*) من خالل+م( وفكرﻩ السيا1504/ه909محمد بن عبد الكريم املغي ي التلمساني )ت
ن3كتابه – تاج الدين فيما يجب ع ى امللوك والسالط

 بكوش فافة:ٔالاستاذة
جامعة تلمسان
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:ملخص باللغة العربية
،"(م1504/ه909  ــدف ه ــذﻩ الدراس ــة للتعري ــف بشخص ــية " محم ــد ب ــن عب ــد الك ــريم املغي ــي التلمس ــاني )ت
 حيث تس=ى للكشف عن مساهمته،"ن3 من خالل كتابه "تاج الدين فيما يجب ع ى امللوك والسالط234وفكرﻩ السيا
 من خالل بذل النصح لهـم،نGي توجيه والة ٔالامر املسلمP  و دورﻩ،ي تعريف مفهوم السلطة وتفصيل أبعادها املختلفةP
ّ ي مجموعة وصـايا سياسـيةP
ّ ز الدراسـةaـb كمـا ت،ـي ثمانيـة أبـوابP قيمـة مبوبـة
،عمـا يتمتـع بـه "املغي ـي" مـن ركـائز فكريـة
 فك ــان ب ــذلك م ــن أب ــرز منظ ــري، ش ــؤون الرعي ــةaG ــي مج ــال الحك ــم وت ــدبP اتيجيات تص ــلحao ــي وض ــع اس ــP وم ــدى حكم ــه
.السلطة السياسية خالل القرن التاسع الهجري املوافق للقرن الخامس عشر ميالدي

:ملخص باللغة ٔالاجنبية
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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تقدي ــم:
الشك أن الحركة العلمية والفكرية ال 2شهدها املغرب ٔالاوسط خالل العهد الزياني كان لها إفرازات ونتـائج ملموسـة
Pــي الواقــع ،تمثلــت Pــي ظهــور شخصــية العلمــاء ،حيــث أتــاح ذلــك الازدهــار الفكــري لعلمــاء إقلــيم املغــرب ٔالاوســط فرصــة
الحوار واملناظرة والتعمق Pي البحث وٕالاقبال عى دراسة املؤلفات السيما الفقهية ما ،فساهموا نتيجة ذلك Pي تطوير
مختلف مناي الحياة باملنطقة.
وتج ــدر ٕالاش ــارة هن ــا إ ــى ّ
أن علم ــاء ه ــذا العه ــد اتص ــفوا بق ــوة الشخص ــية وبلغ ــوا م ــن الش ــجاعة ٔالادبي ــة م ــا يواجه ــون ب ــه
ّ
ٔالامراء ،ومن ث ّـم التأث aGعلم ّ
وردهم إى جادة الصواب كلما حاولوا اناك حقوق املسلمGن ،وعدم السكوت والخضوع
ل ــهم ،وم ــن أش ــهر العلمــاء ال ــذين عرف ــوا ب ــقوة شخص ــيم "أب ــو عب ــد ﷲ محم ــد ب ــن عب ــد الك ــريم املغي ــي" ،ال ــذي تم Gــ
ّبإشعاعه الفكري الكب aGوشخصيته العلمية ذات التأث aGالواسع وال 2امتدت عى مساحة واسعة.
كما تم Gبمساهمته الحضارية سواء Pي الجانب العلم 2أو الاجتماي أو السيا ،234خصوصا ّ
وأن "املغي ـي" تـرك لنـا
عدة مؤلفات Pي هذا الجانب ال 2بسط فا آراءﻩ السياسية من بيـا " أجوبة املغي ـي عـن أسـئلة ٔالام3ـ Gالحـاج محمـد
ٔالاســكيا"و" تــاج الــدين فيمــا يجــب ع ــى امللــوك والســالط3ن" ،فهــو يعتbــ aمــن أبــرز منظــري الســلطة السياســية خــالل
القرن التاسع الهجري املوافق للقرن الخامس عشر ميالدي.
وبناء عى ذلك ارتأينا تسليط الضوء عى هذﻩ الشخصية من خالل هذﻩ الدراسة املعنونة بـ" أبـو عبـد ﷲ محمـد
بن عبد الكريم املغي ي وفكرﻩ السيا )*+من خالل كتابه "تاج الدين فيما يجب ع ى امللوك والسالط3ن" وال 2دف
إــى الكشــف عــن دورﻩ ٕالاصــالي مــن خــالل فكــرﻩ السيا4ــ ،23وتبــGن جهــودﻩ وإســهاماته السياســية خــالل القــرن التاســع
الهجري املوافق للقرن الخامس عشر امليالدي.

التعريف بشخصية املغي ي:
يعــدٕالامام "محمــد بــن عبــد الكــريم املغي ــي التلمســاني" علمــا بــارزا مــن أعــالم القــرن التاســع الهجــري املوافــق للقــرن
الخامس عشر ميالدي ،1وصفه" ابن مريم" بـ ـ القدوة الصالح الح ،GJأحد أذكياء العالم وأفراد العلماء الـذين أوتـوا
بسطة vي العلم والتقدم" ،2ووصفه معاصرﻩ "محمد السنو ")*+ب ـ ـ "القـائم بمـا أنـدرس vـي فاسـد الزمـان مـن فريضـة
 1الشفشاوني ،دوحة الناشر ملحاسن من كان املغرب من مشايخ القرن العاشر ،منشورات مركز الaoاث الثقاPي املغربي ،ط ،3الدار
البيضاء ،2003 ،ص  ،132 -130القادري ،نشر املثاني ألهل القرن الحادي عشر والثاني ،تحقيق محمد ح¨ي ،أحمد التوفيق ،ج،2
مطبوعات دار الغرب للتأليف والaoجمة والنشر ،الرباط ،1977 ،ص  ،371 -370ابن القا 23ªاملكنا ،234ذيل وفيات ٔالاعيان املسمى درة
الحجال vي أسماء الرجال ،تحقيق محمد ٔالاحمدي ،ج ،2ط ،1املكتبة العتيقة ،دار الaoاث ،تونس ،القاهرة ،1971 ،ص .285
 2ابن مريم ،البستان vي ذكر ٔالاولياء والعلماء بتلمسان ،تحقيق محمد بن أبي شنب ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1986 ،ص
.253
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ٔالامر باملعروف والن) عن املنكر ،ال) يكون القيام ا السيما vي هذا الوقت ،علم ع ى الاتسام بالذكورة العلمية
ّ
والغG3ة ٕالاسالمية وعمارة القلب بشرف ٕالايمان" ،3كما وقد وصفه التنبك) بأنه كان ":مقداما ع ى ٔالامور ،جسورا،
جريء القلب ،فصيح اللسان ،محبا vي السنة ،جدليا ،نظارا ،محققا".4
ّ
ينتسـ ــب "ٕالامـ ــام املغي ـ ــي" إـ ــى قبيلـ ــة مغيلـ ــة بضـ ــواي تلمسـ ــان ،5درس ونشـ ــأ ®ـ ــذﻩ ٔالاخGـ ــaة ،يـ ــرجح أنـ ــه ولـ ــد حـ ــواي
س ــنة)831ه1427/م( ،6اعتك ــف ع ــى دراس ــة العل ــوم العربي ــة ٕالاس ــالمية ،اللغوي ــة والديني ــة ،العقلي ــة والنقلي ــة ،7حي ــث
ّ
تتلمذ عى يد شيوخ وعلماء أجالء ،مم عى سبيل املثال ال الحصر "أحمد بن عي* املغي ي" املعروف "بالجالب")ت
875ه1470 /م( ،8فأخذ عنه أمهات الكتب الفقهية كالرسـالة ومختصـر خليـل وابـن الحاجـب وبعـض كتـب بـن يـونس،9
وأخذ عـن "الشـيخ يحـ) بـن يـدير التدلـ*)" )ت877ه1472/م( ،10فقـرأ عنـه الصـحيحGن والسـ´ن وموطـأ ٕالامـام مالـك،
وأخ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ عنالش ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ أحم ـ ـ ـ ـ ـ ــد اب ـ ـ ـ ـ ـ ــن اب ـ ـ ـ ـ ـ ــراهيم البج ـ ـ ـ ـ ـ ــائي)ت 840ه1434/م( ،والش ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ "أب ـ ـ ـ ـ ـ ــو ع ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــزواوي
املنجالت ــي)ت846ه1440/م( ،والش ــيخ "ٕالام ــام عب ــد ال ــرحمن الثع ــال)")ت875ه1470/م( 11ال ــذي أخ ــذ عن ــه بص ــورة
خاص ــة التص ــوف ،تص ــدى "ٕالام ــام املغي ــي" للت ــدريس فتتلم ــذ علي ــه ع ــدد م ــن العلم ــاء ن ــذكر م ــم ع ــى س ــبيل املث ــال ال
الحصر الفقيه "أيد أحمد" والشيخ "العاقب ٔالانصمي" و"محمد بن عبد الجبار الفيجيي"12وغaGهم.
شهدت املرحلة التاريخية ال 2عاش فا "ٕالامام املغي ي" من الناحية السياسية تطـورات جسـام Pـي تـاريخ ٕالاسـالم
كلــه ،وPــي تــاريخ ٔالانــدلس والشــمال ٕالافريقــي وبــالد الهوســة بصــفة خاصــة ،فكــان ســقوط غرناطــة ســنة )897ه1492/م(
بأيدي قشتالة وأرغون والقضاء ¹ائيا عى الحكم ٕالاسـالمي Pـي ٔالانـدلس ،13وكºـaة ٕالامـارات واملمالـك ٕالاسـالمية Pـي شـمال
وغـرب إفريقيـا ،وكºــaة الحـروب والفــoن فيمـا بيـا ،ووهــا إـى درجــة العجـز عــن نصـرة آخـر حكــام غرناطـة مــن ب»ـ 2نصــر،

 3ابن مريم ،املصدر ،نفسه ،ص .253
 4التنبك ،2نيل الاباج بتطريز الديباج ،تحقيق عمر عي ،مج  ،2ط ،1مكتبة الثقافة ٕالاسالمية ،القاهرة ،2004 ،ص .307 -265
5من قبائل الabبر إخوة "ملاية" و"مطماطة" و"ملزورة" و"دونة" و"كشانة" مم طائفة كبaGة باملغرب الاوسط عند مصب ¹ر شلف أي
مستغانم حاليا ومن ساحلهم ،عبد الرحمن ابن خلدون ،الع abوديوان املبتدأ والخP abي أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي
السلطان ٔالاك ،abج ،6دار إحياء الaoاث العربي ،ط ،1بaGوت ،1999 ،ص .125
6مabوك مقدمٕ ،الامام محمد بن عبد الكريم املغي ي التلمساني ودورﻩ vي تأسيس ٕالامارة ٕالاسالمية بإفريقيا الغربية خالل القرن
التاسع للهجرة الخامس عشر للميالد ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،وهران ،2006 ،ص .27
7ي½ي بوعزيز ،أعالم الفكر والثقافة vي الجزائر املحروسة ،ج ،2دار البصائر للنشر والتوزيع ،ص .143
 8عادل نو¾ض ،معجم أعالم الجزائر من صدر ٕالاسالم ح العصر الحاضر ،مؤسسة نو¾ض الثقافية للتأليف والaoجمة والنشر،
ط ،2بaGوت ،2008 ،ص ص .77-76
9ابن مريم ،املصدر السابق ،ص .256
 10التنبك ،2كفاية املحتاج ملعرفة من ليس vي الديباج ،دار ابن حزم ،ط ،1بaGوت ،2002 ،ص .509
 11أبو القاسم سعد ﷲ ،تاريخ الجزائر الثقاvي ،ج ،1دار الغرب ٕالاسالمي ،لبنان ،1998 ،ص  ،92عبد الرحمان الجيالي ،تاريخ الجزائر
العام ،ج ،2ديوان املطبوعات الجامعية ،ط ،7الجزائر ،1995 ،ص ص  ،276 -272عادل نو¾ض ،املرجع السابق ،ص ص .91 -90
 12محمد ابن مخلوف ،شجرة النور الزكية vي طبقات املالكية ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)،ب م() ،ب ت( ،ص  ،274ي½ي
بوعزيز ،املرجع السابق ،ص .144
 13لسان الدين ابن الخطيب ،اللمحة البدرية vي الدولة النصرية ،دار ٔالافاق الجديدة ،ط ،3بaGوت ،1980 ،ص  42وما بعدها.
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وعجــزهم أيضــا عــن مقاومــة عــدوان الabتغــاليGن ووقــف تــوغلهم Pــي شــمال إفريقيــا وغر®ــا ،14الــذين ووصــلوا آنــذاك إــى
الشواطئ ٕالاسالمية Pي املتوسط ؤالاطل 23Áوبلغوا ساحل غينيا Pي غرب إفريقيا.15
نقم ٕالامام "املغي ي" عـى الوضـع القـائم بتلمسـان ،مـن جـور الحكـام وعـدم امتثـالهم ال Pـي حيـام الشخصـية وال Pـي
كيفية حكمهم عى قواعد ٕالاسالم ،إضافة إى مفاسد الود وسكوت العلماء وتغاضم عن تغي aGاملنكرٔ ،16الامر الذي
أثار حفيظته ودفع به إى الرحيل من تلمسان.
ّ
هــاجر "ٕالامــام املغي ــي" إــى منطقــة تواتــونزل بتمنطــيط ســنة )882ه1472/م( ،واســتقر ®ــا فقــا ومدرســا ،17إال أنــه
وجد الوضع ®ا أك aºسـوءا نتيجـة سـيطرة الـود وتحكمهـم Pـي النشـاط التجـاري واسـتغاللهم للحكـام والعلمـاء ؤالاعيـان
للتع ــدي ع ــى ٔالاحك ــام الش ــرعية ،فحم ــل ل ــواء مح ــاربم والقض ــاء ع ــى كنائس ــهم ،فأرس ــيت ل ــه قاع ــدة النص ــر والتغل ــب
علـم ،18ومـن تـوات خــرج متوجهـا نحـو الســودان الغربـي Pـي رحلـة طويلــة نحـو عواصـمه وأقاليمــه ،مشـتغال فيـه بالــدعوة
والوعظ والتدريس والقضاء والفتيا وبذل النصح ألمراÅا وأوـي ٔالامـر فـا ،19فـزار "تك ّـدة" مـن منطقـة "أهGـ "aومكـث فـا
ّ
ردحا من الزمن يرتادﻩ علماؤها لألخذ والـتعلم منـه ،ثـم ّتوجـه إـى مدينـة "كشـتنة" Pـي شـمال نيجaGيـا ،الـ 2تـرك Pـي أهلهـا
بصمات علمية واضحة ،ثم حط أخaGا برحاله بمدينة "كانوا" إحدى املدن بشمال نيجريا واستوطا وت ّـوى ®ـا القضـاء
والفتيا وانتفع به أهلها ،السيما أمaGها الذي استضافه وكتب له فتاوى دينية عديدة ووصايا سياسية.20
وما ينبÊي التنويه ّ
أن وفادة "املغي ي" إى هذﻩ املنـاطق اسـتقبلت بحفـاوة بالغـة ،حيـث ّ
قربـه أمراؤهـا وملوكهـا وجعلـوا
منــه مستشــارهم الخــاص ومــرجعهم الفقËــ ،2إذ نجــدﻩ قــد كتــب لهــم رســائل ووصــايا وفتــاوى Pــي أمــور الحكــم والدولــة
والسياســية الشــرعية مــا :مجموعــة Pــي أمــور ٕالامــارة والسياســة الــ 2ألفهــا ألمGــ" aكــانوا" "محمــد ابــن يعقــوب املعــروف
برمفت" وÌي ال 2جاءت بعنـوان " تـاج الـدين فيمـا يجـب ع ـى امللـوك والسـالط3ن" ،21ثـم كتـب لـه وصـية أخـرى Pـي "مـا
يجــوز للحكــام vــي ردع النــاس عــن الحــرام" ،ولـ ّـما مكــث عنـد الســلطان "محمــد بــن أبــي بكــر التــوري" املعـروف "بالحــاج
 14عبد الحميد حاجيات ،دراساتحول التاريخ السيا )*+والحضاري لتلمسان واملغرب ٕالاسالمي ،ج ،2عالم املعرفة للنشر والتوزيع،
الجزائر2011،م ،ص .449
15عبد القادر زبادية ،التلمساني محمد بن عبد الكريم املغي ي بعض آثارﻩ وأعماله vي الجنوب الجزائري وبالد السودان ،مجلة
ٔالاصالة ،العدد  ،26مطبعة البعث ،قسنطينة ،الجزائر ،1975 ،ص .206
 16عبد الحميد حاجيات ،املرجع السابق ،ج ،2ص  ،452 -451ي½ي بوعزيز ،املرجع السابق ،ج ،2ص .144
 17عبد الحميد حاجيات ،املرجع السابق ،ج ،2ص  ،452فرج محود فرج ،إقليم توات خالل القرني3ن الثامن عشر والتاسع عشر
امليالدي3ن ،ديوان املطبوعات الجامعية واملؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر1977 ،م ،ص ،14مقالتي عبدﷲ ومحفوظ رموم ،دور
منطقة توات الجزائرية vي نشر ٕالاسالم والثقافة العربية ،وزارة الثقافة الجزائرية ،ط2009 ،1م ،ص .73
18الونشريس ،املعيار املعرب والجامع املغرب عن فتوى إفريقية ؤالاندلس واملغرب ،إشراف محمد ح¨ي ،ج ،2دار الغرب ٕالاسالمي،
بaGوت ،1982 ،ص  ،215 -214ي½ي بوعزيز ،املرجع السابق ،ص  ،147عبد القادر زبادية ،املرجع السابق ،ص  ،209مبارك فضيلة،
صحوة املغي ي وثورته ضد µود تمنطيط ،ضمن أعمال امللتقى الرابع حول إسهامات علماء توات Pي الحركة الفكرية والثقافية إبان
العصر الحديث) 2000 -1500م( ،أدرار ،2015 ،ص .139 -138
 19عبد القادر زبادية  ،املرجع السابق ،ص ص .255 -254
 20عبد القادر زبادية ،املرجع نفسه ،ص .214 -213
 21املغيي ،تاج الدين فيما يجب ع ى امللوك والسالط3ن ،تحقيق محمد خ aGرمضان يوسف ،دار ابن حزم ،ط ،1بaGوت -لبنان1994 ،م.
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أســكيا" أمGــ aمملكــة "ســنغاي" ،ألــف لــه أجوبــة أســئلة كثGــaة وجههــا إليــه ،وÌــي املجموعــة الــ 2عرفــت بـ ـ" أســئلة أســكيا
وأجوبة املغي ي" ،وال 2كانت بمثابة الحجة الشرعية الدامغة ال 2استعملها "اسكيا" Pـي توطيـد دعـائم ملكـه ومواجهـة
خصـومه ،22إـى جانـب هـذﻩ الكتـب والرسـائل كانـت "للمغي ــي" مؤلفـات وتصـانيف عديـدة ،23كمـا كانـت بينـه وبـGن ٕالامــام
"جالل الدين السيوطي" مراسالت خالل فaoة وجودﻩ Pي السودان ،نتج عا مناظرة علمية حول علم املنطق اليونـاني،
ّ
الذي حرم من جانب "السيوطي"P ،ي حGن حلله "املغي ي".24
أمــا وفاتــه فكانــت بتــوات ســنة)909ه1504/م( الــ 2عــاد إليــه بعــد أن بلغــه مقتــل ابنــه البكــر "عبــد الجبــار" عــى يــد
الود.25

التعريف بالكتاب ودوافع تأليفه:
هــو عبــارة ع´aســالة متخصصــة Pــي شــؤون سياســة امللــك وأدب ٕالامــارة والتســي ،aGجــاءت تحــت عنــوان "تــاج الــدين
فيما يجب ع ى امللوك والسالط3ن" ،أمالها "املغي ي" عى بعض أمراء إفريقيا الغربية أيام إقامتـه هنـاك داعيـا ومبلغـا
ومصلحا ومنشئا لثقافة امللك باإلمارات ال¹ 2ضت هناك Pي تلك العصور ،26وال 2كانت فا الدول املركزية ٕالاسالمية
تعــرف أحــوالا مــن التــدهور ،حيــث كــان الفســاد منتش ـرا وكانــت الفــoن واملنازعــات واملظــالم شــائعة ،ومــن خارجهــا كانــت
ديدات الفرنجة والabتغاليGن عى مرمى حجر مـم ،وقـد كـان تـدهورها هـذا فاتحـة لقيـام خلفيـة مـن دول أخـرى فتيـة
كان ــت أح ــوج م ــا تك ــون إ ــى الرعاي ــة والتعه ــد والتعض ــيد ،قيــام أم ـراء وس ــالطGن ب ــالد الهوس ــا ال ــ 2زاره ــا "املغي ــي" آن ــذاك
بحركــة إصــالحية Pــي ممــالكهم ®ــدف تقويــا واملحافظــة علــا مــن ٔالاخطــار املحيطــة ®ــا مــن داخلهــا ، 27وعليــه كــان مــن
الطبي=ــي أن ينصــرف اهتمــام "املغي ــي" إــى ٕالاصــالح السيا4ــ 23بوصــفه "أداة إنق ــاذ" لدولــة ٕالاســالم مــن حالــة الضــعف
والوهن ال 2عصفت ®ا بشكل عام وPي شمال إفريقيا بشكل خاص ،وهو ما تم الاستدالل عليه مـن خـالل قـراءة نـص
"تاج الدين" و أهم ما جاء Pي محاورﻩ.
فبن ــاء ع ــى الوض ــع الس ــائد طل ــب ٔالام Gــ" aاس ــكيا" م ــن "املغي ــي" أن يكت ــب ل ــه وص ــية يعم ــل بموج Ôــا  Pــي ص ــالح أم ــور
الرعية وأن يضع له أسسا ومبادئ يضمن بإتباعها النجاح Pي الحكم ،والabاءة من ذمة ﷲ وأمانته ال 2أنيطت بشؤون
ٕالامارة والرعايا ،فل×" Öاملغي ي" رغبته وكتب له هذﻩ الوصية الّ 2بGن له فا ملن يعهـد امللـك وشـروط ذلـك مـن النـواي
 22ينظر Pي ذلك :محمد بن عبد الكريم املغيي ،أسئلة الاسقيا محمد وأجوبة املغي ي ،تقديم وتحقيق عبد القادر زبادية ،الشركة
الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر.1973 ،
 23عن مؤلفاته ينظر :محمد بن مخلوف ،املرجع السابق ،ص  ،274املغيي ،مصباح ٔالارواح vي أصول الفالح ،ط ،1تحقيق عبد املجيد
الخياي ،دار الكتب العلمية ،بaGوت ،2001 ،مقدمة التحقيق ،ص .13
 24عبد القادر زبادية ،املرجع السابق ،ص .213
 25التنبك ،2املصدر السابق ،ص .577
 26التنبك ،2املصدر نفسه ،ص  ،577محمد فرقاني ،رسالة املغي ي إ¸ى سلطان كانو "تاج الدين فيما يجب ع ى امللوك والسالط3ن"،
مجلة عصورٔ ،الاعداد  ،11 -10 -09-08مخ abالبحث التاريØي ،جامعة وهران ،الجزائر ،2007 -2006 ،ص .188
 27ابتسام عي حسGن ،أصول السلطة السياسية ووظائفها الاجتماعية ،مجلة املسلم املعاصر ،العدد  ،130لبنان ،ديسم،2008 ab
ص .209
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املاديــة والروحيــة والدينيــة ،فطلــب منــه استئصــال الفســاد بجميــع صــورﻩ ،حيــث طلــب ٕالامــام مــن ٔالامGــ aإعــادة تنظــيم
جهاز الدولة بحيث يكون لألم aGمجلس يزودﻩ باملشورة Pي ٔالامور املتعلقة بتسي aGشؤون الدولة.28
وتس ــهيال أو تجميع ــا مل ــا يطل ــب م ــن املل ــك أو الس ــلطان عام ــة ،ق ــام بتقس ــيم ه ــذﻩ الرس ــالة إ ــى ثماني ــة أب ــواب ،أوج ــز
الحديث فا ّ
متجها بنصائحه لهـم ليكونـوا أثنـاء حكمهـم حـازمGن ،عـادلGن ،يخلصـون ّ
النيـة Pـي عملهـم ويرتبـون أحـوالهم
ٕالادارية ،29فكانت بذلك أشبه بدستور أو خالصة جامعة ألمور ّ
الدين والدنيا كما تبGن ذلك أبوا®ا.30
ويعــد كتــاب "تــاج الــدين" مــن النصــوص السياســية النــادرة Pــي تــاريخ الفكــر السيا4ــٕ 23الاســالمي ،كونــه ّ
نصــا مــوجزا
ونـادرا ،إضــافة إـى محتــواﻩ القــيم الـذي يعكــس فهمــا عميقـا للســلطة وألبعادهــا وخصائصـها ومــا ينبÊــي أن يـرد علــا مــن
قيــود ،ومــا يــدل عــى أهميتــه ترجمتــه إــى ٕالانجلGيـة Pــي وقــت مبكــر مــن القــرن العشــرينP ،ــي الوقــت الــذي لــم تحــظ فيــه
كتابات سياسية أخرى أك aºشهرة ال ®ذا الاهتمام وال بالaoجمة إى لغات أجنبية.31

فكرﻩ السيا:)*+
لقد تضمن كتاب تاج الدين نصائح مركـزة ،أجمـل فـا "أبـو عبـد ﷲ املغي ـي" أهـم مـا رأى قواعـد لحكـم املرشـد
تب» Öعليه ،حيث وضع ثمانية مبادئ ّ
ودبج بتقديمه أخالقية ،نصح فـا ٔالامGـ aبمـا يجـب أن ينصـح بـه كـل حـاكم Pـي كـل
عصر ومصر.32
يطرح "املغيي" Pي الفكرة ٔالاوى من كتابه "تاج الدين" مفهومGن ّ
شديدي ٔالاهمية وهما مفهوم التقوى وهـوى الـنفس،33
حيــث ربــط "املغيــي" Pــي بدايــة حديثــه بــGن تقــوى ﷲ والاعتصــام بــاهلل مــن هــوى الــنفس ،ثــم بيــان عظمــة ٕالامــارة وجالئــل
أمرها باعتبارها خالفة من ﷲ ونيابة عن رسوله )ﷺ( Pي بيان أحكامه وتنفيذ أوامرﻩ بGن الرعيـة ،ومـدى معانقـة تقـوى
ّ
ﷲ بالعــدل بــGن الرعيــة ومــا يaoتــب عليــه الجــور والظلــم مــن ســخط وعقــاب ،34فهــو Pــي ذلــك يقــدم نصــحه للطــامعGن Pــي
ُ
منصــب ٕالامــارة غGــ aاملــدركGن لخطــورة وحجــم املســؤولية والثقــل الــذي يتحملــه صــاحÔا لقولــه)ﷺ( " :ﱠإنكـ ْـم َس َت ْح ِرصــو َن
ُ
ُ ْ
َ
ُ
ََ َ
َ َ َُ ُ ََ ً َْ َ
الفاط َمة".35
الق َي َام ِة ،ف ِن ْع َم امل ْر ِض َعة َوبئ َس ِت
ِ
عى ٕالام َار ِة ،وستكون ندامة يوم ِ

 28عي Ö3Áأل× 2أبو بكر ،عبد الرشيد محمود ّ
مقدم ،الشيخ ٕالامام املغي ي وآثارﻩ العلمية vي نيجG3يا "دراسة فنية" ،مجلة رفوف ،العدد
 ،03مخ abاملخطوطات الجزائرية Pي غرب إفريقيا ،جامعة أدرار ،الجزائر ،ديسم ،2013 ،abص .255
 29املغيي ،كتاب تاج الدين فيما يجب عى امللوك والسالطGن ،مقدمة التحقيق ،ص .8
 30محمد فرقاني ،املرجع السابق ،ص .187
 31ابتسام عي حسGن ،املرجع السابق ،ص .209
32مبارك مقدم ،املرجع السابق ،ص .16
 33املغيي ،املصدر السابق ،ص 15ـ .16
34عي Ö3Áأل× 2أبوبكر ،عبد الرشيد محمود مقدم ،املرجع السابق ،ص .255
 35رواﻩ البخاري ،صحيح البخاري ،باب ما يكرﻩ من الحرص عى ٕالامارة ،بيت ٔالافكار الدولية للنشر والتوزيع ،ط1998 ،1م ،رقم
الحديث ،7138:ص .1362
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فالتح ــذير الب ــد أن يك ــون أوال م ــن ال ـ ّـنفس وم ــن لق ــات اله ــوى ونزع ــات الش ــيطان ،فم ــن دون ش ــك ّ
أن ه ــذا الك ــالم
ز
أسا 234عند الحديث عن ٕالامارة أو السلطة ،السيما Pي تلك الفaoة الزمنية ال 2كانت فا املمارسة السياسية كلهـا بيـد
ٔالام Gــ aأو الخليف ــة ،إذ ك ــان يفع ــل ب ــاملحكومGن كي ــف م ــا ش ــاء م ــ Öش ــاء ،إض ــافة إ ــى غي ــاب املؤسس ــية وم ــا تفرض ــه م ــن
ضوابط عى الحكام واملسؤولGن يجعل الاهتمام بالتحذير من هوى النفس Pي محله.36
يظهر جليا من خالل القراءة املنهجية لـنص "تـاج الـدين" ومـا ورد فيـه بشـأن ٕالامـارة والسياسـة ،أن مفهـوم السـلطة
عند "املغي ي" تتمحور حول أربعة محاور رئيسية عى ٔالاقل وÌي مسؤولية السلطة ،وشرعيا ،والحذر ما ،ومواردها.
ففي الفقرات ٔالاوى من الباب ٔالاول الذي جعله "املغي ي" Pي "وجوب حسن النية" الذي ينبÊي أن يتوخاﻩ من ُي ْق ِد ُم
عـى ٕالامــارة بـ ّـGن مســؤولية الســلطة ،حيــث يقــول "ٕالامــارة بلــوى بــ3ن الهــوى والتقــوى" ،37إذ ّنبــه إــى م´لــة الحكــم وقيمــة
توليه شرعا ،فهو ابتالء وامتحان ومسؤولية إذا لـم يخäـ Ö3الراـي ّربـه Pـي الرعيـة ،38كمـا أك ّـد عـى أن تكـون ّنيـة ٔالامGـ aأو
السلطان Pي ٕالامارة منوطة بطلب رضا ﷲ Pي إصالح أمور ّ
الرعية والعمل بإخالص Pي تدب aGشؤو¹م ،وذلك إذا لم يكن
ومفر عن توي السلطةّ ،
له ّبد ّ
ألن ٔالاساس Pي الشريعة هو الابتعاد عا.39
أن "املغي ي" عى د اية بعمق ّ
فمن الواضح ّ
النفس البشرية وخباياها من خـالل العبـارة الـ 2أشـار إلـا ،فقـد ق ّـدم
ر
أن ّ
التقـوى ،بــرغم مـن ّ
الهـوى عـى ّ
التقـوى Ìــي ٔالاعـى ؤالاسـم Öؤالافضـل ،كمــا ّأ¹ـا تحتـاج إــى الاجـاد والجهـاد والخــروج
ّ
ّ
ع ــن اله ــوى ومقاومت ــه ،وه ــو م ــا يري ــد "املغي ــي" م ــن الح ــاكم أن يحقق ــه ،وكأن ـ ـما يق ـ ّـدم خط ــا مت ــدرجا م ــن ٔالاس ــهل إ ــى
ٔالاصعب ،ومن ٔالاقرب إى ّ
النفس البشرية إى ٔالابعد ما.40
أن "املغي ــي" يــرى Pــي الســلطة مســؤولية ،ذهابــه إــى ّ
ومــا يؤكـ ّـد ّ
أن كـ ّـل مــن يملــك العقــل "الرشــاد" فعليــه أن ينــأى
ّ
ّ
بنفسه عن "السـلطة" ،وال يـدخل أبـواب الحكـم إال مضـطرا أو كارهـا ،أمـا إذا مـا اضـطر ٕالانسـان إـى ممارسـة "السـلطة"
ّ
والــدخول إــى عاملهــا ،وفقــا "للمغي ــي" فـ ّـأول مــا يجــب أن يتــذكرﻩ هــو ّأنــه مــازال بشـرا ،مثــل كــل البشــر مــن حولــه ،ويكــرر
ّ
اللــذين والﻩ ﷲ علــم ،حيــث ّ
أن الحكــم لــيس مGــة وإنمــا
"املغي ــي" أهميــة الخــوف مــن ﷲ والســهر عــى خدمــة النــاس
ع× åومسؤولية.41
ومــا تجــدر ٕالاشــارة إليــه ّ
أن "املغي ــي" عــى مــدار كتــاب "تــاج الــدين" يكــرر عبــارة "رأســكل بليــة ،احتجــاب الســلطان
عن الرعية"ّ ،
مما يدل عى اهتمامه الشديد بشـرعية السـلطة ،فهـذﻩ العبـارة جوهريـة بالنسـبة لفهـم "املغي ـي" وطرحـه
ملفهوم "السلطة".

 36ابتسام عي حسGن ،املرجع السابق ،ص .209
37املغيي ،تاج الدين ،ص .17
38مبارك مقدم ،املرجع السابق ،ص .17
39عي Ö3Áأل× 2أبو بكر ،عبد الرشيد محمود ّ
مقدم ،املرجع السابق ،ص .256
40ابتسام عي حسGن ،املرجع السابق ،ص .210
41املغيي ،تاج الدين ،ص .18
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ومن أجل بناء شرعية السلطة ،تطرق "املغي ي" Pي الباب الثاني إى عدد من القضايا الفرعية املهمـة املتعلقـة بمـا
حض الحاكم عى حسن املظهـر و التطيـب والoـين ،ذلـك ّ
يجب أن ّ
يoين به ٔالام aGمن املظاهر املعنوية واملادية ،فقد ّ
أن
هيب ــة الح ــاكم مرتبط ــة ب ــاملظهر الالئ ــق ،لك ــن م ــع ت ــرك ٕالاس ـراف والتط ــرف واملغ ــاالة ،ومراع ــاة ع ــدم التش ــبه بالنس ــاء أو
التحي بالذهب أو الفضة أو الحرير ،وكل ما ّ
حرمه ٕالاسالم عى الرجل.42
ّ
وملــا كــان املظهــر لــيس ملبســا فقــط ،بــل أيضــا ســلوكا ،فقــد دــى "املغي ــي" الحــاكم إــى الجلــوس بشــكل معــGن وهــو
"الaoبيــع" لداللتــه عــى التواضــع ،وتــرك كºــaة الحركــة ل ــما Pــي ذلــك مــن ضــياع الهيبــة والوقــار الــالزم للحــاكم ،وقــد را ــى
"املغي ي" ّأدق التفاصيل ح Öفتح فاﻩ للتثاؤب.43
هــذا ،وقــد أضــاف إــى ذلــك بعــض ٔالاوصــاف الحميــدة الــ 2يجــدر أن يتحــى ®ــا ٔالامGــ aمــن قبــول الحــق مــن صــاحبه
ووفـاءﻩ بالوعـد واجتنـاب الغفلـة Pـي إطـالق ٔالامـر والنËــ ،2وأن يفـتح البـاب النضـمام ٔالاخيـار والعلمـاء ؤالاتقيـاء والصــلحاء
ّ
والفجـار فـال يجـدون إليـه سـبيال ،44وبالتـاي فـإن "املغي ـي" كـان
والزهاد إـى دائرتـه ويغلـق بـاب قلبـه عـى ٔالاشـرار والجهلـة
يرى Pي شرعية السلطة ضرورة مالئمة مظهر الحاكم ملنصبه املهم ملبسا وسلوكا.
كما وقـد طـرح "املغي ـي" قضـية فرعيـة أخـرى بالحـديث عـن الجوانـب التنظيميـة والبنـاء السيا4ـ ،4523وÌـي الصـحبة،
ّ
فق ــد خ ــص الب ــاب الثال ــث م ــن كتاب ــه  Pــي بي ــان "عم ــن يج ــب أن تت ــألف م ــم ٕالام ــارة" ،46حي ــث أش ــار إ ــى ص ــحبة ٔالام Gــ،a
واملقصود ®م معاونوﻩ ومساعدوﻩ ،إذ ّ
عرفهم باستخدام معياريGن :الوظيفة والصفات الشخصية الـ 2يمكـن تلخيصـها
Pي قيمة الورع ،فمرة يش aGإى املعاون من حيث وظيفته ،وتارة يش aGإليه من حيث وظيفته وورعه.47
وق ــد ّ
فص ــل "املغي ــي"  Pــي مس ــألة تل ــك الص ــحبة ،فه ــم "خ ــدام بالحض ــرة يتص ــرفون" ،و"عق ــالء يش ــaGون" ،و"أمن ــاء
يقبضــون ويصــرفون" ،و" ّ
كتــاب ّ
وحســاب يحفظــون" ،و"رســل وجســاس" ،و"حفظــة وعســاس" ،ومــن ذلــك أيضــا "علمــاء
تق ــاة يرش ــدون" ،و"أئم ــة فض ــل يجمع ــون" ،و"ع ــدول يش ــهدون" ،و"محتس ــبون يكش ــفون ويص ــلحون" ،و"أرب ــاب ش ــرطة
يزج ــرون" ،و"ش ــفعاء يش ــفعون" ،و"قض ــاة ثق ــاة يفص ــلون" ،و"رج ــال معظم ــون لوج ــه ﷲ" ،و"عم ــال يحب ــون ح ــق ﷲ"،
و"وزراء ال يخشون إال ﷲ".48

42املغيي ،تاج الدين ،ص .19
43املغيي ،تاج الدين ،ص  ،20ابتسام عي حسGن ،املرجع السابق ،ص .210
44املغيي ،تاج الدين ،ص ص 21ـ  ،24عي Ö3Áأل× 2أبو بكر ،عبد الرشيد محمود ّ
مقدم ،املرجع السابق ،ص .256
45مبارك مقدم ،املرجع السابق ،ص .18
46املغيي ،تاج الدين ،ص .25
47ابتسام عي حسGن ،املرجع السابق ،ص .210
 48املغيي ،تاج الدين ،ص .26 -25
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هذا ،إـى جانـب تخصيصـه حالـة الحـرب بعـدد آخـر مـن املتخصصـGن مثـل وزراء يجمعـون الرجـال ويخففـون ٔالاثقـال،
ّ
ويحملون عى الحرب وحمل السـالح ،وجنـاحGن مـن سـائر الخيـل والرجـال ،وبلغـاء ينشـطون القلـوب ويقبحـون الهـروب،
وعرفاء بالحروب برأ¾م تنكشف الكروب.49
أما القضية الفرعيـة الثالثـة الـ 2يتناولهـا "املغي ـي" Pـي بنـاء شـرعية السـلطة ،فËـٔ 2الاخـذ بمبـدأ اليقظـة ،حيـث دعـا
ٔالامP aGي الباب الرابع إى "الoام الحذر والحيطة Pي الحضر والسفر" ،50وأن ّ
يعد نفسه بالقوة والغلظـة الـ 2يواجـه ®مـا
أعــداء ،وأن يعـ ّـد مــن رعيتــه عــددا كافيــا مــن الفرســان الشــجعان وأن ال يفارقــه الســالح Pــي أي حــال مــن ٔالاحــوال ،ممــا
يضــمن لــه القــدرة عــى املواجهــة Pــي أي صــورة أتــى ®ــا القتــال ،51هــذا ،وقــد حـ ّـذر مــن الجــbن والجبنــاء الــذين يــدفعون
الحاكم إى التخاذل والخنوع ،بينما يحفزﻩ الشجعان عى ٕالاقدام واملواجهة ،52وتكـون هـذﻩ الفكـرة اسـتكماال ملـا قدمـه
"املغي ي" عن صحبة ٔالام aGأو السلطة.
أمــا القضــية الفرعيــة الرابعــة الــ 2تطــرق لهــا "املغي ــي" Pــي إطــار شــرعية الســلطة ،فËــ" 2العــدل" ،حيــث أكـ ّـد Pــي
البــاب الســادس مــن كتابــه تحديــدا عــى ضــرورة الحــرص عــى العــدل Pــي الحكــم ،وإن كــان هــذا مــا حــرص عليــه أغلــب
ّ
منظري السياسة و"السلطة" ،وهو ما يرتبط بدءا بوظيفـة القضـاء أو الحـاكم بوصـفه قاضـيا ،إال أن "املغي ـي" كـان لـه
تصــور دقيــق ومركــب عــن مفهــوم العــدل ،وهــذا مــا يتضــح مــن خــالل استشــهادﻩ بالحــديث النبــوي حــول تعريــف العــدل
ّ
حقـه مـن نفسـه وغ3ـGﻩ" ،53فهـو بـذلك يؤك ّـد عـى ّ
أن العـدل ملـزم للـنفس وللغGـ ،aبينمـا ٕالاحسـان
"أن يؤتي كل ذي حـق
فهو أن يتفضل به ٕالانسان من نفسه دون غaGﻩ.
وق ــد ب ـ ّـGن "املغي ــي" مواض ــع للع ــدل م ــا ،العدلفيالفص ــل ب ــGن الخص ــمان م ــن حي ــث املس ــاواة بيم ــا  Pــي ال ــدخول
والجلــوس وحــ Öالنظــر إلمــا والكــالم معهمــا ،وغGــ aذلــك مــن ٔالامــور املتصــلة ®ــذين الخصــمGن ،مــع التأكيــد عــى ضــرورة
عــدم إظهــار الحــاكم امليــل ألحــدهما أو غaGهمــا ،ويكــون ذلــك مــن خــالل تــرك التباســط والتعجــرف Pــي أبســط ٔالامــور مثــل
ّ
ّ
ّ
السـالم ،فـال يـرد السـالم إال عـى مـن سـلم عليـه وبمـا ســلم عليـه لـيس أكºـ aوال أقـل ،حـ ÖيتبـGن لـه أن الشـخص غGــ aذي
صلة أو صفة Pي الخالف محل الفصل.54
كمــا تطــرق "املغي ــي" إــى أدق تفاصــيل العمليــة القضــائية ،حيــث تنــاول قضــية ّ
ٔالادلــة وتحديــدا الشــهود ومــا يقبــل
ّ
مــم ومــا ال يقبــل ،كمــا ّ
أصــر عــى أنــه ينبÊــي عــى الحــاكم أن يصــدر حكمــه عــى أســاس مرجعيــة فقهيــة تتمثــل Pــي إمامــة
ّ
الذي يتبعه هذا الحاكم ،وإال كان حكمه جورا وطغيانا.55
 49املغيي ،تاج الدين ،ص .28 -27
50املغيي ،نفسه ،ص .29
51نفسه ،ص  ،30 – 29عي Ö3Áأل× 2أبو بكر ،عبد الرشيد محمود ّ
مقدم ،املرجع السابق ،ص .257
52املغيي ،املصدر السابق ،ص  ،29ابتسام عي حسGن ،املرجع السابق ،ص .211
53املغيي ،املصدر السابق ،ص .41
 54املغيي ،تاج الدين ،ص .41
 55املغيي ،نفسه ،ص .43
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ولم يتوقف "املغي ي" Pي طرح فكرة العدل كجزء من القضاء عند هذا الحد ،بل أيضا ض ّـمن أسـاليب التحـري ،أو
باألحرى التحقيق حسب نوع الجرائم كالسرقة واليمGن الكـاذب ،وحـ Öحالـة النظـر Pـي دعـوى جـرائم أخـرى مثـل القتـل،
إذ ّ
أن العقاب يختلف وإجراءات التحقيق والتحري ،وبالتاي ينفذ الحكم عى حسب الجنايات.
وتأكيـدا عـى أهميـة بنـاء شـرعية ٔالامGـ ،aطالـب "املغي ـي" ٔالامGـ aبالتواصـل مـع املستضـعفGن مـن النـاس ،مثـل النســاء
ؤالاطفــال ؤالايت ــام وس ــماع ش ــكواهم ،كم ــا يمك ــن للح ــاكم أن يع ــزل القض ــاة والع ــاملGن  Pــي الدول ــة ،ل ــيس بس ــب مفاس ــد
ارتكبوها وإنما تأليفا لقلوب الرعية وكسبا لودهم.56

حذر السلطة:
ّ
وملـا كــان الطمــع Pـي الســلطة قاعــدة متالزمـة مــع واقــع وطبيعــة السـلطة نفســها ،فقــد أك ّـد "املغي ــي" عــى أهميــة فكــرة
ّ
ّ
باتخــاذ الحــذر Pــي ٕالاقامــة والســفر ،فيؤكــد عــى ّ
أن الحــاكم البــد لــه أن يظهــر وأال
الحــذر ،حيــث طالــب الحــاكم ونصــحه
يحجــب عــن الرعيــة ،57حيــث التأكيــد عــى مظهــر الحــاكم أو حــ Öتظــاهرﻩ الزهــد Pــي متــاع الــدنيا وشــهواا ،مثــل النســاء
والنسل ،فيما يظهر الرغبة Pي العدد ؤالابطال.58
إال ّ
أن فكــرة الحــذر ال تع»ــ 2وفقــا "للمغي ــي" مجــرد التــدقيق الشــديد Pــي اختيــار الصــحبة ،وأن يظهــر الحــاكم الزهــد Pــي
أمــورﻩ الشخصــية ،فالحــذر يع»ــ 2أيضــا عنــد "املغي ــي" التكــتم وعــدم إطــالع ٓالاخــرين عــى ٔالاسـرار ،وتقريــب عــدد محــدود
مــن النــاس الثقــاة ،والoـام الــدرع والســالح بمع»ــ Öالتأهــب للقتــال Pــي كــل وقــت ،والتنكــر Pــي ٔالامــاكن الــ 2ال يأمــا الحــاكم
وتقريــب املحــاربGن املهــرة الثقــة ،وعــدم الحكــم عــى النــاس م ـن ظــواهرهم ،كمــا أشــار إــى أهميــة عــدم ٕالامســاك برس ــل
الهديــة وصــرفهم ،حيــث يمكنــوا أن يلعبــوا دور الجواســيس اللــذين ينقلــون ٔالاخبــار إــى دولهــم ،وإزالــة الحصــون الــ 2ال
يقدر علا الحاكم ح Öال يستغلها أعدائه.59
وPـي إطــار حــذر الســلطة تــأتي أهميـة املعلومــات ،حيــث أكــد "املغي ــي" عــى ضـرورة الكشــف عــن ٔالامــور ،وعـ ّـرف تلــك
ٔالامــور الواجــب الكشــف عــا ّ
بأ¹ــا "كــل أمــر ولــو أعفــى عنــه ،لخ½ــ*) ضــرورة منــه" ،60فيســأل الحــاكم ٔالامنــاء والعــدول
واملتقGن ؤالاوصياء عن كل ما جهل ،وهو ما يرتب عليه بعض املسؤوليات فيما يتصل بالحجر عى كـل مهمـل مـن يتـيم
وســفيه ،ؤالامــر برفــع تلــك ٔالاشــياء إليــه ليتوالهــا ،هــذا إــى جانــب الكشــف عــن الوفيــات ومــن تــرك ضــعيفا مــن ٔالابنــاء،
وبيت املال والدخول وكل ذلك تحقيقا للمصلحة العامة ،ال طمعا Pي أموال الرعية.
وبعبــارة أخــرى ،ال يمكــن أن يقــوم الحكــم العــادل إال مــن خــالل الكشــف عــن ٔالامــورٔ ،الامــر الــذي يســتدي تحـ ّـري
أك aºمن مسألة ،مثل الوفيات والaoكات والدخول ،وبالتاي يكون قد جمع "املغي ي" بGن ّ
بعدين للكشف عن املعلومـات،
56نفسه ،ص ص .47 -46
 57عي Ö3Áأل× 2أبو بكر ،عبد الرشيد محمود ّ
مقدم ،املرجع السابق ،ص .257
58ابتسام عي حسGن ،املرجع السابق ،ص .212
59املغيي ،تاج الدين ،ص ص  ،33 -29محمد فرقاني ،املرجع السابق ،ص ص .192 -191
60املغيي ،تاج الدين ،ص .34
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ُبعد فردي يقوم من خالله ٔالامّ aG
بتحري أمور الرعية والاستماع إى شـكواهم ومطـالÔمُ ،وبعـد جمـاي يعتمـد فيـه ٔالامGـa
ع ــى م ــن حول ــه م ــن ٔالامن ــاء ؤالاتقي ــاء والع ــدول للتع ــرف ع ــى العدي ــد م ــن الجوان ــب املالي ــة للحك ــم واملحك ــومGن ،وذل ــك
لتحقيق أك abقدر من العدل Pي الحكم.61
ول ـ ّـما كــان ّأول مــا نصــح بــه "املغي ــي" ٔالامGــ" aتقــوى ﷲ وتــرك هــوى الــنفس" ،فكــان مــن الطبي=ــي أن ّ
يصــر عــى أن
تكــون مــوارد الســلطة مــن حيــث أبــاح ﷲ ،و®ــدف ترهيــب وتروي ــع مباشــر للحــاكم مــن امليــل Pــي جبايــة املــال مــن وج ــوﻩ
الحالل ،62فقد استعان "املغي ي" بآيات قرآنية ،ما قوله تعـاى" :ومـن يتع ّـد حـدود ﷲ فقـد ظلـم نفسـه ال تـدري لع ّـل
ﷲ يحدث بعد ذلك أمرا".63
وما ينبÊي التنويه ّ
أن "املغي ي" انتهج منهج شديد الaoتيب والتـدرج Pـي تنـاول مسـألة املـال العـام ،حيـث بـدأ بالتأكيـد
عــى أن مصــادر املــال العــام هــو الحــالل وأتبــع Pــي ذلــك بالحــديث عــن كــرم الحــاكم ،وال يع»ــ 2الكــرم هنــا الجــود بمــا لــدى
ّ
الحاكم عى الرعية ،وإنـما ٕالامساك عما لدى الرعية من أموال والoامه ال´اهة ،كما حذرﻩ من الخراب الذي قد يحـل
بملكــه إذا مــا طمــع Pــي أمــوال الرعيــة ،64ثــم بـ ّـGن مــا أحـ ّـل مــن ٔالامــوال لألمGــP aــي أخــذﻩ وصــرفه عــى وجوهــه الشــرعية مــا
زكــاة الع ــGن والح ــرث واملاش ــية والفطــر واملع ــدن وخم ــس الغنيم ــة ،وأمــوال الجزي ــة والص ــلح ،وم ــا يؤخــذ م ــن تج ــار أهله ــا،
وتركة ال وارث ال وارث لها ،ومال أفاء ﷲ به من أموال أهل الحرب بل حرب.65
وPي املقابل ّ
وضح "املغي ي"لألم aGمصادر املال الحـرام ،كتقـاض الحـاكم أجـرا عـى توليـه القضـاء أو غGـaﻩ ألن Pـي ذلـك
إفســاد للــدين ،كمــا ضـ ّـمن "املغي ــي" مفهــوم شــديد الدقــة والصـرامة للرشــوة كجــزء مــن محــاذير املــال العــام ،أيــن يمنــع
الحــاكم وفقــا لهــذا املفهــوم مــن قبــول الهديــة أو املــال مــن الرعيــة بشــكل عــام ،وأخــذﻩ أيضــا مــن الســارق والزانــي ،واملــال
الحرام أيضا أخذ العشر من أرباب الحقوق أو الaoكات.66
والجــدير بالتنويــه ّ
أن "املغي ــي" بـ ّـGن الحــاالت الضــرورية الــ 2البــد فــا مــن الاســتعانة بــأموال الرعيــة Pــي هــذا املجــال،
فق ـ ــد ف ـ ــرض ش ـ ــرطGن ع ـ ــى ف ـ ــرض الواجب ـ ــات املادي ـ ــة ع ـ ــى الرعي ـ ــة ،الش ـ ــرط ّ
ٔالاول ه ـ ــو التناس ـ ــب ب ـ ــGن ق ـ ــدرات الرعي ـ ــة
وإســهامام ،في ــدفع الغ» ــ 2أك ºــ aم ــن الفق Gــ aوالعك ــس ص ــحيح ،أم ــا الش ــرط الث ــاني فه ــو التطبي ــق املؤق ــت لقاع ــدة إل ـزام
التأكي ــد ع ــى ّ
الن ــاس ب ــدفع امل ــال إ ــى الدول ــة إلزام ــا ،م ــع ّ
أن دف ــع ال ــديون الشخص ــية للح ــاكم ليس ــت ج ــزءا م ــن تل ــك
الضرورة ،67واستشهد Pي ذلك بحادثة سؤال أحد الرعايا "ٕالامام مالك" عن تلك املسألة ورفضه إياها حيث قال" :أمـا

 61ابتسام عي حسGن ،املرجع السابق ،ص .212
62عي Ö3Áأل× 2أبو بكر ،عبد الرشيد محمود ّ
مقدم ،املرجع السابق ،ص .259
63سورة الطالقٓ ،الاية .01
64املغيي ،املصد السابق ،ص .48
65نفسه ،ص .49
66نفسه ،ص .52 -50
67ابتسام عي حسGن ،املرجع السابق ،ص .212
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مثــل عمــر بــن عبــد العزيــز فــنعم ،وأمــا غ3ــ Gذلــك فــال ودعــه ومــا يريــد منــه ،ينــتقم ﷲ مــن ظــالم بظــالم ثــم ينــتقم مــن
كلÀما".68
ومــن جهــة أخــرى ّنبــه "املغي ــي" Pــي البــاب الثــامن إــى ضــرورة ثمــGن ٔالامــوال وتزكيــة الاقتصــاد وترشــيد املصــارف كمــا
َ
ﱠ
ُ
ّ
شرعها ﷲ ،أين استشهد بآيات من القرآن الكريم ®دف الوعظ والردع ،ما قول ﷲ تعاىَ ":و َمن ل ْـم َي ْحكـم ِب َمـا أن َـز َل
َ َ َ َْ ُ ّ َ ََ
ُ َُ َ
ﱠ ُ َ
ﱠ ُ ََ َ َ
نقل ُبــو َن" ،70وقــد ّ
وضــح Pــي هــذا املقــام
ين ظل ُمــوا
ﷲ فأ ْول ِئـ َك ُهـ ُـم الظـ ِـاملون" ،69وقولــه أيضــا" :وســيعلم الـ ِـذ
أي منقلـ ٍـب ي ِ
ّ
صرف ٔالامـوال بـالكرم ال بالبخـل والتبـذير ،باعتبارهمـا أحـد أسـباب الخـراب ،أيـن ع ّـرف "املغي ـي" الكـرم عـى أنـه" :بـذل
ما يحتاج إليه عند الحاجة ملستحقيه بقدر الطاقة" ،71فيكون الكرم ®ذا املع» Öوسطا بGن البخل والتبذير.
ثم تطرق بعـد ذلـك إـى توضـيح دور الحـاكم Pـي صـرف ٔالامـوال العامـة ،حيـث قسـمها إـى نـوعGن حسـب مسـتحقا،
فالقســم ٔالاول يش ــمل زكــاة الع ــGن والحــرث واملاش ــية وزك ــاة املعــدن وزك ــاة الفطــر ،ويص ــرف لصــالح مس ــتحقا الثماني ــة
ال ــذين ورد ذك ــرهم  Pــي الق ـرآن ،72وه ــم الفق ـراء واملس ــاكGن والع ــاملGن عل ــا واملؤلف ــة قل ــو®م و Pــي الرق ــاب والغ ــارمGن و Pــي
سبيل ﷲ وابن السبيل.
ومــن املالحــظ Pــي هــذا الصــدد ّ
أن "املغي ــي" راــى البعــد املكــاني لصــرف هــذا القســم مــن املــال العــام ،حيــث أكـ ّـد عــى
وجوب صرفه عى مستحقيه Pي محله ،فإن لـم يجـد كـان صـرفه Pـي أقـرب مكـان فيـه هـؤالء املسـتحقGنّ ،أمـا إذا كـان Pـي
قســم املــال بيمــا ،وفقــا لالجــاد ونفقــة النقــل ،وقــد أكـ ّـد عــى ّ
محلــه مســتحق وPــي غGــaﻩ مســتحق أحــوج منــهّ ،
أن نفقــة
النقـل ال تخصــم مــن الزكـاة نفســها ،وإنمــا تـدفع مــن الفــيء ،73كمـا ّ
وضــح مصــرف زكـاة الفطــر وذلــك عـى أســاس ٔالاهميــة
ّ
والحاجــة إــى امل ــال ،حيــث خ ـ ّ
ـص الفق ـراء واملســاكGن دون ب ــاîي الفئــات ال ــ 2أوردهــا ،وال يعطــى حارس ــها مــا ،وإن تع ــذر
صرفها Pي محل وجو®ا ففي أقرب مكان ممكن.74
أم ــا القس ــم الث ــاني م ــن امل ــال الع ــام ال ــذي ّ
يعم ــم م ــن خ ــالل املص ــالح فه ــو الف ــيء كخم ــس ّ
الرك ــاز واملع ــادن وخم ــس
الغنيمــة ومــا يؤخــذ مــن أهــل الذمــة وأهــل الصــلح ّ
وتجارهمــا وخـراج ٔالارضــيGن والaoكــة الــ 2ال وارث لهــا ومــا أفــاء ﷲ مــن
أم ــوال أه ــل الح ــرب ب ــل ح ــرب ،و Pــي ه ــذا القس ــم م ــن امل ــال للح ــاكم حري ــة تحدي ــد املس ــتحقGن حس ــب ٔالاهمي ــة بالنس ــبة
للمسلمGن والحاكم مم مراعيا Pي ذلك التقوى وترك الهوى.75

 68املغيي ،املصدر السابق ،ص .53
69سورة املائدةٓ ،الاية .45
70سورة الشعراءٓ ،الاية .227
71املغيي ،املصدر السابق ،ص .54
72سورة التوبةٓ ،الاية .60
73املغيي ،املصدر السابق ،ص  ،56ابتسام عي حسGن ،املرجع السابق ،ص .213
 74املغيي ،املصدر السابق ،ص .56
75نفسه ،ص .57
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أن "املغي ــي"  Pــي ه ــذا املق ــام ح ـ ّـدد للح ــاكم أولوي ــات  Pــي ص ــرف م ــال الف ــيء ،حي ــث أى ّ
وم ــا ينب Êــي التنوي ــه ّ
أن أول
ر
مصارفها هو الجيش والسالح ،يلم حماة الدين من القضاة والعلماء ،ثم أهل البلد مـن ٔالافقـر إـى ٔالاقـل فقـرا ،ثـم ّ
إن
أهــل البلــد هــم ٔالاوــى ،ثــم يلــم املحتــاجGن مــن الــبالد ٔالاخــرىّ ،أمــا إذا كــان أهــل الــبالد ٔالاخــرى أحــوج مــن أهــل بلــد املــال
نفس ــهّ ،
قس ــم امل ــال بي ــم بحس ــب الحاج ــة ،وإذا ف ــاض م ــال الف ــيء بع ــد س ـ ّـد تل ــك املص ــارف ،في ــتم توزيع ــه ع ــى عام ــة
الناس ،كما يمكن للحاكم ّادخار جـزء منـه لوقـت ٔالازمـات ،أو بنـاء املسـاجد وفـك أسـر ٔالاسـرى وقضـاء الـديون والoـويج
والحـج ،وغGــ aذلـك مــن وجـوﻩ الاحتيــاج ،76وتكــون آلل البيـت أولويــة عـى عمــوم النــاس Pـي هــذا املجـال ،اقتــداء "بعمــر بــن
عبد العزيز"-ر 23ªﷲ عنه -الذي كان يخص أوالد السيدة "فاطمة" –ر 23ªﷲ عا -كل عـام بـاث» 2عشـر ألـف دينـار،
ّ
سوى ما يعطي غaGها من ذي القربـى ،ويالحـظ Pـي هـذا املجـال أن ّ
املصـالح الشخصـية للرعيـة رغـم أهميـا ،إال ّأ¹ـا تـأتي
ّ
Pــي ¹ايــة قائمــة املصــارفP ،ــي تأكيــد واضــح عــى أولويــة املصــالح العامــة عــى تلــك الخاصــة ،وملــا افتــتح "املغي ــي" نصــه
بآيات من القرآن الكريم ،فقد اختتمه بنفس ٔالاسلوب.
يتضـح جليـا فيمــا يخـص مــوارد السـلطة ّ
أن "املغي ــي" قــد ّ
فصـل Pــي مـوارد الدولــة مـع الاستشــهاد بمـا جــاء Pـي القـرآن
الكريم من أجل تحديد مصارف املال العام ،مع تأكيد دائم عى أهمية تقوى ﷲ وحبس النفس عن مال الرعية.

خاتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
يتضـح ممـا ســبق ّ
أن ال ّـدور الــذي قـان بــه "املغي ـي" ال يدانيــه أي دور قـام بــه عـالم مغربــي Pـي الســودان الغربـي ،فقــد
ت ــرك أثـ ـرا إس ــالميا كبGـ ـaا تمث ــل  Pــي قيام ــه بتص ــحيح نم ــوذñي مفص ــل ملف ــاهيم كث Gــaة كان ــت مغلوط ــة  Pــي أذه ــان العام ــة
والســالطGن ،فق ــد كــان لزيارت ــه ال ــ 2قــام ® ــا إ ــى "ك ــانو" ص ــدى كبGــ aونت ــائج عظيم ــة تركــت أث ـرا واض ــحا لــيس  Pــي والي ــات
الهوسا جميعا ،ألن انتشار ٕالاسالم Pي "كانو" أدى إى انتشارﻩ Pي الواليات ٔالاخرى من نيجaGيا ،فقد استفادت البالد منه
كثaGا ،وأثارﻩ كثaGة Pي ميادين عديدة واضحة ملموسة لكل صغ aGوكبP ،aGي الحكم والسياسة والعلم ؤالادب وغaGها.
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