
:ندوة  

 " العلمة اممد بن علي أكبيل الهوزالي 

رائد ترجمة العلوم الشرعية إلى المازيغية. "

 شهدت مدرسة أكبيلن العتيقة بقبيلة إندوزال قيادة إيغرم بإقليم تارودانت ندوة علمي��ة ف
 " نظمهاالعلمة اممد بن علي أكبيل الوزال رائد ترجة العلوم الشرعية إل المازيغيةموضوع: " 

 فريق البحث ف التراث السوسي التابع لكلية الداب والعلوم النسانية بأكادير بتعاون م��ع الل��س
  ربيع الث��ان24العلمي اللي لتارودانت وجعية إندوزال للتنمية والتعاون تونت، وذلك يوم المعة 

  . وقد حضر افتتاح أشغال هذه الندوة السيد عامل إقليم تارودانت2010 أبريل 9 موافق 1431
 وأعضاء السلطة اللية والسادة رؤساء الالس العلمية للجهة، والساتذة الباحثون بامعة اب�ن زه�ر
 وأعضاء المعيات اللية خاصة جعية تونت إندوزال وأعيان النطقة، كما تتبع أشغالا عدد كبي من

.800الفقهاء والباحثي والهتمي وأبناء النطقة فاق عددهم ال� 

 وقد استهلت أعمال الندوة بتلوة آيات بينات من كتاب ال تعال، رتلها بداية القاري عبد
 الليل الركيك ث تله طلبة مدرسة أكبيلن بقراءة جاعية على الطريقة السوسية، ث تليت كلم��ات
 اليئات النظمة بدءا بكلمة جعية تونت الت ألقاها السيد ممد الوذن واستهلها ببيان أهية الندوة ف
 تثبيت القيم الغربية وإبراز الثل العلى الذي ينبغي احتذاؤه مثل ف علماء المة النابي الذين أفن��وا
 أعمارهم ف التعليم والتربية والصلح الجتماعي والفاظ على ثوابت المة، كما نوه بتعاون جيع
 اليئات والسلطات اللية وسكان النطقة لناح الندوة، ث تدث السيد رئيس اللس العلمي الل��ي
 لتارودانت الدكتور اليزيد الراضي عن ضرورة اللتفات إل التراث والعناية بأعلمه العظ��ام ال��ذين
 يثلون ارتباط الغاربة السوسيي بعقيدتم السمحة ودينهم القوي، ومبتهم للغة العربية لغ��ة الق��رآن
 الكري وحديث النب صلى ال عليه وسلم، واعتزازهم بلغتهم المازيغية وحرصهم عل��ى اس��تغللا
 لفهم الدين وشرح أركانه وقواعده، كما أشار إل أن العلمة التفى به اممد – فتحا – بن عل��ي
 أكبيل كان رائد التأليف بالمازيغية ومن النظ�امي الذي استغلوا موهبتهم الشعرية ف شرح قواع��د
 السلم ومعاملته، وف نظم الرقائق والواعظ وجعلها مفهومة ميسرة لن ل يعرفون اللغة العربية حت



 صارت فرعيات الفقه فضل عن كلياته على أطراف ألسنتهم يستظهرونا من حفظهم ويقو�مون ب��ا
 أعمالم، ولذلك كله تعد العناية بتراث هذا العلم الفذ عناية بتراث الغرب الصيل واهتماما ب��تراث

أمازيغي عملي نافع ف التصدي لكل النعات الدامة والعقائد الفاسدة الوافدة.

 ث تناول الكلمة عضو فريق البحث ف التراث السوسي الدكتور الهدي بن ممد الس��عيدي
 الذي تدث عن أهية الندوة من الناحية العلمية باحتفائها بالثقافة المازيغي��ة الص��يلة وبإبرازه��ا
 لعلومات جديدة عن العلمة اممد بن علي أكبيل خاصة أن الصادر ك��انت ش��حيحة ف إم��داد
 الباحثي با يتعلق بياته، وبفضل هذه الندوة وجهود الهات النظمة أمكن استخراج وثائق جدي��دة
 تتعلق بجريات حياته وأبنائه وشيوخه وتلمذته، تعد انطلقة جديدة لكتابة ترجة وافية، كما تدث
 عن أهية تعاون اليئات العلمية والكاديية ومنظمات التمع الدن ف خدمة التراث والثقافة اللي��ة
 وف الفاظ على مقومات الصالة الغربية والقيم الوطنية، شاكرا كل السهمي خاصة جعية ت��ونت
 وسكان النطقة أبناء قبيلة إندوزال وكذلك اللس العلمي اللي لتارودانت والساتذة الباحثي عل��ى

جهودهم الطيبة ف دعم الندوة.

 التعريف بالعلمة سيدي امم))د ب))ن عل))ي أوزالث تبع ذلك ماضرة افتتاحية بعنوان: "
  الستاذ الفقيه بوجعة البعقيلي ( أستاذ مدرسة النجاح العتيقة بأكادير) تدثا" ألقاهوسيته العلمية

  ه� ورحلته للدراسة بزاوي��ة1070 عن أصل العلمة أكبيل وأسرته مرجحا ولدته نو سنة افيه
  سنة كما ذكر ع��ودته إل مس��قط رأس��ه س��نة20 وملزمته إياها مدة 1091تامكروت سنة 

 ه� ليؤسس مدرسته العتيقة ويعتكف فيها على الدراسة والتعليم والوعظ والرشاد والتأليف1111
 والترجة، فكان نتاج أعماله تكي الغاربة التحدثي بالمازيغية السوسية من تلك العرفة الش��رعية
 والعلم الفقهي اللزم لعبادة ال وإحسان معاملة الناس، كما كان نتاج مدرسته تريج طلبة كثيين ت
 الكشف عن أساء مموعة جديدة منهم إبان هذه الندوة. ث ختم التدخل بثه بالش��ارة إل أهي��ة
 عمل العلمة أكبيل وضرورة النكباب على تقيق نصوصه ونشرها والبح��ث ف مري��ات حي��اته

وكشف عن الوثائق الغميسة التعلقة به وتعاون جيع الهات العنية لجل تقيق ذلك.

 الفقيه البش))ي ب))ن الط))اهر الفرانث تلى هذا الاضرة الفتتاحية إنشاد قصيدة للشاعر 
  أنشأها بالناسبة وقد ألقاها نيابة عنه الستاذ الدكتور اليزيد الراضي، أشاد فيه��ا بالعناي��ة(بلفقيه)



 بتراث علماء سوس وبهودهم الطيبة ف خدمة العلم والدين مترنا بإنازاتم ف مال التعليم والتكوين
والوعظ والتوجيه، ومن هذه القصيدة:

عرفه الناس من غ;م)ر وم)ن فه)م من الذي يهل الوزال وه)و ف)ت
بلغ)ة العرب العرب)اء والعج)م.. قد عرف)وه ب)ا أل)ف من كت)ب
ف الشكلت زرى بالصارم ال)د;م وهو الفقيه ال)ذي إن جال خاط)ره
باللغت)ي ج)رى ف أقوم اللVقU)م.. إن حرر النث)ر أو إن ص)اغ قافي)ة
لا الفريق)ان من عرب  ومن عجم شي[))د مدرس)ة على التقى فهف)ا
سي)ف فأسحب)ه أذيال  منه)زم فق)اوم الشي)خ جيش الهل ب)ل

- فل تع)ود لا – سوائم  الغن)م إن زأر اللي)ث ف آجام)ه جفل)ت
)اطل الهالة حت صار  كالع)دم وإن بدا الق  وهو العلم يزه)ق ب)
تنسيك أمواج بر ف مدى الع;ظ)م sفخ)ر[ج الشيخ أفواج)ا علومه)م
ف سوسنا كرسوخ الصخر ف  علUم بم أصول علوم  الدين قد رسخ)ت

حت تضلع من م)اء الرضا الش[ب)م sوكلهم غ)ارف من  ب)ر  شيخه;م

 وقبل رفع اللسة الفتتاحية تقدم عشرة من الصبية التعلمي بسجد أن� يتقدمهم معلمه��م
  بإنشاد ما تيسر من باب الطهارة من كتاب الوض ل£حمد بن علي أكبي��ل،أخرازالفقيه عبد الكري 

 مترني بطريقة إنشادية نغمية بأبياته النظمية الامعة بي براعة النظم المازيغية الش�لحي ومض��امي
الفقه اليسر العملي ما أثار إعجاب وتنويه الاضرين.

 بعد ذلك أقيم حفل شاي على شرف الشاركي والاضرين، كما ت افتتاح العرض الق��ام
بالناسبة والذي ضم مموعة من الخطوطات تثلت ف:

 كتب العلمة اممد بن علي أكبيل مثل الوض ف الفقه الالكي وبر الدموع ف الواعظ-
 والرقائق والنصيحة ف مدح الشيخ أحد بن ناصر الدرعي وكلها بالمازيغية السوسية،
 ث كتبه باللغة العربية مثل مهامز الغفلن ف فروع الوقت والذان وكتاب تنبيه الخوان

على ترك البدع والعصيان وها باللغة العربية.



 وثائق مطوطة تتعلق بياة العلمة أكبيل وأسرته وأبنائه وعائلته عموما، قدمها الس��يد-
أحد بن ممد أعصاب.

 وثائق تتعلق بالدرسة العتيقة أكبيلن وببعض مراحلها التاريية خاصة ف عه��د الفقي��ه-
الدرس السن أوبو رحه ال قدمها ابنه إبراهيم أوبو بأكادير.

 مموعة من مطوطات الدرسة مثلة ف بعض نسخ كتاب الوض وش��رحه كش��رح-
السن التاموديزت.

 الشروعبعد ذلك انطلقت أشغال اللسات العلمية للندوة بلسة أول ف الور الول: "
  منس��ق فري��قممد ال))اتي"  برئاسة الدكتور العلمي للعلمة ممد بن علي أوزال

البحث ف التراث السوسي.

 أكبي))ل ودور وقدم بث��ا عن��وانه: " اليزيد الراضيوقد تدث ف هذه اللسة الدكتور 
 " تناول فيه أعمال أكبيل العلمية بالعربية والمازيغية مشيا إل أهيته��االمازيغية ف خدمة السلم

 من حيث نشر علم الفقه، وتقريب الناس إل الشريعة وفتح قلوبم لا وإشباع نمهم الروحي، كم��ا
 تدث عن دور العلماء السوسيي ف خدمة السلم بلغتهم المازيغية السوسية س��واء بالت��أليف أو
 الوعظ أو التعليم مشيا إل ناذج من أعمالم مثل مؤلفات أكبيل نفسه والفقيه الت��وكي وأع��روس
 السملل والبوشيكري وخالد بن ييا الكرسيفي والاج علي الدرقاوي وابنيه ممد الختار السوسي
 وعبد ال الدرقاوي وأعمال عبد الميد الصوف والسن بن أحد التملي وغيهم كثي.. ث أشار إل
 أن جيع هؤلء العلماء ألفوا كتبهم المازيغية وكتبوها بالرف العرب ول يثبت لد الن أنم كتبوها
 بغي ذلك الرف، ث خلص البحث الاضر إل أهية هذه الكتب ف الفاظ على معرفة الناس بالدين
 وتعلقهم به وارتباطهم بالقيم الغربية الصيلة، فكان السوسيون بفضل ه��ذه النص��وص مت��ديني

متمسكي بعقيدتم ل يرون أي وجود لم بعيدا عنها.

  الباحث والذاعي والشاعر المازيغي العروف وقدم بث��اممد مستاويث تدث الستاذ 
 " فاستعرض تاريخ الهتمام بالش��عرالشعر الغرب المازيغي ف خدمة الديانة السلميةبعنوان: " 

 المازيغي السوسي من قبل الباحثي، وارتباط هذا الشعر بالدين والعقيدة سواء كان شعرا تعليميا مثل



 منظومات أكبيل، أو كان شعر غنائيا مثل أشعار النظامي والروايس، مبزا اعتماد ه��ؤلء الش��عراء
 على التصور السلمي وعقيدة التوحيد ف بناء أناط إبداعية معبة عن واقع اجتماعي معي وعن فكر
 البدع والتلقي ف الن نفسه، ذلك الفكر الذي يكو�ن وجدان المة وعواطفها الياشة ف مبة الوطن
 والدين والرتباط بالصول والتغن بالخلق الفاضلة مثل بر الوالدين ورعاي��ة البن��اء والني إل
 الحبة، أو ينحو منحى التكوين والتعليم دون الخلل بانب التعبي المال الؤثر بالكلم��ة الطيب��ة
 واليقاع الميل والتصوير الفن العب�ر، وختم الباحث عرضه بالشارة إل أهية دراسة ه��ذا الش��عر
 بوصفه ديوانا لوجدان الغاربة جيعا وسجل لعواطفهم وقيمهم الوطنية واحتفاء بالثقافة المازيغية الت

 تعد رافدا مهما من روافد الثقافة الوطنية الصيلة.

  من ثانوية الوحدة بتزنيت، ف موضوع بعنوان:خدية كمايسيث تناولت الكلمة الستاذة 
  " متحدثة ع��نالسس الفكرية والقومات الجتماعية للمشروع العلمي لمد بن علي أوزال" 

 أسس الشروع العلمي للعلمة أكبيل التمثلة ف الغية على العقيدة والدين والرغبة ف نش��ر العرف��ة
 العقدية والفقهية بي الناس وتقريبها إليهم ليفهموها ويتمكنوا من تنيلها على الواقع، ويكون ذل��ك
 مدخل للصلح الجتماعي. لقد مشروع أكبيل ينطلق من العلم والعرفة الشرعية البنية على الفق��ه
 الالكي تلك العرفة التداولة ف الدارس العلمية والت يول الهل بالعربية دون وص��ولا إل عم��وم
 الناس، فعمل جهده لترجتها وتقريبها إل عقولم، عن طريق الشرح والتفس��ي والتمثي��ل وترقي��ق
 القلوب وتريك العواطف، فنتج عن ذلك تأثر الناس بذه العرفة بعد أن حفظوه��ا واس��توعبوها،
 وعملوا على تطبيق مضامينها الداعية إل الوحدة والجتماع على الي وإصلح النف��س، وتنمي��ة

التمع والتعاون ف مالت الياة الختلفة.

 وبذا البحث ختمت اللسة العلمية الول، وبعد صلة المعة استؤنفت أعم��ال الن��دوة
 " ومدرس��ته برئاس��ةالعلمة اممد بن علي أوزال، أصله وسيتهباللسة العلمية الثانية ف مور: "

الدكتور بوجعة ج�ي الستاذ الباحث عضو فريق البحث ف التراث السوسي.

  من كلية العلوم بأكادير، بوضوع عنوانه:الدكتور ممد وكريتناول الديث أول الستاذ 
  "دار حول قبيلة إندوزال باعتبارها أصل العلمة أكبيل الذي ل يكنقبيلة إندوزال تاريها ومالا" 

 فهم أعماله العلمية والتعليمية والتربوية دون الرجوع إل دراسة أصوله وانتم��ائه، إذ إن ن��احه ف



 مشروعه بدرسة أكبيلن مرتبط بقدرة قبيلته على دعمه والوفاء باجات الدرسة الادي��ة والعنوي��ة،
 لذلك تدث الباحث عن قبيلة إندوزال من حيث أصولا ومكوناتا وتاريها، كما ذك��ر م��الت
 عيشها وأساليبه، مبزا أعلم هذه القبيلة ف الانب التنظيمي، وتناول مدارسها العتيقة وجهود القبيلة
 ف دعمها وتوينها، ث تدث عن عاداتا وتقاليدها ف الحتفالت والناسبات والواس��م وأعرافه��ا
 التوارثة ف التعاون بي الناس للقيام بأعمال الزراعة وغي ذلك من الشغال، كما أشار إل بروز هذا
 الانب التعاون من خلل منجزات عدة جعيات تنموية عملت على فك العزلة عن القرى والداشر،

وتوفي مستلزمات العيش الكري والتربية والتعليم، مبزا جهود مسن القبيلة وأعيانا ف سبيل ذلك.

 مدرس))ة ، أستاذ مدرسة أكبيلن ف موض��وع:"النفي واد الرحةث تدث الستاذ الفقيه 
 . " متحدثا عن تاريخ الدرسة من حيث التأس��يسسيدي اممد بن علي أكبيل، تاريها وأعلمها

 والتطور، كما قدم جردا موسعا عن العلماء الذين كانوا يدرسون با، وقد استطاع بالبحث والتنقيب
 ف الكتب الؤرخة للمنطقة مثل طبقات الضيكي ل£حمد الضيكي والض��يكيون لعب��د الرح��ان
 الشتيمي والعسول  لمد الختار السوسي ومن خلل الخطوطات والوثائق اللي��ة والعق��ود أن

  عالا، كما بي�ن دور ه��ؤلء30يكتشف عددا من الفقهاء الدرسي با ووصل عددهم إل أزيد من 
 العلماء ف التكوين والتربية والتخريج، مشيا إل العلمة الضيكي بوصفه من كبار التخرجي م��ن
 الدرسة قديا وإل بعض التخرجي ف الرحلة الخية الشتغلي ف مهام سامية بختلف الؤسس��ات

الغربية.

  الباحث من مدينة أكادير فتحدث عن نوذج لساتذة الدرسة منإبراهيم أوبوأما الستاذ 
  "من أعلم مدرسة أكبيلن: الفقيه سيدي السن بن علي أوبو ال))وزال خلل موضوع بعنوان:"

 مستعرضا أسرة والده الفقيه الذكور وأعلم من مر� با من الفقهاء ث ركز على حياة وال��ده الفقي��ه
 السن أوبو وشيوخه والدارس الت قرأ با  ث الت تصدى فيها للتدريس والتعليم قب��ل أن يس��تقر
 بدرسة أكبيلن مشتغل فيها بالتعليم، كما بي�ن جهوده ف تريج الطلبة الفقهاء مثل بنماذج لم م��ن

شغلوا مهام متلفة وانتفع بم التمع والناس.

 ال))دكتور" برئاسة النتاج العلمي للعلمة أوزالأما اللسة العلمية الثالثة، فكانت حول:" 
 عضو فريق البحث ف التراث السوسي، وقد تداول فيها الديث كل من:اليزيد الراضي 



  عضو فريق البحث ف التراث السوسي الذي تدثالدكتور الهدي بن ممد السعيدي-
 كتاب الوض، وصف وتليل" وقد ذكر أن هذا الكتاب يعد ف طليعة ف موضوع: "

 ما ألف العلمة اممد بن علي الوزال مستعرضا أسباب تأليف الكتاب التمثلة ف رغبة
 الترجة ف نقل العرفة الشرعية الفقهية والعقدية إل المازيغية السوسية ( تاشلحيت) ث
 منهجه ف الترجة الؤسس على تتبع متصر الشيخ خليل، ونقل ما فيه من قواعد فقهي��ة
 إل تاشلحيت وتطعيمه با ورد ف شروح الختصر وحواشيه وتعاليقه، وما ورد كذلك
 ف كتب النوازل الالكية، ما يعل من هذا الكتاب مرجعا علميا فريدا ف الفقه الالكي،
 ث أبرز الباحث أهية هذا الكتاب التجلية ف كثرة نسخه وانتشاره حت ف حياة مؤلفه،
 ث ثناء العلماء عليه وكثرة النفع به، ث اهتمام الجانب به فترجم إل اللغ��ة الفرنس��ية

م.1897ونشر بالزائر من طرف الستشرق لوسيان سنة 

  الشاعر والباحث بأكادير، الذي تناول ف موض��وع عن��ونهالستاذ عبد ال التتكي-
 " بالدراس��ةغرفة من بر الدموع، شرح وتعليق وتأصيل وترجة للغة العربي))ةب�"

 والتحليل كتاب بر الدموع، مليا ما احتواه من مضامي وعظية توجيهي��ة ترم��ي إل
 التربية وترقية الخلق ودفع الناس إل إحسان العتقاد والسمو بالعاملة لتمثل ما ترجوه
 الشريعة، كما بي�ن أهم الاور الت تناولا الناظم اممد بن علي أكبيل ف كتابه من تذير
 من العاصي وحض على التوبة وترغيب ف النة وتويف من العذاب، وإشادة ب��الي
 والرغبة فيه والعمل به، وختم الباحث موضوعه بالشارة إل قيمة الكتاب وأهيته م��ا
 دفعه إل بدء ترجته إل اللغة العربية ليستطيع من ل يعرف اللغة الشلحية أن يطلع على

ما ورد فيه من معلومات، ويشهد عن قرب جهود العلمة أكبيل ف نظمه.

  عضو فريق البحث ف التراث السوسي، الذي تناول بال�ديث "الدكتور ممد الاتي-
 " فع��ر�فتنبيه الخوان على ترك البدع والعصيان، نظرات ف الوض))وع والنه))ج

 بالكتاب مشيا إل نسخه الطبوعة والخطوطة، كما نبه إل أهيت��ه والض��امي ال��ت
 احتواها والت تدور حول الدعوة إل سلوك الجة البيضاء والتزام طريق الي وال��ق،
 وتنب البدع ومعصية أوامر ال سبحانه وتعال، ث عر�ج على منهج العلمة أكبي��ل ف



 كتابه وطريقته ف تناول الوضوع والصادر الت اعتمدها والتمثل�ة ف مص��ادر الفق��ه
الالكي والعقيدة السلمية وكتب النوازل ومصادر الفقه الالكي الغربية.

 وبانتهاء أشغال هذه اللسة اكتملت أعمال الندوة العلمية، وبعد ص��لة العص��ر عق��دت
 اللسة التامية للندوة والت ألقيت فيها كلمات الهات النظمة، وركزت على الشادة بتعاون كافة
 الهات والسكان والسلطات اللية بالقليم ف إناح أعمالا، كما أشادت بؤازرة السني والعيان،
 وأكدت العزم على الستمرار ف تنظيم أمثال هذه الندوات واللقاءات العلمية للبح��ث ف ال��تراث
 وإحياء القيم الغربية والافظة عليها وتعزيز الثقافة المازيغية والعناية با، كما تليت برقي��ة ال��ولء
 والخلص الرفوعة إل مقام أمي الؤمني جللة اللك ممد السادس نصره ال بناسبة ه��ذا اللق��اء

العلمي الوطن.

 وبعد هذه الكلمات وزعت الشهادات التقديرية على الباحثي الشاركي، كم��ا وزع��ت
 جوائز تشجيعية – تثلت ف عدد من منشورات وزارة الوقاف والشؤون السلمية - عل��ى طلب��ة
 الدرسة وأستاذ مدرسة أكبيلن السابق الستاذ بوجعة البعقيلي والستاذ الال الفقي��ه النف��ي واد
 الرحة، وسلمت جوائز تشجيعية لتلميذ مسجد أن� تقديرا لفظهم لباب الطه��ارة م��ن كت��اب
 الوض. وسلمت كذلك تذكارات تقديرية للمحسني السيد إبراهيم أبزاو والسيد بلعيد أمي ث ختم

الفل بالدعاء الصال لمي الؤمني نصره ال.

  /  http://hawzali.blogspot.com  :   موقع الندوة على الشبكة العالية


