.
 14وهو الغالب في حااب أهل الحلة بهذا اإلقليم ،إذ لن تجد إشارة لتاريخ أو حااب إال
عن طريقة هذا الحااب ،وهو الغالب في رصد التواريخ بالمخطوطات قديما.

وقد نظم الشيخ ايدي حم بن بادي منظومة حو :حااب الجمل وعلم الحروف يقو :في
بعض منها
أصلي وفرعي األصلي ما األْلف َفقد

وهاك في الحااب عونا العدد

للتاع والتاعين والتاع مئات

من اآلحاد العشرات والمئات
ذا أبجد ه ْ ِّ
ضْق َرْات ثخذ ظغ وألفا الشينا أضف
ص َعف
َ
َ
وز َحطي كْل َمن َ
نقال من دون تحقيق فيها عن الشيخ ابن ايدي حم محمد بن باد الكنتي ،المفيد الماتفيد
من تراجم العلماء والالة المشايخ الفضالء في التصوف والطريقة القادرية ،مؤااة
البال  ،9608 ،ص.868

وألهل الحلة طريقة خاصة في حفظ وتاهيل حااب الجمل للطالب ،حيث يقامن
الحروف وفق رقم أحادها وعشراتها ومئاتها وآالفها مثل ()0666 ،066 ،06 ،0

حيث يكون ترتيب الحروف على هذا النحو
ـأيقش

بكر

9 06 ،0
066

0666

96

966

جلس

دمت

هنث

وض

ذعز

حفظ

طضغ

8

1

3

0

0

1

2

86

866

16

166

36

366
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06

066

06

066

16

26
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يم الحروف اْلمَقط َعة َعَلى أَبجد ،وهو نوع من الحااب ي ْجعل
َو ِّح َااب الجملِّ ،بتَ ْش ِّد ِّيد اْل ِّم ِّ
فيه لكل حرف من حروف األبجدية عدد خاص به من الواحد إلى األَْل ِّ
ف على ترتيب
مخصوص "شاع ااتخدام حااب الجمل في ِّ
الشعر في العصرين المملوكي
والعثماني" ،ويامى أيضا الجزم الكبير ،والجزم الصغير ،وهي اْل َكلِّمات ِّ
الات (أبجد
ً
َ
ِّ
ِّ
ِّ
يها حروف الهجاء بترتيبها ع ْند
هوز حطي كلمن اعفص قرشت) التي جمعت ف َ
الااميين قبل أَن يرتبها نصر بن ع ِّ
اصم الل ْيِّثي الت ْرِّتيب اْل َم ْعروف ْاآلن ،أما (ثخذ
َ
ِّ
تامى الروادف وتاتعمل األبجدية في
وضظغ) فحروفها من أبجدية الل َغة اْل َع َربية َو َ
ِّح َااب اْلجمل على اْل َوضع التالِّي أ  0ب  9ج  8د  1هـ  3و  0ز  0ح  1ط 2

ي  06ك  86 : 96م  16ن  36س  06ع  06ف  16ص  26ق  066ر
.0666

 966ش  866ت  166ث َ 366خ  066ذ  066ض  166ظ 266
والمغاربة يخالفون ِّفي تَ ْرِّتيب اْل َكلِّ َمات الِّتي بعد كلمن فيجعلونها صعفض قرات ثخذ
ظغش.

وحااب الجمل منه الكبير والصغير ،أما الكبير فهو المشهور والذي ذكرته الفا ،وهو
الشائع في االاتخدام ،أما الصغير فله طريقة مغايرة.
راجع ابن منظور اإلفريقي ،لاان العرب ،دار صادر ،بيروت ،ط0101 ،68ه ،ج،00
 ،091وأحمد مختار عبد الحميد عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،عالم الكتب،

ط0192 ،60هـ9661-م ج ،60ص ،822والمعجم الوايط ،مجمع اللغة العربية
بالقاهرة ،إبراهيم مصطفى ،أحمد الزيات ،حامد عبد القادر ،محمد النجار ،دار
الدعوة ،ص.60
 15الحلِّة (بالكار) ويقا :أيضا اْل َم َحلة وكالهما صحي  ،والمحلة (بالفت ) المكان ينزله
القوم ،و ِّ
الحلة (بالكار) القوم النازلون وتطلق أيضا على البيوت مجا از تامية للمحل

باام الحا :فيه ،وقد ورد في القرآن الكريم لفظ المحلة في َق ْوله تَ َعاَلى { َحتى َيْبل َغ
اْل َه ْدي َم ِّحله} [البقرة  ]020أي الموضع الذي ينحر فيه.
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هي مجموعة من الخيم أو التجمعات الاكانية لمجموعة من القوافل أو البدو الرحل تاتقر
بمكان ما والغالب أن يكون موقع بئر (حااي) أو واد ،حيث يكون الماء ويوجد
الكأل ،وتطبق على المااكن غير األبنية والخيام.

ويامى ااكن الحلة أو الخيمة بالبدوي أو العمودي ،وامي بذلك؛ ألنه يجعل بيته على

عمد ،ويكون على رأس هذه التجمعات أو الخيم أو الحلة عالم أو مرب أو معلم
يتولى شؤونها ،وهي شبيه في نظامها بالمحظرة أو المدراة القرآنية أو الزاوية.

وتختلف الحلة عن الخيمة ،فالخيمة هي أربعة أعواد تنصب وتاقف بشيء من نبات
األرض ،وجمعها ِّخَيم ،أما التي تعد من ثياب أو شعر أو صوف أو وبر فال يقا:
لها َخيمة بل ِّخباء ،وقد يتجوزن فيطلقونها عليه ،أما ِّ
الحلة فهي أعم حيث هي
َ
َْ
ِّ
وملعب الصبيان
مجموعة خيام وبيوت مجتمعة ،وتشمل المرافق كمطرح الرماد
والنادي (النادي مجلس القوم ومتحدثهم وهو المكان الذي يجتمع فيه القوم للامر
اح ومعاطن اإلبل ومرتكض الخيل ،والوادي (هو أرض منخفظة تنز :فيه
وم َر ِّ
ليال) َ
الناس على حافتيه للجلوس والامر ،وتخليه ليمر منه الايل)

والحلة بالكار القوم النازلون ،وتطلق الحلة على البيوت مجا اًز تامية للمحل باام
الحا ،:وهي مائة بيت فما فوقها ،والجمع حال :بالكار ِّ
وحلل أيضاً مثل ادرة
وادر.

أما الحلة (بالضم) فهي عبارة عن ثوبين من وهي غالب لباس العرب إزار ورداء ،وهي

أيضا اللباس المناوج من القطن ،إذ العرب يطلقون الحلة على المناوج من القطن

لجودته.
(انظر الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،المكتبة العلمية ،بيروت،
ج ،60ص ،010ويراجع كتب الفقه اإلاالمي عموما)

وقد قيل إن ابب تاميتها بالحلة اتصل علماء أزواد بعلماء الحلة بالعراق ،بحكم أن
الكنتيين وأهل العراق مشتركون في الطريقة القادرية.
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تعد الحلة بمثابة مدراة قرآنية أو زاوية أو محظرة علمية تمتاز بعدم االاتقرار بمكان
معين نظ ار لعدم ااتقرار أهلها وأصحابها ،ولعله الغالب في تاميتها ،وهي هيئة
متعددة الوظائف؛ كالتعليم والتربية والقضاء ،فهي تضاهي الجامعات األكاديمية
الحالية في مخرجاتها ،بل هي الجامعة البدوية المتنقلة على ظهور اإلبل ،أو هي

األكاديمية الحقيقية تحت الخيام وظال :الشجر ،وقد تخرج فيها كبار علماء الاوقيين
والكنتيين وغيرهم من كبار علماء الصحراء ،وقد كان للحلة بالمامى الحديث
شخصية معنوية إذ المتتبع في أحوالها يجدها امتازت بما تمتاز به الشخصية
المعنوية.

لقد حاكت الحلة في نظامها وناقها النظام االجتماعي للدولة بالمفهوم الايااي ،إذ يعد
شيخ الحلة هو زعيمها وقائدها ومايرها يااعده في مهامه كبار القوم وحكماؤه ،يكون

ذلك في تايير الحلة من جميع جوانبها وفي جميع شؤونها ،بما في ذلك عالقاتها
الخارجية بما جاورها من الحلل والدو :والقبائل ،كما يااعده أيضا قاض يقوم بفض

النزاع ين المتخاصمين من األشخاص والقبائل في مختلف مناحي وشؤون الحياة
اليومية الشخصية والمالية ،يعينه شيخ الحلة ممن يراه أهال لذلك من طلبته ،وقد
ذكرت في ترجمة الشيخ القائم محمد بن اليمان بن القائم أنه تقلد القضاء في حياة
شيخه الشيخ ايدي محمد األمين في الحلة ،وقد أجازه على قضائه.

لم يخلو نظام الحلة من جانب إعالمي يشهر بين أفرادها ما جرى من هذه المجموعة
الاكانية حيث شاع بينهم ما يامى بـ (أقيوان) ،وهو رجل يطوف بين أرجاء خيم
الحلة مرددا أشعا ار أو شعارات عما حدث فيهم خي ار كان فيذاع ويتبع أو اوءاً

فيتجنب ويؤدب صاحبه تعزيرا ،حتى قيل إنه يبلغ بأحدهم مغادرة الحلة حياء بشؤم ما
صنع ،حتى ياتقر بحلة أخرى ،ويصنع مجتمعا آخر يااعده على العيش بينهم من

دون عقدة ،فياهل عليه تربية نفاه بعدها وتزكيتها ،وألن شيخ الحلة لن يقوم بذكر
ما قام طلبته جميعها ،فيقوم بذلك هذا الشخص (أقيوان).
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يكون متواط عدد الخيم بالحلة الواحدة هو ثالثمائة ( )866خيمة ،بمعد 06 :أشخاص
في الخيمة الواحدة ،وال تمتاز الحلة ببنية تحتية ضخمة ،ولم يكن مقرها ببناية ذات
مكاتب ،وال عمارة ذات طوابق ،بل كان مقرها ظل شجرة ذات ظل ظليل وااع كثيف

يضاف لها نبات الثمام (الجليل) حتى يزيد من كثافة الظل واعة مااحته ،يتحلق
الطلبة حلقا حلقا على شيخ الحلة ،أو على من يااعده في تعليم الطلبة ،على حاب

ماتواهم التحصيلي.
وهذه الشجرة المخصصة لحلقة الشيخ هو مصلى وماجد الحلة والقوم (وفي الحلة ال تقام
صالة الجمعة) ،وهو مدراتهم ومحكمتهم ،ولم يرو لنا المشايخ ممن دراوا في الحلة
عن تخصيص دروس أو حلق لفائدة النااء.

يكون موضع الدرااة بالقرب من خيم التجمع ،وعادة ما تكون خيم األهالي والنااء
معزولة عن مكان تواجد الطلبة.
ياتفيد طلبة الحلة من نظام داخلي كامل ،يوفر لهم اإليواء واإلطعام ،مع العلم أن الطلبة
ال يأوون إلى الخيم إال من أجل االحتماء من حر الصيف ،وقر الشتاء ،ويشرف

على شؤون طعامهم بعض النااء والخدم التابعين للحلة ،وعادة ما يكون طعام

الطلبة على وفق النمط االجتماعي لتلك المنطقة مثل اللحم والحليب واألرز والذرة
والعصيدة (تحضر من الشعير أو الذرة أو البشنة والدخن) والدوغنو (تامى أيضا
الغجيرة ويحضر من التمر اليابس والكليلة ويدق في مهراس (هاون خشبي) لوحي)،

أو األرز مع اللحم المطحون (وتامى تالبقات وتعد من لحم اإلبل المطهي جيدا في

الماء والمل  ،ويطحن مع الشحم انام البعير حتى يصب طريا جدا ،وعادة ما تقدم
هذه الوجبة إكراما للضيوف).

ويكون تمويل ذلك من أموا :شيخ الحلة عادة ،أو من أموا :الصدقات والمتبرعين لطلبة

الحلة ،ومن القوافل التجارية التي كانت تمر عليها ،فعادة ما تخصص القوافل اهما

لفائدة طلبة الحلة ،وقد يرال شيخ الحلة طلبته إلى الحلل المجاورة لطلب بعض

المؤونة ،أو للشراء قد يكون نقدا وقد يكون دينا ،حاب القدرات المادية لشيخ الحلة،
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وفي هذا الصدد يروي الطلبة الذي أخذوا العلم بالحلة عن تعفف مشايخهم من أخذ

المؤونة على ابيل الصدقة ،وكثي ار ما يرفضون أخذها إال بمقابل ،وكثي ار ما يحضر

الطلبة مياوري وقاصدي الدرااة بالحلة معهم ناقة يتغذى على لبانها.

نعم كما كان للقوافل التجارية وقوافل الحجيج دور مهم في نشر تعاليم الدين الحنيف في
الجنوب الج ازئري ،فقد كان لها أيضا الدور المهم ونشر العلم ،والمااهمة في الحركة
الثقافية والفكرية والعلمية عموما في الجنوب الجزائرية من خال :هذه المحطات التي
كانت تقف عندها معظم القوافل التجارية ،وان كثي ار من العلماء قد أخذ العلم من
مشايخ القوافل التجارية ،ويحكى عن بعضهم أن العلم كان يأتي إليه مع كل قافلة

تجارية تضم المشايخ والعلماء في ذلك الزمان ،ويأخذ عنه ما شاء هللا أن يكون ،وقد
حدثني األاتاذ حاجي رمضان (أاتاذ التاريخ بالمركز الجامعي لتامنغات وأحد أبرز
مؤرخي والية تمنراات وأعرف األااتذة بتاريخها) أن أاتاذه (بوجمعة فياللي) حدثه
عن أاتاذه (الشيخ محمد التهامي بن عبد القادر الحينوني تـ 0219م) ،قا :حدثه
عن شيخه (حمزة بن الحاج أحمد الفالني تـ 0201م)ـ ،أنه أخذ العلم في أقبلي

ماقط رأاه ولم ينتقل إلى أي مكان ،حيث كان يأخذ العلم عن المشايخ الذين يمرون
بأقبلي اواء كانت قوافل الحجيج أو قوافل التجار (حيث يجعل مع كل شيخ لوحة
كما يامى في عرفهم آنذاك) ،حتى بلغ من العلم ما بلغ ،وقد كان يقضي في النواز:
التي كانت ترد إليه من الحلة بأزواد ،وكان قبل أن يتصدر للفتوى يحيل النواز:

الواردة عليه إلى علماء توات حاضرة العلم آنذاك (وله قصص ذات عبر مع أخيه
في هذا الشأن).
لقد كان للقوافل التجارية وقوافل الحجيج دور في نقل المرااالت العلمية بين منطقة الهقار
وأزواد وتوات ،ومن بين ما رصدناه هو راالة بين الشيخ ادي حم (محمد بن بادي)

القاطن بأزواد ،والشيخ محمد التهامي الحينوني الااكن الهقار يطلب فيها منه أن

يزوده ببعض أدوات الكتابة مثل الورق والقصب الذي يصنع منه القلم وغيره ،وبعض

األعشاب الطبية للتداوي ،ايما وأن أزواد كانت تفتقر إلى مثل تلك األدوات ،حيث
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جاء في الراالة مؤرخة في  06رجب 0809هـ الموافق لـ لانة 0230م "  ...وان
كان يوجد بأرضكم الكاغد فاطلب لي شيئا منه للنقل وابعثه لي ،وابعث لي قصب
اإلراع ما حضرك لألقالم ألنه بأرضكم ،وفيه فائدة للكتابة كثيرة .... ،وكذلك ابعث

لي شيئا من الشيخ للدواء" محمد عبد الحميد فيلي ،تنوير ذوي البصائر بما كان في
الهقار صائر ،مطبعة صخري ،الوادي ،الجزائر ،ط ،9609 ،60ج ،60ص.08
تختلف األيام التي يمر بها الطلبة ،من حيث األكل والشرب ،حيث تمر بهم أيام عجاف،
أيام جوع وعطش إذا أخذ فيها الطالب كأس حليب أو لبن فهو غني ،ومن شدة

الجوع ترى أضلع البعير لشدة هزاله ،ايما وأن المنطقة (أزواد وما جاورها ومن بالد
الهقار) فقيرة من حيث الموارد الغذائية والمائية ،وحتى وهو في شهر الصيام ،فقد
حدثني الشيخ المحمود صديقي أن الطالب قد يقضي نهاره في فصل الصيف صائما
مع الدرااة وشدة الحر واذا حل وقت اإلفطار ال يجد ما يفطر عليه ،فيضطر

للخروج طلبا وبحثا عن الماء في الليل ،وقد تمر أيام يباط فيه هللا الرزق والخير

على أهل الحلة وطلبتها حتى ينايهم تلك األيام العجاف.

قد يكون تمويل الحلة أيضا من رحلتها شماال إلى توات ،حيث يقومون بتحضير القديد
(أغرغور ،اللحم المجفف يوضع داخل كيس من جلد األنعام) ،ويقايضونها بالمل

والذرة والقم واللباس (يكون لبااهم عادة هو الطاري مصنوع من القطن يترك أث ار
أاودا على الجلد ياتعمله الناس حلة ،والرجا :عمامة) وغيرها من المنتجات.

ومما نقله تالمذة الشيخ ايدي حم في حلته أنه أقام احتفاال كبي ار بمناابة المولد النبوي
الشريف ،تضمن تالوة القرآن الكريم وقراءة قصائد مدح المصطفى صلى هللا عليه
والم ،مع إكرام الضيوف والطلبة بما لذ وطاب من األكل والشراب ،فضال عن
األعياد والمناابات الدينية مثل عيدي األضحى والفطر.

نظام الدرااة بالحلة نظام جاد حازم ،ال يعرف التهاون وال الكال ،وال االنشغا :بغير
العلم ،فلن يلتحق الطالب بحلق الدروس العلمية حتى يتم حفظ القرآن الكريم وحفظ

بعض المتون القصيرة الاهلة ،وبعدها يلتحق بالفئة الثانية والمتمثلة في الدروس
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العلمية ،إذ تقرر على الطلبة كنت يدراونها ،ولن يأخذ الطالب شرح كتابه إال بعد

حفظ ما هو فيه ،إذ ال شرح من دون حفظ يابقه.

يقضي الطلبة نهارهم في التحصيل والحفظ ،والعمل ،ويقضون ليلهم بالمذاكرة ،على ضوء
النار إلى طلوع الفجر ،وقلما تجد طالبا نائما إال بعد صالة الفجر فيأخذون قاطا من
الراحة والنوم إلى طلوع الشمس.

والغالب على الطلبة أنهم يقضون أوقاتهم متبرعين في خدمة الحلة وشيخها وطلبتها،
فمنهم من يتبرع برعي إبل الشيخ والحلة ،ومنهم من يتبرع بجمع الحطب ،وآخر

بجلب الماء.

وقد حفظ كثير من طلبة الحلة المتون أثناء أدائهم لهذه األعما ،:وقد حدثني الشيخ
عياى بن حميدن أنه حفظ كثي ار من المتون والكتب أثناء عمله نها ار بالحلة ،إما
برعي اإلبل ،أو جمع الحطب ،أو جلب الماء ،وغيرها من األشغا :اليومية التي

تكون بالحلة ،ومما يرويه عن مشايخ الحلة أن الشيخ محمد األمين ابن الشيخ باي

بن عمر الكنتي والشيخ محمد بن محمد الفقي كبير طلبة الشيخ ايد حم حفظا كثي ار
من الكتب وهما يرعيان إبل شيخيهما مثل كتاب المزهر في اللغة وألفية الايوطي.

وان منهج الطلبة في الحلة نهج الشيخ المختار الكنتي الكبير الذي يقو:
وال ينا :اناه ايء العمل

العلم ال يرتقي بالاهو والملل

وال نؤوم وال خب وذو وجل

وال نهوم وال ذو شهوة أشر

وال حيي وال المفتون بالكال

وال غبي يتيه في بطالته
(نقلت هذه األبيات عن الشيخ القائم)

وال يتم تغيير موضع الحلة إال بعد مكوث طويل بابب كثرة متاعها وثقل كتبها ،إال
بحاب وفرة الماء والكأل ،أو يكون كل مرتين في الانة (رحلة الشتاء -إلى أزواد
وكيدا :توات أو حتى شما :الصحراء بالواحات وورجالن والية ورقلة ،-ورحلة

الصيف إلى شما :مالي والنيجير ونيجيريا).
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إن الواائل التعليمة البيداغوجية التي كانت تعتمد في ذلك الوقت هي غاليا اللوح الخشبي
الماتطيل والداوة والقلم القصبي ،يعتمد عليها الطالب في كتابة ما هو مقرر عليهم
من القرآن الكريم بحاب ااتطاعة الطالب وقدرته في الحفظ ،إذ قد تصل إلى الربع أو
النصف حزب ،وأقلها قد يكون نصف ثمن ،يكون كتابتها إمالء عليه في حلق

يتواطها معلم القرآن أو ما يامى "بالطالب" ،وبعدها يصح الطالب ما كتبه عند
شيخه الذي قام باإلمالء عليه.
أو من مختلف العلوم الشرعية واللغوية وغيرها مما هو مقرر على الطالب ،حيث يقوم
الطالب بكتابة ما هو مقرر عليه من المتون في مختلف العلوم ،يكتبها الطالب أيضا

بوااطة اإلمالء ،لابب اقتصادي وهو عدم توفر الناخ من الكتب ،ولابب
بيداغوجي تعليمي هو تعلم الطالب والتمرس في قواعد اإلمالء ،ولن ياتفيد الطالب
من حصة تفاير وشرح ما كتب إال إذا حفظ حفظا جيدا ما كتب ،واال فةنه وبمجرد

تعثره يقوم وينصرف من مجلس الشيخ مباشرة من دون حاجة إلى تنبيه.

تكون حصة التفاير أو شرح المتون المكتوبة على اللوح مباشرة بعد كتابتها وحفظها،
حيث يصطف الطالب في طابور ينتظرون دورهم ،وكل طالب يل دوره يقوم بةاماع
شيخ الحلة ما حفظه ،وبعدها يقوم الشيخ بشرح ما تاله الطالب شرحا ماتفيضا.
الطلبة في الحلة في قامين قام أو :يتعلم القرآن الكريم ،وقام آخر يأخذ عن شيخ
الحلة أو عمن يااعده مختلف العلوم ،ومن الكتب المقررة على الطلبة في اللاان
العربي األجرومية ،الالمية ،وألفية ابن مالك ،وفي الفقه مختصر األخضري ،ومتن
ابن عاشر ،وراالة ابن أبي زيد القيرواني ،ومبطالت خليل ،ونواز :العلوي،

ومختصر خليل والمدونة ،ونظم الورقات واألخضري والعقيدة الانواية وجوهر
التوحيد وعقيد ابن عاشر ،والرحبية في الميراث ،وتحفة الحكام البن عاصم ،وتفاير

القرطبي وبعض كتب الشيخ باي بن عمر الكنتي منها كتاب الانن المبين (شرح
األحاديث المقرية) ،وبعض الكتب في الفلك والطب ،وكثير ما يلتحق الطلبة بالحلة
لتعلم أمور دينهم بعد بلوغهم ان الرشد والبلو والتكليف.
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وكثي ار ما كان شيخ الحلة ينتدب بعضا من الطلبة الذي بلغوا درجات معينة من العلم،
ورأى فيهم ذلك ،للفتيا أو القضاء ،وللتدريس أيضا ،وقد يقوم بةراالهم إلى مشايخ
أخر لألخذ عنهم في علوم معينة.

أما جلاات شيخ الحلة العلمية مع طلبته فتكون موزعة على ثالثة أقات بعد صالة
العصر( ،يأخذ الطلبة فيه دراا في التفاير والحديث) وبعد صالة المغرب (يأخذ
الطلبة فيه دراا في الفقه والعقيدة واألصو ،):وبعد وقت الضحى (يأخذ الطلبة فيه
دراا اللاان العربي) ،ياترال فيه الشيخ بالشرح والتبيان والتوجيه ،فةذا فر فت باب

الاؤا ،:وان إجازات شيخ حلة قليلة ،يراعي فيها كثي ار من الماائل العلمية واألخالقية
وقد يدرس الشيخ الطلبة وهو متك

وبجنبه كأاه من الشاي ،وقد كان الشاي عزي از

آنذاك ،فال يشربه إال علية القوم وأغنياؤه.
ولقد كان للدرس الفقهي والعقدي أهمية بالغة ،ايما وأن المعنيين ممن شملهم خطاب
التكليف ،إذ يفترض بمن بلغ ان التكليف المعرفة بأحكام دينه وعقيدته ،ولهذا كان

غالبية طلبة الحلة من البالغين ان التكليف.

وان نوعية الحلق والمجالس تعكس نمطا اجتماعيا وعقائديا والوكيا كان اائدا آنذاك ،وان
شيخ الحلة ايما صاحب هذا المخطوط والمنظومة كان له دور اجتماعي إصالحي
كبير ،فنجد ناقش كثي ار من الماائل التي نزلت بالمجتمع حينها ،فمناقشته ماألة

حديث القبر ،وماألة حفر اآلبار ،وشرب الشاي ،وتعاطي الشمة (التبغ) ،وتعليق
الزواج على شرط حضور المهر مثلما كان اائدا عند توراق إيفوغاس ،والتوال
بالصالحين والتبرك ،وماألة االشتراك في المأدبة ما تامى بلغة إيموها (تيرقيت)

وكثير ما كانت تحدث في المناابات واألفراح ويكون االشتراك في الجهد المالي
ا
والعملي.

ويروي من أخذ العلم بالحلة عن كريم األخالق الفاضلة التي يتحلى بها الطلبة تجاه
أشياخهم وتقديرهم لهم ،حتى بلغ ببعضهم عدم مفارقة مجلس الشيخ إال بةذن منه،
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وقد تأخذ الشيخ غفوة أو انة أو نوم ،فال يغادر الطالب المجلس إال بعد إفاقة الشيخ
من نومه واذنه.
أما شيخ الحلة فةنه يقضي يومه مع طلبته في األوقات المخصصة لهم ،أو بااتقبا:

الضيوف والاالطين والقادة ،والمناظرات الفقهية والتأليف ،وحل قضايا المجتمع،

والقضاء ،والفتيا ،واإلصالح ،ويروي أيضا عن الشيخ ايدي حم أنه كان يخصص

وقتا حتى لألطفا :الصغار يجالاهم ويمازحهم ويوزع عليهم قطع الاكر التي يقوم
بتكايرها بنفاه ،إذ يعطي كل ذي حق حقه ،ألنه أخذ من معين مدراة النبوة ،كيف

ال وشيخه عالم الصحراء الشيخ محمد بن باي الكنتي صاحب الانن المبين.
ومن الماائل الفقهية التي خص بها الفقهاء أهل ِّ
الحلة أو البدو الرحل هي ماائل قصر
الصالة وماائل نقل الزكاة وتوزيعها وماائل الجاللة (الحيوان الذي يرعى الحلة)،
وماائل واللقيط ،ماائل عدة المتوفي عنها زوجها ،وماائل إحرام الااكن بين مكة
والميقات (الحلة التي ينزلها البدوي)

ويراجع كتب الفقه اإلاالمي عموما

هذه المعلومات مشافهة عن الشيخ المختار المعروف بالشيخ ابن الشيخ ايد حم محمد بن
باد الكنتي ،والشيخ عياى بن حميدن قمامة والشيخ المحمود صديقي والشيخ القائم
محمد بن اليمان بن القائم.

وانظر أيضا الصديق حاج أحمد ،من أعالم التراث الكنتي المخطوط الشيخ محمد بن
بادي الكنتي حياته وآثاره ،دار الغرب ،وهران ،الجزائر ،ط  ،9660وأيضا محمد
الصال حوتية ،توات واألزواد ،خال :القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة ،دار
الكتاب العربي ،الجزائر9660 ،م ،وأيضا الشيخ ابن ايدي حم محمد بن باد الكنتي،
المفيد الماتفيد من تراجم العلماء والالة المشايخ الفضالء في التصوف والطريقة

القادرية ،مؤااة البال .9608 ،
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والشيخ القائم محمد بن سليمان بن القائم من مواليد 0230م بمدينة أولف والية أدرار،
هو أشعري العقيدة مالكي المذهب متصوف ،على الطريقة القادرية متعه هللا بالصحة

والعافية.
أخذ القرآن الكريم على يد بعض علماء شنقيط منهم الشيخ ايدي حمود األغاللي،
والشيخ أحمد خو :الجكني ،والشيخ محمد محمود البوااتي.

درس بحلة الشيخ محمد األمين بن الشيخ باي حيث درس عنه مختصر خليل ،وتحفة
الحكام ،وراالة ابن أبي زيد القيرواني ،وألفية ابن مالك والمية األفعا :البن مالك،

والورقات في أصو :الفقه ،وكتب أخرى منها كتب النواز :والايرة النبوية.

أخذ عن الشيخ ايدي محمد األمين وأجازه في الفقه ،وتقلد القضاء في حياة شيخه في
الحلة ،وقد أجازه على قضائه ،بما كان ياتشهد به في ذلك.

من مؤلفاته كتاب الدعاء،

وقصيدة في نظم اور القرآن الكريم والتوال بهن ،تضم اتون بيتا وتاعة أبيات ()02
يقو :في مطلعها
اختم لنا يا حي بالاعادة

يا ربنا باورة الفاتحة

من كل ضيق مخرجا يا عدتي

واجعل لنا باورة البقرة
ويختم فيها بقوله

واغمر جميع دو :اإلاالم

بالدين والدنيا وذا إتمامي

مصليا على النبي الفاضل

وآله وصحبه األفاضل

يقيم حاليا بوالية تمنراات وله مدراة قرآنية افتتحها انة 0226م ،يشرف عليها حيث
تدرس فيها العلوم الشرعية مع القرآن الكريم.

تالمذته منتشرون في صحراء الجزائر والدو :المجاورة منهم محمد المامي له مدراة
قرآنية بصحراء النيجر بمنطقة تامى ببئر المامي ،وابراهيم بن حمدن وله مدراة
قرآنية بصحراء النيجر أيضا بمنطقة تامى با أقون ،ومحمد الشريف وله مدراة
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قرآنية بصحراء النيجر أيضا بمنطقة تامى باترصدت ،وايدي محمد بن حطاري
المعروف باهيدة وله مدراة قرآنية بصحراء النيجر أيضا بمنطقة تامى بنتنة،
وتالميذ أخر لهم مدارس قرآنية بوالية تمنراات منهم ،أحمد البكاي ،ودحة بن مانتوا،

وعقباوي أحمد المعروف بامحيميد.

(الترجمة مأخوذة من صاحب الترجمة الشيخ والشيخ القائم محمد بن اليمان بن القائم
وعن بعض أبنائه وطلبته).
 16عادة من تجعل اآلبار متباعدة عن بعضها البعض مايرة ثالثة أيام أو أقل( ،نقال
عن الشيخ المحمود بن حما صديقي الاوقي ،وعن الشيخ عياى بن حميدن المامى

عياى قمامة).
الماء َي ْحاو َح ْاواً َوهَو كالش ْرب
ويقا :الحااي مثل البئر ،وحااي حاا َح َاا الطائر
َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
وتحااه،
وحاا
الشيء َح ْاواً َ
الح ْاو الف ْعلَ ،وَال يَقا :للطائ ِّر َش ِّر َبَ ،
لإلناان ،و َ
َ
الحاي اهل ِّمن األَرض ياتنقع ِّف ِّ
يه اْلماء ،واحتَاى ِّحاياً احتَفره ،و ِّ
ِّ
الح ْاي اْل َماء
َ
ْ
ْ
َْ
و ْ َْ
ْ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ط ِّر،
ف ماء اْل َم َ
صْلدِّ ،فةذا مط َر الرْمل َنش َ
اْلَقليل ،والح ْاي الرْمل اْلمتَ َراكم أَافله َجَبل َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ف
الماء َو َمَن َع الرمل َحر
ك
َافَله أ َْم َا َ
الشمس أَن يَنش َ
فةذا ْانتَهى إلى اْل َجَبل الذي أ ْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ا :األَزهري
وجه
اءِّ ،فةذا ْ
الرمل َع ْن َذل َ
اشتَد الحر نِّب َث ْ
ك اْل َماء َفنَبع َب ِّارًدا َع ْذًباَ ،ق َ
اْل َم َ
ِّ ِّ
ِّ
الحاي ِّباْل َكا ِّر واكو ِّن ِّ
ِّ
الا ِّ
َح َااء َحِّفيرة
ين َو َج ْمعه أ ْ
َوَق ْد أَريت ِّباْلَبادَية أ ْ
ااء َكث َيرًة ،و ْ
ْ َ
َح ً
ِّ
يل ِّإنه َال َيكون ِّإال ِّفي أَرض أَافلها ِّح َج َارة َوَف ْوَق َها َرْملِّ ،فةذا أ ْم ِّط َر ْت
َق ِّر َيبة َ
الق ْعر ،ق َ
اك ْته؛ َو ِّم ْنه اْل َح ِّديث أَنهم َش ِّربوا ِّم ْن َم ِّاء
َنشفه الرْملِّ ،فةذا ْانتَ َهى ِّإلى اْل ِّح َج َارِّة أ َْم َ
ِّ
الح ْا ِّي ،انظر ابن منظور اإلفريقى ،لاان العرب ،دار صادر ،بيروت ،ط،68
0101ه ،ج.010 ،01
 17عبد المالك بن محمد راب  ،فهراة خزانة الشيخ ابن ايدي حم محمد بن باد الكنتي،
ط ،9602 ،60دار الكتاب العربي ،ص.30

 18عبد المالك بن محمد راب  ،فهراة خزانة الشيخ ابن ايدي حم محمد بن باد الكنتي،
ط ،9602 ،60دار الكتاب العربي ،ص.30
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 19حصلت على صورة من المخطوط بوااطة الشيخ عبد الرحمن عقباوي نجل شيخ
زاوية ايدي ايد أعمر بوعارية بن الشيخ ايدي المختار الكنتي (وقد قيل لي بأنها
بخط المؤلف ،وهو ما أكده لي المشايخ المذكورين ،لكن ال يوجد في المخطوط ذكر

للنااخ).

 20الشيخ محمد باي بن عمر الكنتي هو الشيخ َمحمد الصغير باي ،بن الشيخ ايدي
عمر ،بن الشيخ ايدي محمد ،بن الشيخ ايدي المختار الكبير ،ويقا :له الكنتي؛
نابة إلى قبيلة كنته التي هي «إحدى القبائل العربية المنتشرة في موريتانيا ،ومالي،
والنيجر وجنوب المغرب ،والجزائر والانغا ،»:ولد انة 0913م ،وقيل ما بين
0911هـ0913-هـ ،بزاوية أتليه ،بقرية (تاغت ملت) ،توفي والده عنه وهو ابن
الخمس انوات ،فتولى أمره أخوه األكبر ايدي محمد بابا الزين فرباه وعلمه ،إلى أن

توفى عنه هو اآلخر انة 0801هـ وحينها كان قد اشتد عوده وأصب ابن الثالث
والعشرين من العمر ،فجاء دوره في خالفة أخيه األكبر حيث تولى شؤون زاوية كنته،

درس الشيخ باي الكنتي على يد والده الشيخ ايدي عمر ،ثم على يد أخيه الشيخ
ايدي محمد باب الزين وعلى غيرهم وتوفي رحمه هللا تعالى انة (0811هـ) ،عن
ثالث واتين انة ،من بين مؤلفاته النواز :التي ذكرها الناظم وهي عبارة عن
مجموعة من الماائل والنواز :في شتى األبواب الفقهية كان الشيخ رحمه هللا تعالى
قد ائل عنها ،فجمعها عنه ابن أخته (محمد بن بادي الملقب ايدي حم) في كتاب
أاماه النواز ،:كما جمع هذه النواز :تلميذه محمد بن محمد الفقي في قصيدة ضمت

ما يزيد عن ابعة آالف بيت في نظم أاماه حلي العواطل في نظم النواز ،:وهو نظم

بديع في مخطوط محفوظ عند الشيخ المحمود بن حما الاوقي ،أعاد ناخه بخط يده.
د.دواس يمينة ،مقاصد حفظ النفس ،والدين عند الشيخ محمد باي بن ايدي عمر الكنتي
(ت 0811هـ) ،من خال :نوازله ،وكتابه شرح األحاديث المقرية ،مجلة االجتهاد
للدرااات القانونية واالقتصادية ،العدد  ،09جوان  ،9600ص  983وما بعدها.
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