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  : باللغة�العربية�ملخص

،�")م1504/ه909ت�(محمــــد�بــــن�عبــــد�الكــــريم�ا�غي�ــــي�التلمســــاني��"��ــــدف�هــــذه�الدراســــة�للتعريــــف�بشخصــــية��������

،�حيث�تس=ى�للكشف�عن�مساهمته�"تاج�الدين�فيما�يجب�ع�ى�ا�لوك�والس'ط3ن"وفكره�السيا�234من�خ.ل�كتابه�

Pي�تعريف�مفهوم�السلطة�وتفصيل�أبعادها�اHختلفة،�و�دوره�Pي�توجيه�وKة�Iمر�اHسلمGن،�من�خ.ل�بذل�النصح�لهـم�

مـن�ركـائز�فكريـة،�" ا�غي�ـي"مانيـة�أبـواب،�كمـا�تbـaز�الدراسـة�عّمـا�يتمتـع�بـه�Pي�مجموعة�وصـايا�سياسـية�قّيمـة�مبوبـة�Pـي�ث

أبــــرز�منظــــري�ومــــدى�حكمــــه�Pــــي�وضــــع�اســــaoاتيجيات�تصــــلح�Pــــي�مجــــال�الحكــــم�وتــــدب�aGشــــؤون�الرعيــــة،��فكــــان�بــــذلك�مــــن�

  .السلطة�السياسية�خ.ل�القرن�التاسع�الهجري�اHوافق�للقرن�الخامس�عشر�مي.دي

  

  : ةباللغة�Aجنبي ملخص

This study aims to define the character of "Mohammed bin Abdul Karim Maghili 

Tlemceni (d. 909 AH / 1504 AD)," one of the leaders of the ninth century AH/ fifteenth AD, 

and his political thought in his book, "Tajuddin what should be the kings and sultans," as it 

seeks to reveal its contribution to the definition of the concept of power and the breakdown of 

the different dimensions, and his role in guiding and guardians of Muslims, through the 

efforts advise them in a value Classifieds political commandments in eight sections. 

The study also highlighted what "Maghili" has as the pillars of thought, and the wisdom to 

develop suitable strategies in the area of governance and management of the affairs of the 

parish by that he was the most prominent theorists of political power during the nineteenth 

century AH corresponding to the fifteenth century AD. 
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  :تقديـــم

Kشك�أن�الحركة�العلمية�والفكرية�ال��2شهدها�اHغرب�Iوسط�خ.ل�العهد�الزياني�كان�لها�إفرازات�ونتـائج�ملموسـة���

،�حيــث�أتــاح�ذلــك��زدهــار�الفكــري�لعلمــاء�إقلــيم�اHغــرب�Iوســط�فرصــة�لمــاءظهــور�شخصــية�العPــي�الواقــع،�تمثلــت�Pــي�

الحوار�واHناظرة�والتعمق�Pي�البحث�و�قبال�ع�ى�دراسة�اHؤلفات�Kسيما�الفقهية�م��ا،�فساهموا�نتيجة�ذلك�Pي�تطوير�

  .مختلف�منا�ي�الحياة�باHنطقة

بقــــوة�الشخصـــية�وبلغــــوا�مـــن�الشــــجاعة�Iدبيـــة�مــــا�يواجهـــون�بــــه�وتجـــدر��شـــارة�هنــــا�إ�ـــى�أّن�علمــــاء�هـــذا�العهــــد�اتصـــفوا�

ما�حاولوا�ان��اك�حقوق�اHسلمGن،�وعدم�السكوت�والخضوع�
ّ
Iمراء،�ومن�ثـّم�التأث�aGعل��م�ورّدهم�إ�ى�جادة�الصواب�كل

لـــذي�تمGـــ��،�ا"أبـــو�عبـــد�هللا�محمـــد�بـــن�عبـــد�الكـــريم�ا�غي�ـــي"لــــهم،�ومـــن�أشـــهر�العلمـــاء�الـــذين�عرفـــوا�بــــقوة�شخصـــي��م�

  .  ّبإشعاعه�الفكري�الكب�aGوشخصيته�العلمية�ذات�التأث�aGالواسع�وال��2امتدت�ع�ى�مساحة�واسعة

تـرك�لنـا�" ا�غي�ـي"كما�تم��Gبمساهمته�الحضارية�سواء�Pي�الجانب�العلم�2أو��جتما�ي�أو�السيا234،�خصوصا�وأّن�������

أجوبة�ا�غي�ـي�عـن�أسـئلة�Aم3ـ�Gالحـاج�محمـد�" اسية�من�بي��ـا�عدة�مؤلفات�Pي�هذا�الجانب�ال��2بسط�ف��ا�آراءه�السي

،�فهـــو�يعتbـــ�aمـــن�أبـــرز�منظـــري�الســـلطة�السياســـية�خـــ.ل�"تـــاج�الـــدين�فيمـــا�يجـــب�ع�ـــى�ا�لـــوك�والســـ'ط3ن" و"Aســـكيا

 .القرن�التاسع�الهجري�اHوافق�للقرن�الخامس�عشر�مي.دي

أبـو�عبـد�هللا�محمـد��"لشخصية�من�خ.ل�هذه�الدراسة�اHعنونة�بـوبناء�ع�ى�ذلك�ارتأينا�تسليط�الضوء�ع�ى�هذه�ا�����

وال����2دف�" تاج�الدين�فيما�يجب�ع�ى�ا�لوك�والس'ط3ن"بن�عبد�الكريم�ا�غي�ي�وفكره�السيا+*(�من�خ'ل�كتابه�

ســـع�إ�ــى�الكشـــف�عـــن�دوره��صـــ.�ي�مـــن�خــ.ل�فكـــره�السيا4ـــ23،�وتبـــGن�جهـــوده�وإســهاماته�السياســـية�خـــ.ل�القـــرن�التا

  .الهجري�اHوافق�للقرن�الخامس�عشر�اHي.دي

  

  :التعريف�بشخصية�ا�غي�ي

علمــا�بــارزا�مــن�أعــ.م�القــرن�التاســع�الهجــري�اHوافــق�للقــرن�" محمــد�بــن�عبــد�الكــريم�ا�غي�ــي�التلمســاني"يعــد�مام�����

لم�وأفراد�العلماء�الـذين�أوتـوا�القدوة��الصالح�الحGJ،�أحد�أذكياء�العابــــ�" ابن�مريم" ،�وصفه1الخامس�عشر�مي.دي

القـائم�بمـا�أنـدرس�vـي�فاسـد�الزمـان�مـن�فريضـة�"بـــــ�" محمد�السنو+*("،�ووصفه�معاصره�2"بسطة�vي�العلم�والتقدم

                                                           

1�� �الدار�3،�منشورات�مركز�الaoاث�الثقاPي�اHغربي،�طغرب�من�مشايخ�القرن�العاشردوحة�الناشر��حاسن�من�كان�ا�الشفشاوني، ،

،�2،�تحقيق�محمد�ح¨ي،�أحمد�التوفيق،�جنشر�ا�ثاني��هل�القرن�الحادي�عشر�والثاني،�القادري،�132 -130،��ص�2003البيضاء،�

ذيل�وفيات�Aعيان�ا�سمى�درة�،�ابن�القا�23ªاHكنا371�،234 - 370،�ص�1977مطبوعات�دار�الغرب�للتأليف�والaoجمة�والنشر،�الرباط،�

  .285ص��،1971،�اHكتبة�العتيقة،�دار�الaoاث،�تونس،�القاهرة،�1،�ط2،�تحقيق�محمد�Iحمدي،�جالحجال�vي�أسماء�الرجال
،�ص�1986،�تحقيق�محمد�بن�أبي�شنب،�ديوان�اHطبوعات�الجامعية،�الجزائر،�البستان�vي�ذكر�Aولياء�والعلماء�بتلمسانابن�مريم،��2

253.  
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Aمر�با�عروف�والن�(�عن�ا�نكر،�ال�(�يكون�القيام���ا��سيما�vي�هذا�الوقت،�علم�ع�ى�Iتسام�بالذكورة�العلمية�

مقداما�ع�ى�Aمور،�جسورا،�:" بأّنه�كان�التنبك�(،�كما�وقد�وصفه�3"وعمارة�القلب�بشرف��يمان�والغG3ة��س'مية

  .4"جريء�القلب،�فصيح�اللسان،�محبا�vي�السنة،�جدليا،�نظارا،�محققا

،�درس�ونشــــــأ�®�ــــــذه�IخGــــــaة،�يــــــرجح�أّنــــــه�ولــــــد�حــــــوا�ي�5إ�ــــــى�قبيلــــــة�مغيلــــــة�بضــــــوا�ي�تلمســــــان" �مــــــام�ا�غي�ــــــي"ينتســــــب�����

،�حيــــث�7،�اعتكــــف�ع�ــــى�دراســــة�العلــــوم�العربيــــة��ســــ.مية،�اللغويــــة�والدينيــــة،�العقليــــة�والنقليــــة6)م1427/ه831(ســــنة

ء،�م��م�ع�ى�سبيل�اHثال��Kالحصر�
ّ

ت�"(بالج'ب"اHعروف�" أحمد�بن�عي�*��ا�غي�ي"تتلمذ�ع�ى�يد�شيوخ�وعلماء�أج.

،�9الة�ومختصـر�خليـل�وابـن�الحاجـب�وبعـض�كتـب�بـن�يـونس،�فأخذ�عنه�أمهات�الكتب�الفقهية�كالرسـ8)م1470/ ه875

فقـرأ�عنـه�الصـحيحGن�والسـ´ن�وموطـأ��مـام�مالـك،�،�10)م1472/ه877ت(" الشـيخ�يح�ـ(�بـن�يـدير�التدل�ـ*("وأخذ�عـن�

أبـــــــــــــــــــو�ع�ـــــــــــــــــــي�الـــــــــــــــــــزواوي�" والشـــــــــــــــــــيخ،�)م1434/ه840ت�(أحمـــــــــــــــــــد�ابـــــــــــــــــــن�ابـــــــــــــــــــراهيم�البجـــــــــــــــــــائي�وأخـــــــــــــــــــذ�عنالشـــــــــــــــــــيخ

الــــذي�أخــــذ�عنــــه�بصــــورة��11)م1470/ه875ت"(مــــام�عبــــد�الــــرحمن�الثعــــال�(� "،�والشــــيخ�)م1440/ه846ت(ا�نج'تــــي

للتــــدريس�فتتلمــــذ�عليــــه�عــــدد�مــــن�العلمــــاء�نــــذكر�مــــ��م�ع�ــــى�ســــبيل�اHثــــال��K" �مــــام�ا�غي�ــــي"خاصـــة�التصــــوف،�تصــــدى�

  .  وغaGهم12"محمد�بن�عبد�الجبار�الفيجي�ي"و" العاقب�Aنصمي"والشيخ�" أيد�أحمد"الحصر�الفقيه�

من�الناحية�السياسية�تطـورات�جسـام�Pـي�تـاريخ��سـ.م�" �مام�ا�غي�ي"ت�اHرحلة�التاريخية�ال��2عاش�ف��ا�شهد�������

) م1492/ه897(كلــه،�وPــي�تــاريخ�Iنــدلس�والشــمال��فريقــي�وبــ.د�الهوســة�بصــفة�خاصــة،�فكــان�ســقوط�غرناطــة�ســنة�

 Iـي�Pـي�شـمال�13نـدلسبأيدي�قشتالة�وأرغون�والقضاء��¹ائيا�ع�ى�الحكم��سـ.مي�Pمالـك��سـ.مية�Hة��مـارات�واaـºوك�،

وغـرب�إفريقيـا،�وكºــaة�الحـروب�والفــoن�فيمـا�بي��ـا،�ووه��ــا�إ�ـى�درجــة�العجـز�عــن�نصـرة�آخـر�حكــام�غرناطـة�مــن�ب«ـ�2نصــر،�

                                                           

  .253ابن�مريم،�اHصدر،�نفسه،�ص��3
  .307 -265،�ص�2004القاهرة،��،�مكتبة�الثقافة��س.مية،1،�ط2،�تحقيق�عمر�ع�ي،�مج�نيل�Iب��اج�بتطريز�الديباجالتنبك�4��،2
5� �الabبر�إخوة �باHغرب��وسط�عند�مصب��¹ر�شلف�أي�" كشانة"و" دونة"و" ملزورة"و" مطماطة"و" Hاية"من�قبائل �كبaGة م��م�طائفة

�العرب�والعجم�ومن�عاصرهم�من �أيام �والخP�abي �اHبتدأ �الع�abوديوان �الرحمن�ابن�خلدون، �عبد �ومن�ساحلهم، ذوي��مستغانم�حاليا

  .125،�ص�1999،�بaGوت،�1،�دار�إحياء�الaoاث�العربي،�ط6السلطان�Iكab،�ج
6� �الغربية�خ'ل�القرن�مabوك�مقدم، �بإفريقيا ��س'مية �تأسيس��مارة �vي �ودوره �التلمساني �ا�غي�ي �الكريم �بن�عبد �محمد �مام

  . 27،�ص�2006ن،�،�دار�الغرب�للنشر�والتوزيع،�وهراالتاسع�للهجرة�الخامس�عشر�للمي'د
  .143،�دار�البصائر�للنشر�والتوزيع،�ص�2،�جأع'م�الفكر�والثقافة�vي�الجزائر�ا�حروسةي½ي�بوعزيز،�7
8�� ،�مؤسسة�نو¾�ض�الثقافية�للتأليف�والaoجمة�والنشر،�معجم�أع'م�الجزائر�من�صدر��س'م�ح���العصر�الحاضرعادل�نو¾�ض،

 . 77-76،�ص�ص�2008،�بaGوت،�2ط
  .256مريم،�اHصدر�السابق،�ص�ابن�9
 .509،�ص�2002،�بaGوت،�1،�دار�ابن�حزم،�طكفاية�ا�حتاج��عرفة�من�ليس�vي�الديباجالتنبك�10��،2
تاريخ�الجزائر�،�عبد�الرحمان�الجي.�ي،�92،�ص�1998،�دار�الغرب��س.مي،�لبنان،�1،�جتاريخ�الجزائر�الثقاvيأبو�القاسم�سعد�هللا،��11

 .91 -90،�عادل�نو¾�ض،�اHرجع�السابق،�ص�ص�276 - 272،�ص�ص�1995،�الجزائر،�7ان�اHطبوعات�الجامعية،�ط،�ديو 2،�جالعام
12�� �الزكية�vي�طبقات�ا�الكيةمحمد�ابن�مخلوف، ي½ي�،�274،�ص�)ب�ت(،�)ب�م(،�دار�الفكر�للطباعة�والنشر�والتوزيع،شجرة�النور

 .144بوعزيز،�اHرجع�السابق،�ص�
 .وما�بعدها�42،�ص�1980،�بaGوت،�3،�دار�Iفاق�الجديدة،�طاللمحة�البدرية�vي�الدولة�النصريةالخطيب،�لسان�الدين�ابن��13
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،�الـــذين�ووصـــلوا�آنـــذاك�إ�ـــى�14وعجــزهم�أيضـــا�عـــن�مقاومـــة�عـــدوان�الabتغــاليGن�ووقـــف�تـــوغلهم�Pـــي�شـــمال�إفريقيــا�وغر®�ـــا

  .15لشواطئ��س.مية�Pي�اHتوسط�وIطل�23Áوبلغوا�ساحل�غينيا�Pي�غرب�إفريقياا

ع�ـى�الوضـع�القـائم�بتلمسـان،�مـن�جـور�الحكـام�وعـدم�امتثـالهم�P�Kـي�حيـا��م�الشخصـية�وP�Kـي�" ا�غي�ي"نقم��مام������

،�Iمر�الذي�16عن�تغي�aGاHنكر�كيفية�حكمهم�ع�ى�قواعد��س.م،�إضافة�إ�ى�مفاسد�ال��ود�وسكوت�العلماء�وتغاض��م

  . أثار�حفيظته�ودفع�به�إ�ى�الرحيل�من�تلمسان

،�إ�Kأّنــه�17واســتقر�®�ــا�فق��ــا�ومدرســا،�)م1472/ه882(إ�ــى�منطقــة�تواتــونزل�بتمنطــيط�ســنة�" �مــام�ا�غي�ــي" هــاجر�����

لهم�للحكـام�والعلمـاء�وIعيـان�وجد�الوضع�®�ا�أك�aºسـوءا�نتيجـة�سـيطرة�ال��ـود�وتحكمهـم�Pـي�النشـاط�التجـاري�واسـتغ.

للتعــــدي�ع�ــــى�Iحكــــام�الشــــرعية،�فحمــــل�لــــواء�محــــارب��م�والقضــــاء�ع�ــــى�كنائســــهم،�فأرســــيت�لــــه�قاعــــدة�النصــــر�والتغلــــب�

،�ومـن�تـوات�خــرج�متوجهـا�نحـو�الســودان�الغربـي�Pـي�رحلـة�طويلــة�نحـو�عواصـمه�وأقاليمــه،�مشـتغ.�فيـه�بالــدعوة�18علـ��م

ومكـث�ف��ـا�" أهGـa"مـن�منطقـة�" تكـّدة"،�فـزار�19تيا�وبذل�النصح�Æمرا�Åا�وأو�ـي�Iمـر�ف��ـاوالوعظ�والتدريس�والقضاء�والف

م�منـه،�ثـم�تّوجـه�إ�ـى�مدينـة�
ّ
Pـي�شـمال�نيجaGيـا،�ال�ـ�2تـرك�Pـي�أهلهـا�" كشـتنة"ردحا�من�الزمن�يرتاده�علماؤها�لÇخذ�والـتعل

بشمال�نيجريا�واستوط��ا�وتـّو�ى�®�ـا�القضـاء��إحدى�اHدن" كانوا"بصمات�علمية�واضحة،�ثم�حط�أخaGا�برحاله�بمدينة�

  .20والفتيا�وانتفع�به�أهلها،�Kسيما�أمaGها�الذي�استضافه�وكتب�له�فتاوى�دينية�عديدة�ووصايا�سياسية

إ�ى�هذه�اHنـاطق�اسـتقبلت�بحفـاوة�بالغـة،�حيـث�قّربـه�أمراؤهـا�وملوكهـا�وجعلـوا�" ا�غي�ي"وما�ينبÊي�التنويه�أّن�وفادة�����

شـــارهم�الخـــاص�ومـــرجعهم�الفقËـــ2،�إذ�نجـــده�قـــد�كتـــب�لهـــم�رســـائل�ووصـــايا�وفتـــاوى�Pـــي�أمـــور�الحكـــم�والدولـــة�منـــه�مست

محمــد�ابــن�يعقــوب�ا�عــروف�" "كــانوا"مجموعــة�Pــي�أمــور��مــارة�والسياســة�ال�ــ�2ألفهــا�ÆمGــ�a: والسياســية�الشــرعية�م��ــا

مـا�"،�ثـم�كتـب�لـه�وصـية�أخـرى�Pـي�21"لسـ'ط3نتـاج�الـدين�فيمـا�يجـب�ع�ـى�ا�لـوك�وا" وÌي�ال��2جاءت�بعنـوان�" برمفت

بالحــاج�"اHعـروف�" محمــد�بــن�أبــي�بكــر�التــوري"،�ولـــّما�مكــث�عنـد�الســلطان�"يجــوز�للحكــام�vــي�ردع�النــاس�عــن�الحــرام

                                                           

14�� �والحضاري�لتلمسان�وا�غرب��س'ميعبد�الحميد�حاجيات، �عالم�اHعرفة�للنشر�والتوزيع،�2،�جدراساتحول�التاريخ�السيا+*( ،

 .449م،�ص�2011الجزائر،
15� �القادر�زبادية، �السودانالتلعبد �وب'د �الجزائري �الجنوب �vي �وأعماله �بعض�آثاره �ا�غي�ي �الكريم �عبد �بن �محمد �مجلة�مساني ،

  .206،�ص�1975،�مطبعة�البعث،�قسنطينة،�الجزائر،�I26صالة،�العدد�
 . 144،�ص�2،�ي½ي�بوعزيز،�اHرجع�السابق،�ج452 - 451،�ص�2عبد�الحميد�حاجيات،�اHرجع�السابق،�ج�16
�ج�17 �السابق، �اHرجع �452،�ص�2عبد�الحميد�حاجيات، ،� �فرج، إقليم�توات�خ'ل�القرني3ن�الثامن�عشر�والتاسع�عشر�فرج�محود

�ا�ي'دي3ن �الجزائر، �للكتاب، �الوطنية �واHؤسسة �الجامعية �اHطبوعات �ديوان �ص�1977، �عبدهللا�ومحفوظ�رموم14م، �دور�،مق.تي ،

  . 73م،�ص�1�،2009،�وزارة�الثقافة�الجزائرية،�طم�والثقافة�العربيةمنطقة�توات�الجزائرية�vي�نشر��س' 
18� ،�دار�الغرب��س.مي،�2،�إشراف�محمد�ح¨ي،�جا�عيار�ا�عرب�والجامع�ا�غرب�عن�فتوى�إفريقية�وAندلس�وا�غربالونشريس،

� �اHرجع�السابق،�ص�215 -214،�ص�1982بaGوت، ،�مبارك�فضيلة،�209اHرجع�السابق،�ص��،�عبد�القادر�زبادية،147،�ي½ي�بوعزيز،

،�ضمن�أعمال�اHلتقى�الرابع�حول�إسهامات�علماء�توات�Pي�الحركة�الفكرية�والثقافية�إبان�صحوة�ا�غي�ي�وثورته�ضد��µود�تمنطيط

  . 139 -138،�ص�2015،�أدرار،�)م2000 - 1500( العصر�الحديث
 . 255 -254عبد�القادر�زبادية�،�اHرجع�السابق،�ص�ص��19
  .214 -213عبد�القادر�زبادية،�اHرجع�نفسه،�ص��20
 .م1994لبنان،��-،�بaGوت1،�تحقيق�محمد�خ�aGرمضان�يوسف،�دار�ابن�حزم،�طتاج�الدين�فيما�يجب�ع�ى�ا�لوك�والس'ط3ناHغي�ي،��21
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ـــ"ســنغاي"أمGــ�aمملكــة�" أســكيا أســئلة�أســكيا�" ،�ألــف�لــه�أجوبــة�أســئلة�كثGــaة�وجههــا�إليــه،�وÌــي�اHجموعــة�ال�ــ�2عرفــت�بــ

Pـي�توطيـد�دعـائم�ملكـه�ومواجهـة�" اسكيا"،�وال��2كانت�بمثابة�الحجة�الشرعية�الدامغة�ال��2استعملها�"�يوأجوبة�ا�غي

،�كمـا�كانـت�بينـه�وبـGن��مــام�23مؤلفـات�وتصـانيف�عديـدة" للمغي�ــي"،�إ�ـى�جانـب�هـذه�الكتـب�والرسـائل�كانـت�22خصـومه

ع��ا�مناظرة�علمية�حول�علم�اHنطق�اليونـاني،�مراس.ت�خ.ل�فaoة�وجوده�Pي�السودان،�نتج�" ج'ل�الدين�السيوطي"

له�"السيوطي"الذي�حرم�من�جانب�
ّ
  .24"�غي�يا"،�Pي�حGن�حل

ع�ــى�يــد��" عبــد�الجبــار"ال�ــ�2عــاد�إليــه�بعــد�أن�بلغــه�مقتــل�ابنــه�البكــر�) م1504/ه909(أمــا�وفاتــه�فكانــت�بتــوات�ســنة�����

  .25ال��ود

  : التعريف�بالكتاب�ودوافع�تأليفه

تــاج�الــدين�"هــو�عبــارة�ع´aســالة�متخصصــة�Pــي�شــؤون�سياســة�اHلــك�وأدب��مــارة�والتســيaG،�جــاءت�تحــت�عنــوان��������

ع�ى�بعض�أمراء�إفريقيا�الغربية�أيام�إقامتـه�هنـاك�داعيـا�ومبلغـا�" ا�غي�ي"،�أم.ها�"فيما�يجب�ع�ى�ا�لوك�والس'ط3ن

،�وال��2كانت�ف��ا�الدول�اHركزية��س.مية�26هناك�Pي�تلك�العصور ومصلحا�ومنشئا�لثقافة�اHلك�باÑمارات�ال��¹�2ضت�

تعــرف�أحـــو��مـــن�التـــدهور،�حيـــث�كـــان�الفســـاد�منتشـــرا�وكانـــت�الفـــoن�واHنازعـــات�واHظـــالم�شـــائعة،�ومـــن�خارجهـــا�كانـــت�

أخـرى�فتيـة���ديدات�الفرنجة�والabتغاليGن�ع�ى�مرمى�حجر�مـ��م،�وقـد�كـان�تـدهورها�هـذا�فاتحـة�لقيـام�خلفيـة�مـن�دول�

آنــــذاك�" ا�غي�ـــي"قيـــام�أمـــراء�وســـ.طGن�بــــ.د�الهوســـا�ال�ـــ�2زارهـــا�،�كانـــت�أحـــوج�مـــا�تكـــون�إ�ـــى�الرعايــــة�والتعهـــد�والتعضـــيد

،�وعليـــه�كـــان�مـــن��27بحركـــة�إصـــ.حية�Pـــي�ممـــالكهم�®�ـــدف�تقوي��ـــا�واHحافظـــة�عل��ـــا�مـــن�Iخطـــار�اHحيطـــة�®�ـــا�مـــن�داخلهـــا

لدولـــة��ســـ.م�مـــن�حالـــة�الضـــعف�" أداة�إنقـــاذ"�صـــ.ح�السيا4ـــ�23بوصـــفه��إ�ـــى" ا�غي�ـــي"الطبي=ـــي�أن�ينصـــرف�اهتمـــام�

والوهن�ال��2عصفت�®�ا�بشكل�عام�وPي�شمال�إفريقيا�بشكل�خاص،�وهو�ما�تم��ستدKل�عليه�مـن�خـ.ل�قـراءة�نـص�

  .          و�أهم�ما�جاء�Pي�محاوره" تاج�الدين"

������aــــGمIـــي�صـــ.ح�أمــــور�" ا�غي�ـــي"مـــن�" اســـكيا"فبنـــاء�ع�ـــى�الوضـــع�الســـائد�طلـــب�Pـــا��Ôأن�يكتـــب�لـــه�وصــــية�يعمـــل�بموج

الرعية�وأن�يضع�له�أسسا�ومبادئ�يضمن�بإتباعها�النجاح�Pي�الحكم،�والabاءة�من�ذمة�هللا�وأمانته�ال��2أنيطت�بشؤون�

�Ö×لـك�وشـر " ا�غي�ي"�مارة�والرعايا،�فلHن�يعهـد�اHن�له�ف��ا�Gّوط�ذلـك�مـن�النـوا�ي�رغبته�وكتب�له�هذه�الوصية�ال��2ب

                                                           

�ذلك�22 �اHغي�ي: ينظر�Pي �الكريم �عبد �بن �ا�غي�يمحمد �وأجوبة �محمد �Iسقيا �أسئلة �وتحقيق، �تقديم �الشركة��، �القادر�زبادية، عبد

  .1973الوطنية�للنشر�والتوزيع،�الجزائر،�
،�تحقيق�عبد�اHجيد�1،�طمصباح�Aرواح�vي�أصول�الف'ح،�اHغي�ي،�274محمد�بن�مخلوف،�اHرجع�السابق،�ص�: عن�مؤلفاته�ينظر�23

  .13،�مقدمة�التحقيق،�ص�2001الخيا�ي،�دار�الكتب�العلمية،�بaGوت،�
  .213زبادية،�اHرجع�السابق،�ص��عبد�القادر �24
 .577التنبك�2،�اHصدر�السابق،�ص��25
،�"تاج�الدين�فيما�يجب�ع�ى�ا�لوك�والس'ط3ن"،�رسالة�ا�غي�ي�إ¸ى�سلطان�كانو�،�محمد�فرقاني577التنبك�2،�اHصدر�نفسه،�ص��26

 .188،�ص�2007 -2006الجزائر،�،�مخ�abالبحث�التاريØي،�جامعة�وهران،�11 -10 -09-08مجلة�عصور،�Iعداد�
27�� �العدد�أصول�السلطة�السياسية�ووظائفها�Iجتماعيةابتسام�ع�ي�حسGن، �ديسم130�ab،�مجلة�اHسلم�اHعاصر، �لبنان، ،2008��،

 .209ص�
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اHاديـــة�والروحيـــة�والدينيـــة،�فطلـــب�منـــه�استئصـــال�الفســـاد�بجميـــع�صـــوره،�حيـــث�طلـــب��مـــام�مـــن�IمGـــ�aإعـــادة�تنظـــيم�

  . 28جهاز�الدولة�بحيث�يكون�لÇم�aGمجلس�يزوده�باHشورة�Pي�Iمور�اHتعلقة�بتسي�aGشؤون�الدولة

طان�عامــــة،�قــــام�بتقســــيم�هــــذه�الرســــالة�إ�ــــى�ثمانيــــة�أبــــواب،�أوجــــز�وتســــهي.�أو�تجميعــــا�Hــــا�يطلــــب�مــــن�اHلــــك�أو�الســــل�����

الحديث�ف��ا�مّتجها�بنصائحه�لهـم�ليكونـوا�أثنـاء�حكمهـم�حـازمGن،�عـادلGن،�يخلصـون�النّيـة�Pـي�عملهـم�ويرتبـون�أحـوالهم�

   .  30،�فكانت�بذلك�أشبه�بدستور�أو�خ.صة�جامعة�Æمور�الّدين�والدنيا�كما�تبGن�ذلك�أبوا®�ا�29دارية

مــن�النصــوص�السياســية�النــادرة�Pــي�تــاريخ�الفكــر�السيا4ــ��23ســ.مي،�كونــه�نّصــا�مــوجزا�" تــاج�الــدين"ويعــد�كتــاب��������

ونـادرا،�إضــافة�إ�ـى�محتــواه�القــيم�الـذي�يعكــس�فهمــا�عميقـا�للســلطة�وÆبعادهــا�وخصائصـها�ومــا�ينبÊــي�أن�يـرد�عل��ــا�مــن�

ة�Pــي�وقــت�مبكــر�مــن�القــرن�العشــرين،�Pــي�الوقــت�الــذي�لــم�تحــظ�فيــه�إ�ــى��نجل�Gيــ�ترجمتــهقيــود،�ومــا�يــدل�ع�ــى�أهميتــه�

  . 31كتابات�سياسية�أخرى�أك�aºشهرة��K®�ذا��هتمام�و�Kبالaoجمة�إ�ى�لغات�أجنبية

  :فكره�السيا+*(

أهـم�مـا�رأى�قواعـد�لحكـم�اHرشـد�" أبـو�عبـد�هللا�ا�غي�ـي"لقد�تضمن�كتاب�تاج�الدين��نصائح�مركـزة،�أجمـل�ف��ـا��������

تب«�Öعليه،�حيث�وضع�ثمانية�مبادئ�ودّبج�بتقديمه�أخ.قية،�نصح�ف��ـا�IمGـ�aبمـا�يجـب�أن�ينصـح�بـه�كـل�حـاكم�Pـي�كـل�

  . 32عصر�ومصر

،�33مفهومGن�شّديدي�Iهمية�وهما�مفهوم�التقوى�وهـوى�الـنفس" تاج�الدين"Pي�الفكرة�Iو�ى�من�كتابه�" اHغي�ي"يطرح�

بــGن�تقــوى�هللا�و�عتصــام�بــا�Úمــن�هــوى�الــنفس،�ثــم�بيــان�عظمــة��مــارة�وج.ئــل�Pــي�بدايــة�حديثــه�" اHغي�ــي"حيــث�ربــط�

Pي�بيان�أحكامه�وتنفيذ�أوامره�بGن�الرعيـة،�ومـدى�معانقـة�تقـوى�) ملسو هيلع هللا ىلص(أمرها�باعتبارها�خ.فة�من�هللا�ونيابة�عن�رسوله�

ــامعGن�Pــي��،�فهــو�Pــي�ذلــك34هللا�بالعــدل�بــGن�الرعيــة�ومــا�يaoتــب�عليــه�الجــور�والظلــم�مــن�ســخط�وعقــاب
ّ
يقــدم�نصــحه�للط

ـــْم�َسَتْحِرصـــوَن�): "ملسو هيلع هللا ىلص(منصــب��مـــارة�غGـــ�aاHـــدركGن�لخطـــورة�وحجـــم�اHســـؤولية�والثقـــل�الـــذي�يتحملـــه�صـــاح�Ôا�لقولـــه
ُ
ك إنَّ

 
ُ
َسِت�الفاِطَمة

ْ
�وَبئ

ُ
ْرِضَعة

ُ
Hِنْعَم�ا

َ
�َيْوَم�الِقَياَمِة،�ف

ً
وُن�َنَدامة

ُ
ى��َماَرِة،�َوَسَتك

َ
  .    35"َع�

                                                           

جلة�رفوف،�العدد�،�م"دراسة�فنية"الشيخ��مام�ا�غي�ي�وآثاره�العلمية�vي�نيجG3يا�عي�Ö3Áأل×�2أبو�بكر،�عبد�الرشيد�محمود�مقّدم،��28

03�،abي�غرب�إفريقيا،�جامعة�أدرار،�الجزائر،�ديسمPخطوطات�الجزائرية�Hا�ab255،�ص�2013،�مخ . 
 . 8اHغي�ي،�كتاب�تاج�الدين�فيما�يجب�ع�ى�اHلوك�والس.طGن،�مقدمة�التحقيق،�ص��29
 .187محمد�فرقاني،�اHرجع�السابق،�ص��30
 . 209ابتسام�ع�ي�حسGن،�اHرجع�السابق،�ص��31
 . 16مبارك�مقدم،�اHرجع�السابق،�ص�32
 .16ـ�15اHغي�ي،�اHصدر�السابق،�ص��33
 .255عي�Ö3Áأل×�2أبوبكر،�عبد�الرشيد�محمود�مقدم،�اHرجع�السابق،�ص�34
�البخاري �35 �البخاري رواه �صحيح �ط، �للنشر�والتوزيع، �بيت�Iفكار�الدولية ��مارة، �الحرص�ع�ى �من �يكره �باب�ما ،1� �رقم�1998، م،

 . 1362،�ص�7138:الحديث
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����� Kمــــن�الــــّنفس�ومــــن�زلقــــات�الهــــوى�ونزعــــات�الشــــيطان،�فمــــن�دون�شــــك�أّن�هــــذا�الكــــ.م�فالتحــــذير��Kبــــد�أن�يكــــون�أو

أسا�234عند�الحديث�عن��مارة�أو�السلطة،�Kسيما�Pي�تلك�الفaoة�الزمنية�ال��2كانت�ف��ا�اHمارسة�السياسية�كلهـا�بيـد�

إضــــافة�إ�ــــى�غيــــاب�اHؤسســــية�ومــــا�تفرضــــه�مــــن�IمGــــ�aأو�الخليفــــة،�إذ�كــــان�يفعــــل�بــــاHحكومGن�كيــــف�مــــا�شــــاء�م�ــــ�Öشــــاء،�

  .36ضوابط�ع�ى�الحكام�واHسؤولGن�يجعل��هتمام�بالتحذير�من�هوى�النفس�Pي�محله

ومـا�ورد�فيـه�بشـأن��مـارة�والسياسـة،�أن�مفهـوم�السـلطة�" تـاج�الـدين"يظهر�جليا�من�خ.ل�القراءة�اHنهجية�لـنص�����

  .يسية�ع�ى�Iقل�وÌي�مسؤولية�السلطة،�وشرعي��ا،�والحذر�م��ا،�ومواردهاتتمحور�حول�أربعة�محاور�رئ�"ا�غي�ي"عند�

الذي�ينبÊي�أن�يتوخاه�من�ُيْقِدُم�" وجوب�حسن�النية"Pي�" ا�غي�ي"ففي�الفقرات�Iو�ى�من�الباب�Iول�الذي�جعله������

إذ�نّبــه�إ�ــى�م´�لــة�الحكــم�وقيمــة��،37"�مــارة�بلــوى�بــ3ن�الهــوى�والتقــوى "ع�ـى��مــارة�بــGّن�مســؤولية�الســلطة،�حيــث�يقــول�

،�كمـا�أكـّد�ع�ـى�أن�تكـون�نّيـة�IمGـ�aأو�38توليه�شرعا،�فهو�ابت.ء�وامتحان�ومسؤولية�إذا�لـم�يخäـ�Ö3الرا�ـي�رّبـه�Pـي�الرعيـة

السلطان�Pي��مارة�منوطة�بطلب�رضا�هللا�Pي�إص.ح�أمور�الّرعية�والعمل�بإخ.ص�Pي�تدب�aGشؤو�¹م،�وذلك�إذا�لم�يكن�

  .    39ومفّر�عن�تو�ي�السلطة،�Æّن�Iساس�Pي�الشريعة�هو��بتعاد�ع��ا�له�بّد 

ع�ى�دراية�بعمق�الّنفس�البشرية�وخباياها�من�خـ.ل�العبـارة�ال�ـ�2أشـار�إل��ـا،�فقـد�قـّدم��"ا�غي�ي"فمن�الواضح�أّن�������

ا�تحتـاج�إ�ــى��ج��ـاد�والجهـاد�والخــروج�الهـوى�ع�ـى�الّتقـوى،�بــرغم�مـن�أّن�الّتقـوى�Ìــي�Iع�ـى�وIسـم�ÖوIفضـل،�كمــا�أ�¹ّـ

ــــا�متــــدرجا�مــــن�Iســــهل�إ�ــــى��"ا�غي�ــــي"عــــن�الهــــوى�ومقاومتــــه،�وهــــو�مــــا�يريــــد�
ّ
ما�يقــــّدم�خط

ّ
مــــن�الحــــاكم�أن�يحققــــه،�وكأنـــــ

  .I40صعب،�ومن�Iقرب�إ�ى�الّنفس�البشرية�إ�ى�Iبعد�م��ا

فعليــه�أن�ينــأى�" الرشــاد"يــرى�Pــي�الســلطة�مســؤولية،�ذهابــه�إ�ــى�أّن�كــّل�مــن�يملــك�العقــل��"ا�غي�ــي"ومــا�يؤكــّد��أّن��������

ر��نسـان�إ�ـى�ممارسـة�"السـلطة"بنفسه�عن�
ّ
را�أو�كارهـا،�أمـا�إذا�مـا�اضـط

ّ
" السـلطة"،�و�Kيـدخل�أبـواب�الحكـم�إ�Kمضـط

كره�هــو�أّنــه�مــازا" للمغي�ــي"والــدخول�إ�ــى�عاHهــا،�وفقــا�
ّ
ل�بشــرا،�مثــل�كــل�البشــر�مــن�حولــه،�ويكــرر�فــأّول�مــا�يجــب�أن�يتــذ

ــذين�وKه�هللا�علـــ��م،�حيــث�أّن�الحكــم�لـــيس�مGــ�ة�وإنمـــا��"ا�غي�ــي"
ّ
أهميــة�الخـــوف�مــن�هللا�والســـهر�ع�ــى�خدمــة�النـــاس�الل

  .41ع×�åومسؤولية

لســلطان�رأســكل�بليــة،�احتجــاب�ا"يكــرر�عبــارة��"تــاج�الــدين"ع�ــى�مــدار�كتــاب��"ا�غي�ــي"ومــا�تجــدر��شــارة�إليــه�أّن������

وطرحـه�" ا�غي�ـي"،�مّما�يدل�ع�ى�اهتمامه�الشديد�بشـرعية�السـلطة،�فهـذه�العبـارة�جوهريـة�بالنسـبة�لفهـم�"عن�الرعية

  ". السلطة"Hفهوم�

                                                           

  .  209ابتسام�ع�ي�حسGن،�اHرجع�السابق،�ص��36
  .17اHغي�ي،�تاج�الدين،�ص�37
  .17مبارك�مقدم،�اHرجع�السابق،�ص�38
  .256عي�Ö3Áأل×�2أبو�بكر،�عبد�الرشيد�محمود�مقّدم،�اHرجع�السابق،�ص�39
  . 210ابتسام�ع�ي�حسGن،�اHرجع�السابق،�ص�40
 .18اHغي�ي،�تاج�الدين،�ص�41

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 

8 

Pي�الباب�الثاني�إ�ى�عدد�من�القضايا�الفرعية�اHهمـة�اHتعلقـة�بمـا��"ا�غي�ي"ومن�أجل�بناء�شرعية�السلطة،�تطرق�������

Iم�aGمن�اHظاهر�اHعنوية�واHادية،�فقد�حّض�الحاكم�ع�ى�حسن�اHظهـر�و�التطيـب�والoـ�ين،�ذلـك�أّن��يجب�أن�ي�oّين�به

هيبــــة�الحــــاكم�مرتبطــــة�بــــاHظهر�ال.ئــــق،�لكــــن�مــــع�تــــرك��ســــراف�والتطــــرف�واHغــــاKة،�ومراعــــاة�عــــدم�التشــــبه�بالنســــاء�أو�

  .42الرجلالتح�ي�بالذهب�أو�الفضة�أو�الحرير،�وكل�ما�حّرمه��س.م�ع�ى�

ـــا�كـــان�اHظهـــر�لـــيس�ملبســـا�فقـــط،�بـــل�أيضـــا�ســـلوكا،�فقـــد�د�ـــى������
ّ
Hن�وهـــو��"ا�غي�ـــي"وGالحـــاكم�إ�ـــى�الجلـــوس�بشـــكل�معـــ

لدKلتـــه�ع�ـــى�التواضـــع،�وتـــرك�كºـــaة�الحركـــة�لــــما�Pـــي�ذلـــك�مـــن�ضـــياع�الهيبـــة�والوقـــار�الـــ.زم�للحـــاكم،�وقـــد�را�ـــى�" الaoبيـــع"

  . 43ثاؤبأّدق�التفاصيل�ح��Öفتح�فاه�للت�"ا�غي�ي"

هــذا،�وقــد�أضــاف�إ�ــى�ذلــك�بعــض�Iوصــاف�الحميــدة�ال�ــ�2يجــدر�أن�يتح�ــى�®�ــا�IمGــ�aمــن�قبــول�الحــق�مــن�صــاحبه�������

ووفـاءه�بالوعـد�واجتنـاب�الغفلـة�Pـي�إطـ.ق�Iمـر�والنËــ2،�وأن�يفـتح�البـاب�Kنضـمام�Iخيـار�والعلمـاء�وIتقيـاء�والصــلحاء�

كـان��"ا�غي�ـي"،�وبالتـا�ي�فـإن�I44شـرار�والجهلـة�والفّجـار�فـ.�يجـدون�إليـه�سـبي.�والزهاد�إ�ـى�دائرتـه�ويغلـق�بـاب�قلبـه�ع�ـى

  .يرى�Pي�شرعية�السلطة�ضرورة�م.ئمة�مظهر�الحاكم�Hنصبه�اHهم�ملبسا�وسلوكا

،�وÌـي�الصـحبة،�45قضـية�فرعيـة�أخـرى�بالحـديث�عـن�الجوانـب�التنظيميـة�والبنـاء�السيا4ـ23" ا�غي�ـي"كما�وقـد�طـرح�����

ف�مــــ��م��مــــارة"البــــاب�الثالــــث�مــــن�كتابــــه�Pــــي�بيــــان�فقــــد�خــــص�
ّ
،�حيــــث�أشــــار�إ�ــــى�صــــحبة�IمGــــa،�46"عمــــن�يجــــب�أن�تتــــأل

الوظيفة�والصفات�الشخصية�ال�ـ�2يمكـن�تلخيصـها�: واHقصود�®�م�معاونوه�ومساعدوه،�إذ�عّرفهم�باستخدام�معياريGن

�aGعاون�من�حيث�وظيفته،�وتارة�يشHإ�ى�ا�aGي�قيمة�الورع،�فمرة�يشP47إليه�من�حيث�وظيفته�وورعه.  

أمنــــاء�"،�و"عقــــ.ء�يشــــaGون"،�و"خــــدام�بالحضــــرة�يتصــــرفون "Pــــي�مســــألة�تلــــك�الصــــحبة،�فهــــم�" ا�غي�ــــي"وقــــد�فّصــــل�������

علمـــاء�"،�ومـــن�ذلـــك�أيضـــا�"حفظـــة�وعســـاس"،�و"رســـل�وجســـاس"،�و"كّتـــاب�وحّســـاب�يحفظـــون "،�و"يقبضـــون�ويصـــرفون 

أربــــاب�شــــرطة�"،�و"محتســــبون�يكشــــفون�ويصــــلحون "،�و"يشــــهدون �عــــدول "،�و"أئمــــة�فضــــل�يجمعــــون "،�و"تقــــاة�يرشــــدون 

،�"عمــــال�يحبـــون�حــــق�هللا"،�و"رجـــال�معظمــــون�لوجـــه�هللا"،�و"قضـــاة�ثقــــاة�يفصـــلون "،�و"شـــفعاء�يشــــفعون "،�و"يزجـــرون

  .48"وزراء��Kيخشون�إ�Kهللا"و

                                                           

  .19اHغي�ي،�تاج�الدين،�ص�42
  .210،�ابتسام�ع�ي�حسGن،�اHرجع�السابق،�ص�20اHغي�ي،�تاج�الدين،�ص�43
  .256،��عي�Ö3Áأل×�2أبو�بكر،�عبد�الرشيد�محمود�مقّدم،�اHرجع�السابق،�ص�24ـ�21اHغي�ي،�تاج�الدين،�ص�ص�44
 .18مبارك�مقدم،�اHرجع�السابق،�ص�45
  .25اHغي�ي،�تاج�الدين،�ص�46
  .210ابتسام�ع�ي�حسGن،�اHرجع�السابق،�ص�47
 . 26 - 25اHغي�ي،�تاج�الدين،�ص��48
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ويخففـون�Iثقـال،�هذا،�إ�ـى�جانـب�تخصيصـه�حالـة�الحـرب�بعـدد�آخـر�مـن�اHتخصصـGن�مثـل�وزراء�يجمعـون�الرجـال����

غـاء�ينشـطون�القلـوب�ويقبحـون�الهـروب،�
ّ
ويحملون�ع�ى�الحرب�وحمل�السـ.ح،�وجنـاحGن�مـن�سـائر�الخيـل�والرجـال،�وبل

  .49وعرفاء�بالحروب�برأ¾�م�تنكشف�الكروب

حيـث�دعـا��Pـي�بنـاء�شـرعية�السـلطة،�فËـI�2خـذ�بمبـدأ�اليقظـة،" ا�غي�ـي"أما�القضية�الفرعيـة�الثالثـة�ال�ـ�2يتناولهـا�������

،�وأن�يعّد�نفسه�بالقوة�والغلظـة�ال�ـ�2يواجـه�®�مـا�50"ال�oام�الحذر�والحيطة�Pي�الحضر�والسفر"IمP�aGي�الباب�الرابع�إ�ى�

أعـــداء،�وأن�يعـــّد�مـــن�رعيتـــه�عـــددا�كافيـــا�مـــن�الفرســـان�الشـــجعان�وأن��Kيفارقـــه�الســـ.ح�Pـــي�أي�حـــال�مـــن�Iحـــوال،�ممـــا�

ر�مـــن�الجـــbن�والجبنـــاء�الـــذين�يـــدفعون�51ي�صـــورة�أتـــى�®�ـــا�القتـــاليضـــمن�لـــه�القـــدرة�ع�ـــى�اHواجهـــة�Pـــي�أ
ّ
،�هـــذا،�وقـــد�حـــذ

،�وتكـون�هـذه�الفكـرة�اسـتكماH�Kـا�قدمـه�52الحاكم�إ�ى�التخاذل�والخنوع،�بينما�يحفزه�الشجعان�ع�ى��قدام�واHواجهة

  .عن�صحبة�Iم�aGأو�السلطة�"ا�غي�ي"

،�حيـــث�أكـــّد�Pـــي�"العـــدل"Pـــي�إطـــار�شـــرعية�الســـلطة،�فËـــ�2" ا�غي�ـــي"أمـــا�القضـــية�الفرعيـــة�الرابعـــة�ال�ـــ�2تطـــرق�لهـــا���������

البـــاب�الســـادس�مـــن�كتابـــه�تحديـــدا�ع�ـــى�ضـــرورة�الحـــرص�ع�ـــى�العـــدل�Pـــي�الحكـــم،�وإن�كـــان�هـــذا�مـــا�حـــرص�عليـــه�أغلـــب�

�أن��،�وهو�ما�يرتبط�بدءا�بوظيفـة�القضـاء"السلطة"منظري�السياسة�و
ّ
Kكـان�لـه��"ا�غي�ـي"أو�الحـاكم�بوصـفه�قاضـيا،�إ

تصــور�دقيــق�ومركــب�عــن�مفهــوم�العــدل،�وهــذا�مــا�يتضــح�مــن�خــ.ل�استشــهاده�بالحــديث�النبــوي�حــول�تعريــف�العــدل�

ـه�مـن�نفسـه�وغ3ـGه"
ّ
،�فهـو�بـذلك�يؤكـّد�ع�ـى�أّن�العـدل�ملـزم�للـنفس�وللغGـa،�بينمـا��حسـان�53"أن�يؤتي�كل�ذي�حـق�حق

  .                      به��نسان�من�نفسه�دون�غaGه�فهو�أن�يتفضل

العدلفيالفصــــل�بــــGن�الخصــــمان�مــــن�حيــــث�اHســــاواة�بي��مــــا�Pــــي�الــــدخول�،�مواضــــع�للعــــدل�م��ــــا" ا�غي�ــــي"وقــــد�بــــGّن��������

ة�والجلــوس�وح�ــ�Öالنظــر�إل��مــا�والكــ.م�معهمــا،�وغGــ�aذلــك�مــن�Iمــور�اHتصــلة�®�ــذين�الخصــمGن،�مــع�التأكيــد�ع�ــى�ضــرور 

عــدم�إظهــار�الحــاكم�اHيــل�Æحــدهما�أو�غaGهمــا،�ويكــون�ذلــك�مــن�خــ.ل�تــرك�التباســط�والتعجــرف�Pــي�أبســط�Iمــور�مثــل�

ـخص�غGــ�aذي�
ّ
م�عليـه�لـيس�أكºـ�aو�Kأقـل،�ح�ـ�ÖيتبـGن�لـه�أن�الش

ّ
م�عليـه�وبمـا�ســل

ّ
السـ.م،�فـ.�يـرد�السـ.م�إ�Kع�ـى�مـن�سـل

  .54صلة�أو�صفة�Pي�الخ.ف�محل�الفصل

إ�ـــى�أدق�تفاصـــيل�العمليـــة�القضـــائية،�حيـــث�تنـــاول�قضـــية�Iّدلـــة�وتحديـــدا�الشـــهود�ومـــا�يقبـــل��"ا�غي�ـــي"كمـــا�تطـــرق������

مــ��م�ومــا��Kيقبــل،�كمــا�أّصــر�ع�ــى�أّنــه�ينبÊــي�ع�ــى�الحــاكم�أن�يصــدر�حكمــه�ع�ــى�أســاس�مرجعيــة�فقهيــة�تتمثــل�Pــي�إمامــة�

�كان�حكمه�جورا�وطغيانا
ّ
K55الذي�يتبعه�هذا�الحاكم،�وإ.  

                                                           

 .28 - 27اHغي�ي،�تاج�الدين،�ص��49
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  .211حسGن،�اHرجع�السابق،�ص�،�ابتسام�ع�ي�29اHغي�ي،�اHصدر�السابق،�ص�52
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Pي�طرح�فكرة�العدل�كجزء�من�القضاء�عند�هذا�الحد،�بل�أيضا�ضـّمن�أسـاليب�التحـري،�أو��"ا�غي�ي"توقف�ولم�ي�����

باÆحرى�التحقيق�حسب�نوع�الجرائم�كالسرقة�واليمGن�الكـاذب،�وح�ـ�Öحالـة�النظـر�Pـي�دعـوى�جـرائم�أخـرى�مثـل�القتـل،�

  .لحكم�ع�ى�حسب�الجناياتإذ�أّن�العقاب�يختلف�وإجراءات�التحقيق�والتحري،�وبالتا�ي�ينفذ�ا

IمGـ�aبالتواصـل�مـع�اHستضـعفGن�مـن�النـاس،�مثـل�النســاء�" ا�غي�ـي"وتأكيـدا�ع�ـى�أهميـة�بنـاء�شـرعية�IمGـa،�طالـب������

وIطفـــال�وIيتـــام�وســـماع�شـــكواهم،�كمـــا�يمكـــن�للحـــاكم�أن�يعـــزل�القضـــاة�والعـــاملGن�Pـــي�الدولـــة،�لـــيس�بســـب�مفاســـد�

  .56الرعية�وكسبا�لودهم�ارتكبوها�وإنما�تأليفا�لقلوب

  : حذر�السلطة

ـا�كــان�الطمــع�Pـي�الســلطة�قاعــدة�مت.زمـة�مــع�واقــع�وطبيعــة�السـلطة�نفســها،�فقــد�أكـّد������
ّ
Hع�ــى�أهميــة�فكــرة�" �غي�ــيا"و

�
ّ
Kبــد�لــه�أن�يظهــر�وأKــي��قامــة�والســفر،�فيؤكــد�ع�ــى�أّن�الحــاكم�Pالحــذر،�حيــث�طالــب�الحــاكم�ونصــحه�باتّخــاذ�الحــذر�

،�حيــث�التأكيــد�ع�ــى�مظهــر�الحــاكم�أو�ح�ــ�Öتظــاهره�الزهــد�Pــي�متــاع�الــدنيا�وشــهوا��ا،�مثــل�النســاء�57الرعيــةيحجــب�عــن�

  .58والنسل،�فيما�يظهر�الرغبة�Pي�العدد�وIبطال

مجــرد�التــدقيق�الشــديد�Pــي�اختيــار�الصــحبة،�وأن�يظهــر�الحــاكم�الزهــد�Pــي�" للمغي�ــي"إ�Kأّن�فكــرة�الحــذر��Kتع«ــ�2وفقــا����

التكــتم�وعــدم�إطــ.ع�êخــرين�ع�ــى�Iســرار،�وتقريــب�عــدد�محــدود��"ا�غي�ــي"صــية،�فالحــذر�يع«ــ�2أيضــا�عنــد�أمــوره�الشخ

مــن�النــاس�الثقــاة،�والoــ�ام�الــدرع�والســ.ح�بمع«ــ�Öالتأهــب�للقتــال�Pــي�كــل�وقــت،�والتنكــر�Pــي�Iمــاكن�ال�ــ�K�2يأم��ــا�الحــاكم�

ن�ظـــواهرهم،�كمـــا�أشـــار�إ�ـــى�أهميـــة�عـــدم��مســـاك�برســـل�وتقريـــب�اHحـــاربGن�اHهـــرة�الثقـــة،�وعـــدم�الحكـــم�ع�ـــى�النـــاس�مـــ

�K�2خبـــار�إ�ـــى�دولهـــم،�وإزالـــة�الحصـــون�ال�ـــIالهديـــة�وصـــرفهم،�حيـــث�يمكنـــوا�أن�يلعبـــوا�دور�الجواســـيس�اللـــذين�ينقلـــون�

  .59يقدر�عل��ا�الحاكم�ح��K�Öيستغلها�أعدائه

ع�ــى�ضـرورة�الكشــف�عــن�Iمــور،�وعــّرف�تلــك�" ا�غي�ــي"وPـي�إطــار�حــذر�الســلطة��تــأتي�أهميـة�اHعلومــات،�حيــث�أكــد�������

،�فيســأل�الحــاكم�Iمنــاء�والعــدول�60"كــل�أمــر�ولــو�أعفــى�عنــه،�لخ½ــ*(�ضــرورة�منــه"Iمــور�الواجــب�الكشــف�ع��ــا�بأ�¹ّــا�

واHتقGن�وIوصياء�عن�كل�ما�جهل،�وهو�ما�يرتب�عليه�بعض�اHسؤوليات�فيما�يتصل�بالحجر�ع�ى�كـل�مهمـل�مـن�يتـيم�

وIمـــر�برفـــع�تلـــك�Iشـــياء�إليـــه�ليتوKهـــا،�هـــذا�إ�ـــى�جانـــب�الكشـــف�عـــن�الوفيـــات�ومـــن�تـــرك�ضـــعيفا�مـــن�Iبنـــاء،�وســـفيه،�

  .وبيت�اHال�والدخول�وكل�ذلك�تحقيقا�للمصلحة�العامة،��Kطمعا�Pي�أموال�الرعية

الــذي�يســتد�ي�تحــّري�وبعبــارة�أخــرى،��Kيمكــن�أن�يقــوم�الحكــم�العــادل�إ�Kمــن�خــ.ل�الكشــف�عــن�Iمــور،�Iمــر���������

بGن�بعّدين�للكشف�عن�اHعلومـات،�" ا�غي�ي"أك�aºمن�مسألة،�مثل�الوفيات�والaoكات�والدخول،�وبالتا�ي�يكون�قد�جمع�
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�aـGمIم،�وُبعـد�جمـا�ي�يعتمـد�فيـه��Ôبتحّري�أمور�الرعية�و�ستماع�إ�ى�شـكواهم�ومطـال�aGمIُبعد�فردي�يقوم�من�خ.له�

ء�وIتقيــــاء�والعــــدول�للتعــــرف�ع�ــــى�العديــــد�مــــن�الجوانــــب�اHاليــــة�للحكــــم�واHحكــــومGن،�وذلــــك�ع�ــــى�مــــن�حولــــه�مــــن�Iمنــــا

  . 61لتحقيق�أك�abقدر�من�العدل�Pي�الحكم

،�فكـــان�مـــن�الطبي=ـــي�أن�يّصـــر�ع�ـــى�أن�"تقـــوى�هللا�وتـــرك�هـــوى�الـــنفس"IمGـــ�a" ا�غي�ـــي"ولــــّما�كـــان�أّول�مـــا�نصـــح�بـــه������

،�و®�ـــدف�ترهيـــب�وترويـــع�مباشـــر�للحـــاكم�مـــن�اHيـــل�Pـــي�جبايـــة�اHـــال�مـــن�وجـــوه�تكـــون�مـــوارد�الســـلطة�مـــن�حيـــث�أبـــاح�هللا

ومـن�يتعـّد�حـدود�هللا�فقـد�ظلـم�نفسـه���تـدري�لعـّل�: "بآيات�قرآنية،�م��ا�قوله�تعـا�ى" ا�غي�ي"،�فقد�استعان�62الح.ل

  .63"هللا�يحدث�بعد�ذلك�أمرا

لaoتيب�والتـدرج�Pـي�تنـاول�مسـألة�اHـال�العـام،�حيـث�بـدأ�بالتأكيـد�انتهج�منهج�شديد�ا" ا�غي�ي"وما�ينبÊي�التنويه�أّن������

ع�ــى�أن�مصــادر�اHــال�العــام�هــو�الحــ.ل�وأتبــع�Pــي�ذلــك�بالحــديث�عــن�كــرم�الحــاكم،�و�Kيع«ــ�2الكــرم�هنــا�الجــود�بمــا�لــدى�

راب�الذي�قد�يحـل�الحاكم�ع�ى�الرعية،�وإّنـما��مساك�عما�لدى�الرعية�من�أموال�وال�oامه�ال´�اهة،�كما�حذره�من�الخ

،�ثــم�بــGّن�مــا�أحــّل�مــن�Iمــوال�لÇمGــP�aــي�أخــذه�وصــرفه�ع�ــى�وجوهــه�الشــرعية�م��ــا�64بملكــه�إذا�مــا�طمــع�Pــي�أمــوال�الرعيــة

زكـــاة�العـــGن�والحـــرث�واHاشـــية�والفطـــر�واHعـــدن�وخمـــس�الغنيمـــة،�وأمـــوال�الجزيـــة�والصـــلح،�ومـــا�يؤخـــذ�مـــن�تجـــار�أهلهـــا،�

  .65أفاء�هللا�به�من�أموال�أهل�الحرب�بل�حربوتركة��Kوارث��Kوارث�لها،�ومال�

لÇم�aGمصادر�اHال�الحـرام،�كتقـاض�الحـاكم�أجـرا�ع�ـى�توليـه�القضـاء�أو�غGـaه�Æن�Pـي�ذلـك�"ا�غي�ي"وPي�اHقابل�وّضح�����

مفهــوم�شــديد�الدقــة�والصــرامة�للرشــوة�كجــزء�مــن�محــاذير�اHــال�العــام،�أيــن�يمنــع��"ا�غي�ــي"إفســاد�للــدين،�كمــا�ضــّمن�

حــاكم�وفقــا�لهــذا�اHفهــوم�مــن�قبــول�الهديــة�أو�اHــال�مــن�الرعيــة�بشــكل�عــام،�وأخــذه�أيضــا�مــن�الســارق�والزانــي،�واHــال�ال

  .    66الحرام�أيضا�أخذ�العشر�من�أرباب�الحقوق�أو�الaoكات

يــة�Pــي�هــذا�اHجــال،�بــGّن�الحــاKت�الضــرورية�ال�ــK�2بــد�ف��ــا�مــن��ســتعانة�بــأموال�الرع" ا�غي�ــي"والجــدير�بالتنويــه�أّن������

فقـــــــد�فـــــــرض�شـــــــرطGن�ع�ـــــــى�فـــــــرض�الواجبـــــــات�اHاديـــــــة�ع�ـــــــى�الرعيـــــــة،�الشـــــــرط�Iّول�هـــــــو�التناســـــــب�بـــــــGن�قـــــــدرات�الرعيـــــــة�

وإســـهاما��م،�فيــــدفع�الغ«ـــ�2أكºــــ�aمــــن�الفقGـــ�aوالعكــــس�صــــحيح،�أمـــا�الشــــرط�الثـــاني�فهــــو�التطبيــــق�اHؤقـــت�لقاعــــدة�إلــــزام�

يـــــد�ع�ـــــى�أّن�دفـــــع�الـــــديون�الشخصـــــية�للحـــــاكم�ليســـــت�جـــــزءا�مـــــن�تلـــــك�النـــــاس�بـــــدفع�اHـــــال�إ�ـــــى�الدولـــــة�إلزامـــــا،�مـــــع�الّتأك

أمـا�: "عن�تلك�اHسألة�ورفضه�إياها�حيث�قال" �مام�مالك"،�واستشهد�Pي�ذلك�بحادثة�سؤال�أحد�الرعايا�67الضرورة

                                                           

 . 212ابتسام�ع�ي�حسGن،�اHرجع�السابق،�ص��61
 .259عي�Ö3Áأل×�2أبو�بكر،�عبد�الرشيد�محمود�مقّدم،�اHرجع�السابق،�ص�62
  .01سورة�الط.ق،�êية�63
 .48اHغي�ي،�اHصد�السابق،�ص�64
  .49نفسه،�ص�65
  .52 - 50نفسه،�ص�66
 .212ابتسام�ع�ي�حسGن،�اHرجع�السابق،�ص�67
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مــن�مثــل�عمــر�بــن�عبــد�العزيــز�فــنعم،�وأمــا�غ3ــ�Gذلــك�فــ'�ودعــه�ومــا�يريــد�منــه،�ينــتقم�هللا�مــن�ظــالم�بظــالم�ثــم�ينــتقم�

  .68"كل�Àما

Pــي�البـــاب�الثــامن�إ�ـــى�ضــرورة�ثمـــGن�Iمـــوال�وتزكيــة��قتصـــاد�وترشــيد�اHصـــارف�كمـــا�" ا�غي�ـــي"ومــن�جهـــة�أخــرى�نّبـــه�����

نـَزَل�:"شّرعها�هللا،�أين�استشهد�بآيات�من�القرآن�الكريم�®�دف�الوعظ�والردع،�م��ا�قول�هللا�تعا�ى
َ
ـم�ِبَمـا�أ

ُ
ـْم�َيْحك

َّ
َوَمن�ل

ِئــ
َ
ْول

ُ
أ
َ
وَن ُهللا�ف

ُ
ــاِ�

َّ
ِلُبــوَن : "،�وقولــه�أيضــا69"َك�ُهــُم�الظ

َ
ــٍب�َينق

َ
ل
َ
�ُمنق ُمــوا�أيَّ

َ
ل
َ
ــِذيَن�ظ

ّ
ُم�ال

َ
،�وقــد�وّضــح�Pــي�هــذا�اHقــام�70"َوَســَيْعل

بـذل�: "الكـرم�ع�ـى�أّنـه�"ا�غي�ـي"صرف�Iمـوال�بـالكرم��Kبالبخـل�والتبـذير،�باعتبارهمـا�أحـد�أسـباب�الخـراب،�أيـن�عـّرف�

  .،�فيكون�الكرم�®�ذا�اHع«�Öوسطا�بGن�البخل�والتبذير71"�ستحقيه�بقدر�الطاقةما�يحتاج�إليه�عند�الحاجة�

ثم�تطرق�بعـد�ذلـك�إ�ـى�توضـيح�دور�الحـاكم�Pـي�صـرف�Iمـوال�العامـة،�حيـث�قسـمها�إ�ـى�نـوعGن�حسـب�مسـتحق��ا،�������

مســـتحق��ا�الثمانيـــة�فالقســـم�Iول�يشـــمل�زكـــاة�العـــGن�والحـــرث�واHاشـــية�وزكـــاة�اHعـــدن�وزكـــاة�الفطـــر،�ويصـــرف�لصـــالح�

،�وهـــم�الفقـــراء�واHســـاكGن�والعـــاملGن�عل��ـــا�واHؤلفـــة�قلـــو®�م�وPـــي�الرقـــاب�والغـــارمGن�وPـــي�72الـــذين�ورد�ذكـــرهم�Pـــي�القـــرآن

  .سبيل�هللا�وابن�السبيل

را�ــى�البعــد�اHكــاني�لصــرف�هــذا�القســم�مــن�اHــال�العــام،�حيــث�أكــّد�ع�ــى�" ا�غي�ــي"ومــن�اH.حــظ�Pــي�هــذا�الصــدد�أّن������

جوب�صرفه�ع�ى�مستحقيه�Pي�محله،�فإن�لـم�يجـد�كـان�صـرفه�Pـي�أقـرب�مكـان�فيـه�هـؤKء�اHسـتحقGن،�أّمـا�إذا�كـان�Pـي�و 

محلــه�مســتحق�وPــي�غGــaه�مســتحق�أحــوج�منــه،�قّســم�اHــال�بي��مــا،�وفقــا�ل.ج��ــاد�ونفقــة�النقــل،�وقــد�أكــّد�ع�ــى�أّن�نفقــة�

كمـا�وّضــح�مصــرف�زكـاة�الفطــر�وذلــك�ع�ـى�أســاس�Iهميــة��،73النقـل��Kتخصــم�مــن�الزكـاة�نفســها،�وإنمــا�تـدفع�مــن�الفــيء

ر�
ّ
والحاجـــة�إ�ـــى�اHـــال،�حيـــث�خـــّص�الفقـــراء�واHســـاكGن�دون�بـــاîي�الفئـــات�ال�ـــ�2أوردهـــا،�و�Kيعطـــى�حارســـها�م��ـــا،�وإن�تعـــذ

  .74صرفها�Pي�محل�وجو®�ا�ففي�أقرب�مكان�ممكن

�������Hــــال�العــــام�الــــذي�يعّمــــم�مــــن�خــــ.ل�اHعــــادن�وخمــــس�أمــــا�القســــم�الثــــاني�مــــن�اHصــــالح�فهــــو�الفــــيء�كخمــــس�الّركــــاز�وا

الغنيمــة�ومــا�يؤخــذ�مــن�أهــل�الذمــة�وأهــل�الصــلح�وتّجارهمــا�وخــراج�IرضــيGن�والaoكــة�ال�ــ�K�2وارث�لهــا�ومــا�أفــاء�هللا�مــن�

أمـــوال�أهـــل�الحــــرب�بـــل�حــــرب،�وPـــي�هــــذا�القســـم�مــــن�اHـــال�للحــــاكم�حريـــة�تحديــــد�اHســـتحقGن�حســــب�Iهميـــة�بالنســــبة�

  .75لحاكم�م��م�مراعيا�Pي�ذلك�التقوى�وترك�الهوى للمسلمGن�وا

                                                           

 .53اHغي�ي،�اHصدر�السابق،�ص��68
  .45سورة�اHائدة،�êية�69
  .227سورة�الشعراء،�êية�70
 .54اHغي�ي،�اHصدر�السابق،�ص�71
  .60سورة�التوبة،�êية�72
  .213ق،�ص�،�ابتسام�ع�ي�حسGن،�اHرجع�الساب56اHغي�ي،�اHصدر�السابق،�ص�73
  .56ص�اHغي�ي،�اHصدر�السابق،��74
  .57نفسه،�ص�75
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Pــــي�هــــذا�اHقــــام�حــــّدد�للحــــاكم�أولويــــات�Pــــي�صــــرف�مــــال�الفــــيء،�حيــــث�رأى�أّن�أول��"ا�غي�ــــي"ومــــا�ينبÊــــي�التنويــــه�أّن��������

مصارفها�هو�الجيش�والس.ح،�يل��م�حماة�الدين�من�القضاة�والعلماء،�ثم�أهل�البلد�مـن�Iفقـر�إ�ـى�Iقـل�فقـرا،�ثـم�إّن�

.د�Iخــرى�أحــوج�مــن�أهــل�بلــد�اHــال�أهــل�البلــد�هــم�Iو�ــى،�ثــم�يلــ��م�اHحتــاجGن�مــن�الــب.د�Iخــرى،�أّمــا�إذا�كــان�أهــل�الــب

نفســــه،�قّســــم�اHــــال�بيــــ��م�بحســــب�الحاجــــة،�وإذا�فــــاض�مــــال�الفــــيء�بعــــد�ســــّد�تلــــك�اHصــــارف،�فيــــتم�توزيعــــه�ع�ــــى�عامــــة�

الناس،�كما�يمكن�للحاكم�اّدخار�جـزء�منـه�لوقـت�Iزمـات،�أو�بنـاء�اHسـاجد�وفـك�أسـر�Iسـرى�وقضـاء�الـديون�والoـ�ويج�

بعمــر�بــن�"،�وتكــون�ðل�البيـت�أولويــة�ع�ـى�عمــوم�النــاس�Pـي�هــذا�اHجـال،�اقتــداء�76وه��حتيــاجوالحـج،�وغGــ�aذلـك�مــن�وجـ

كل�عـام�بـاث«�2عشـر�ألـف�دينـار،��-ر�23ªهللا�ع��ا–" فاطمة"الذي�كان�يخص�أوKد�السيدة��-ر�23ªهللا�عنه-"عبد�العزيز

�أ�¹ّـا�تـأتي�سوى�ما�يعطي�غaGها�من�ذي�القربـى،�وي.حـظ�Pـي�هـذا�اHجـال�أن�اHّصـالح�الشخ
ّ
Kصـية�للرعيـة�رغـم�أهمي��ـا،�إ

ـــا�افتـــتح�
ّ
Hصـــالح�العامـــة�ع�ـــى�تلـــك�الخاصـــة،�وHـــي�تأكيـــد�واضـــح�ع�ـــى�أولويـــة�اP�،صـــارفHـــي��¹ايـــة�قائمـــة�اP"نصـــه��"ا�غي�ـــي

  . بآيات�من�القرآن�الكريم،�فقد�اختتمه�بنفس�Iسلوب

Pــي�مـوارد�الدولــة�مـع��ستشــهاد�بمـا�جــاء�Pـي�القــرآن�قــد�فّصـل�" ا�غي�ــي"يتضـح�جليـا�فيمــا�يخـص�مــوارد�السـلطة�أّن�������

.                                                            الكريم�من�أجل�تحديد�مصارف�اHال�العام،�مع�تأكيد�دائم�ع�ى�أهمية�تقوى�هللا�وحبس�النفس�عن�مال�الرعية

  : خاتمـــــــــــــــــــــــــــــة

�Kيدانيــه�أي�دور�قـام�بــه�عـالم�مغربــي�Pـي�الســودان�الغربـي،�فقــد�" ا�غي�ـي"يتضـح�ممـا�ســبق�أّن�الـّدور�الــذي�قـان�بــه������

تـــــرك�أثـــــرا�إســـــ.ميا�كبGـــــaا�تمثـــــل�Pـــــي�قيامـــــه�بتصـــــحيح�نمـــــوذñي�مفصـــــل�Hفـــــاهيم�كثGـــــaة�كانـــــت�مغلوطـــــة�Pـــــي�أذهـــــان�العامـــــة�

صـــدى�كبGـــ�aونتـــائج�عظيمـــة�تركـــت�أثـــرا�واضـــحا�لـــيس�Pـــي�وKيـــات�" كـــانو"والســـ.طGن،�فقـــد�كـــان�لزيارتـــه�ال�ـــ�2قـــام�®�ـــا�إ�ـــى�

أدى�إ�ى�انتشاره�Pي�الوKيات�Iخرى�من�نيجaGيا،�فقد�استفادت�الب.د�منه�" كانو"الهوسا�جميعا،�Æن�انتشار��س.م�Pي�

 .  وIدب�وغaGها�كثaGا،�وأثاره�كثaGة�Pي�ميادين�عديدة�واضحة�ملموسة�لكل�صغ�aGوكبP�،aGي�الحكم�والسياسة�والعلم
 

 

 

                                                           

  .نفسه،�والصفحة�نفسها76
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