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� ی67J ا	.�س 	� ی67J ا? وأول    	 F� ��Q�	 �� ��	ا �1 و:� �	9�	أش67 ا F�   
    ا	67J وا*ن��م أن وW.� إ	� إن�Uز ه�ا ا	�6Jوع، إ	� :����S�J� L وأس�ت�ت� ا	-�%ء      

� (��5 ا	�6اح� ا	�راس�5 1Uاه� ا?       Yت�Y�:9وت �Y�&ون �Yی���9ا ��� ب��� �	 Fی�	ا  
    � � Z	ذ �1ان�.� خ�6ًا و:�� �Y.�ت�ح.  
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67Jًا وأ	` ش67     �Y9ب�Wاح �.9ن� ب.  
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وح6ص ��� :�ی ' ب�	� �ب�5 وا	.&��5 وا0ه ��م، وآ�ن 	' ا	-�� � ت��UJ ��� خ9ض ه�ا ا	�9ض9ع،    

�' �.� :1ی� ا	67J وا	 �Wی6 وا0ح 6ام.  
� ا	�آ 9ر اح�� ����وي و �آ�� أت�Wم ب67Jي Mس�ت�تY-�%ء و��� رأس	ا Fی�	ا ���� Fآ 9ر أح�� ب�	س �ذ اMا
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  .ا	9Uزي ��� ا	6ح�F بlو0د س���

� ا	67J وا�0 .�ن�Q� �.� �Y	خ�6 و �ا? �.� آ � .ب�رك ا? � ا	L��U و:1اه
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حلقة  الثامن والتاسع اهلجريني، الرابع عشر واخلامس عشر امليالديني،كان القرنان          
احلضارة اإلسالمية وصل بني فترتني تارخييتني هامتني من تاريخ اإلسالم واملسلمني، فترة 

فة العباسية ببغداد، وسقوط نقضت باجتياح املغول للعراق، وسقوط اخلالالزاهرة اليت ا
آخر معاقل اإلسالم باألندلس، وبني فترة احلكم العثماين ملعظم بالد العامل  ،ةغرناط

اإلسالمي، ورغم التطورات اخلطرية اليت مست احلياة االجتماعية واالقتصادية لشعوب العامل 
غرافية، إال أن ذلك اإلسالمي من جراء التغيريات الكبرية اليت شهدا خريطته السياسية واجل

رة احلياة الثقافية والعلمية، ففي بالد املغرب اإلسالمي مثالً ظهرت حركة ريومل مينع من ص
علمية وثقافية واسعة، يشهد على ذلك كثرة العلماء والفقهاء، وانتشار العديد من مراكز 
العلم يف خمتلف أقطار البالد، وقد ظهر بتلمسان حاضرة الزيانيني باملغرب األوسط آنذاك، 

شتهرت بتوارث العلم، والريادة يف اإلفتاء والقضاء، وخنبة من العلماء جمموعة من األسر اليت ا
األجالء الذين نبغوا يف شىت الفنون واملعارف، انتعشت من خالهلم احلياة الثقافية واحلضارية 

وكان من بني هذه األسر . حىت يف احلياة السياسية فعالةً للبالد، وكان لبعضهم مشاركةً
ينحدر منها القاضي والفقيه العامل حممد بن عبد الكرمي املغيلي ، واليت "املغيلي"أسرة 

  .التلمساين
فعال واإلجيايب يف منطقة تتناول هاته الدراسة حياة اإلمام املغيلي وظروف عصره، ودوره ال

السودان الغريب من خالل إبراز املنهج الدعوي الذي اتبعه اإلمام اته املناطق، توات و
. الفياضكام، حماوالً توضيح وإبراز مكانته الدعوية وعطاءه احلضاري ب واحلوباتصاله بالشع

بشخصية املغيلي من خالل الرسائل اليت حتمل يف مضموا  ختتصومن هنا فإن الدراسة 
فقد أرسى املغيلي . الدعوة إىل اهللا، ودوره يف خدمة اإلسالم، واحملافظة على أهدافه العليا

جاً للدعاة من السودان الغريب، وأصبح فكره ودعوته منهادعائم احلركة الدعوية بتوات و
  . عامل اليت متسك االثوابت وامل ابعده يستلهمون منه

عوا بني العلم والعمل وما ، الذين مجواحداً من علماء تلمسان القالئل يكان املغيللقد     
اإلصالح يتعلق به من حتصيل وتدريس وقضاء وقتيا، وبني ممارسة السياسة، وحماولة 

 ،ورغم االختالف بني املؤرخني والباحثني. بالرجوع إىل تعاليم الدين من منابعه األصلية
حول تفاصيل عديدة من حياته، كتاريخ ميالده وتنقالته ورحاالته واخلالف الواقع يف ذلك، 
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علوم وحصر شيوخه وتالمذته، إال أم أمجعوا على أنه كان عاملاً تقياً فقيهاً يف العديد من ال
بني جباية سان، وفترة دراسته وشبابه عاش فترة صباه بتلم نبيهاً، وفنون املعرفة، ورحالةً

واجلزائر، وسنوات طوال من عمره بني قصور توات املترامية يف الصحراء، وبني ممالك 
السودان الغريب والتكرور، حماوالً جتسيد أفكاره، ومبادئه، وأعماله اإلصالحية، فحياة الرجل 

  .ت حافلة بالنشاط والعطاء والكفاحكان
يقوم هذا البحث أساساً على دراسة املنهج الدعوي عند املغيلي من خالل رسائله    

الدعوية، إنطالقاً من أرائه وأفكاره السياسية واالجتماعية والدينية، واليت حوا بعض آثاره 
إلصالح بإقليم توات، وممالك املخطوطة واملطبوعة، مع إبراز دوره الكبري يف عملية الدعوة وا

، بنشر العقيدة اإلسالمية الصحيحة، )م15(السودان الغريب مع اية القرن التاسع اهلجري
وإصالح املعتقدات الفاسدة، وتعليم اللغة العربية، ونشر الفقه املالكي، والطريقة القادرية يف 

ظي تلك املناطق، حيث حع اليت عرفتها التصوف، وحماولة املشاركة يف تغيري بعض األوضا
  . يف املناطق اليت زارها مبكانة خاصة لدى بعض السالطني واألمراء

املالمح العامة اليت شكلت  ما هي: واإلشكالية الرئيسية اليت عاجلتها هذه الدراسة هي   
وما هي أهم املسائل واملناهج واألفكار اليت عاجلتها  اإلطار الدعوي  يف حياة اإلمام املغيلي؟

 م األعمال اليت قام ا يف مسارهوما هي أه ئله الدعوية اليت هي موضوع البحث؟سار
؟ وما هي أهم اآلثار اليت تركتها هذه اإلصالحات سواء ، والسودان الغريباإلصالحي بتوات

  .على املستوى القريب والبعيد؟
املغيلي يف  جناح اإلمام ما مدى: العديد من التساؤالت منهاوتندرج حتت هذه اإلشكالية 

على احلياة السياسية واالجتماعية؟ وهل وانعكاسها مهمته الدعوية يف توات والسودان الغريب 
وفق اإلمام يف طرد اليهود من توات؟ وهل كان حمقاً يف فتواه اجتاه اليهود كأهل الذمة؟ وهل 

رة يف د الفاسدة املنتشـح العقائصالحية يف السودان الغريب؟ وهل صحجنح يف حركته اإل
م املغيلي منهج هل لإلما ؛املنطقة، من الشرك والشعوذة والسحر؟ كما نطرح تساؤالً مهماً

اعتمد عليها يف دعوته اإلصالحية؟ وهل هاته املناهج واملبادئ مستوحاة من  ومبادئ وثوابت
  األصول الدعوية للكتاب والسنة؟ أم هي مستخلصة من أفكار املغيلي اخلاصة؟
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مة، حيث ـباملوضوع منذ فترة الدراسة باملعهد اإلسالمي لتكوين األيكان اهتمامي     
اجلانب العلمي يف : كان موضوع التخرج يتعلق باإلمام املغيلي، وكان موضوع العمل هو

حياة اإلمام املغيلي، وتعلق البحث بصفة خاصة حبياة اإلمام املغيلي التارخيية وحماولة مجع 
وبعد انتهاء العمل . ي، دون حتليل أو مقارنة أو استنباطمعارف كثرية على اإلمام املغيل

 تبت عن الشخصية، وجدت نقصاً كبرياً، وأخطاًءومراجعته وظهور بعض املراجع اليت كُ
يف بعض املعلومات التارخيية، ومنذ ذلك الوقت وأنا أحتني الفرصة لتصحيح األخطاء،  فادحةً

  .املاجستري إلكمال هذا النقص وإعطاء هذا العلم حقه يف البحث، فجاءت فرصةُ
ستطيع اإلملام جبميع ومتعدد حبيث ال ن ،ام املغيلي واسعالبحث يف شخصية اإلمإن     

جمال البحث،  جوانب حياته الدعوية، لكثرة تنقالته، ومؤلفاته، وهلذا كان لزاماً علينا حتديد
غيلي، ومبساعدة أهل الدقيقة ملؤلفات املاملتأنية ووبالقراءة . وحوصلته يف موضوع خاص

نا أكثر بالرسائل الدعوية، اليت على رسائل اإلمام املغيلي، واهتممرنا البحث االختصاص، قص
وركزنا البحث على اجلوانب الناقصة من حياة . هلا عالقة باإلصالح السياسي، واالجتماعي

عنها عمداً أو اإلمام املغيلي، واليت مل تبحث من قبل من طرف الباحثني، واليت غض الطرف 
  .نقصاً للمعلومة وندرا

قبل أن خيرج البحث إىل الصورة اليت هو عليها اآلن، واجهته العديد من املشاكل    
صعوبة قراءة اخلط الذي ظهرت عليه النسخ املصورة الرديئة : والصعوبات كان من أمهها
ثار ون مساعدة اآلرة، مما يصعب أخذ املعلومة منها ابتداًء، دألغلب املخطوطات املتوف

ام كما منعنا من احلصول على املخطوطات األصلية لإلم. املطبوعة يف إكمال النقص احلاصل
معرفة العناوين  ملغيلي بزاوية الشيخ املغيلي، ومل نستطعاملوجودة يف خزانة اإلمام ا املغيلي،
والقوقعة اليت يعيشها اب هاته اخلزائن، والتعنت وهذا نظراً للخوف النفسي ألصح. املتوفرة

 األباء الكبار، فهم يعتربون هاته املخطوطات مرياث شخصي، ال جيوز حىت النظر إليه، وال
  .معرفة حىت ما يوجد فيها

ثار املتبقية لإلمام املغيلي، وخاصة تلك املوجودة يف الوقوف على اآل: ن الصعوبات إيضاًوم 
ة املنطقة وبعد املسافة ووعورة الطريق، أعماق الصحراء يف السودان الغريب، وذلك لصعوب

عالية وغالية للوصول إليها، إضافة إىل تفرغ الباحث للبحث، وعدم  الذي يتطلب إمكانيات
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عدم وصولنا إىل املنطقة اليت عاش فيها اإلمام  .مه بأشياء أخرى تشغل فكره وحياتههتماا
نطقة باإلكتفاء بالسماع وما نقلته املغيلي يف السودان الغريب يعطي للبحث نظرة باهتة عن امل

ثغرة واضحة لقلة املعلومات  مما يبقي البحث ذا. لنظر كالسماعالكتب فقط، وليس ا
  .وتشاها يف الكتب املتوفرة

ئي، إضافة إىل املنهج الوصفي ذا البحث هو املنهج التارخيي اإلستقرااملنهج املتبع يف هو    
هذا البحث على ما جاء يف الرسائل الدعوية لإلمام  دنا أساساً يفاوكان اعتم .التحليلي

. املغيلي اليت هي عبارة عن خمطوطات مل حتقق بعد، وبعضها حقق ونشر من طرف الباحثني
وذلك بقراءة أهم األفكار اليت احتوا هاته الرسائل، واستخراج أهم املبادئ واألفكار 

ومن خالهلا . توات، والسودان الغريبوالثوابت اليت أسس عليها اإلمام املغيلي دعوته يف 
حاولنا التعرف على املناهج الدعوية لإلمام املغيلي رجوعاً إىل رسالتني هامتني، كان هلما 

على السياسية الداخلية واخلارخية للمجتمع التوايت والسوداين، وكانا جماالً  اًكبري اًتأثري
  .تأثريمهاللبحث من طرف الكثري من الباحثني، نظراً ألمهيتهما و

الرسائل املخطوطة : اعتمدت هاته الدراسة على العديد من املصادر واملراجع املتنوعة أمهها   
اليت ألفها اإلمام املغيلي، فهي احملور األساسي للبحث، واعتمدت أساساً على خمطوطة 

لة هي الرسااملتعلقة بأهل الذمة عموماً وباليهود خصوصاً، و" رسالة إىل كل مسلم ومسلمة"
إضافة إىل خمطوطة . فاس وتونس وتلمسان، ملساندة رأيه يف يهود تواتاليت بعثها للعلماء ب

. ، وهي الرسالة اليت كتبها ألمري السنغاي األسقيا احلاج حممد"أسئلة األسقيا وأجوبة املغيلي"
وز فيما جي"وخمطوطة . ، اليت كتبها ألمري كانو حممد بن يعقوب"رسالة يف اإلمارة"وخمطوطة 

ومن أهم املصادر اليت اعتمدت عليها يف . لنفس األمري" للحكام يف ردع الناس عن احلرام
ألمحد بابا التمبكيت، الذي يعتري من املصادر " نيل االبتهاج بتطريز الديباج"البحث كتاب 

األوىل لثرمجة اإلمام املغيلي، حبيث ال يستطيع الباحث االستغناء عنه، ألنه يعطينا إشارات 
" املعيار املعرِب "كما يعترب كتاب . مة يف حياة اإلمام املغيلي وتنقالته ومؤلفاتهمه

للونشريسي مصدراً اساسياً للبحث حبيث يعطينا صورة واضحة لردود العلماء املساندة 
  .وبيان اجلانب الفقهي للقضية وحتليلها حتليالً ممتازاً. واملعارضة لإلمام املغيلي
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احلركة العلمية والثقافية اإلصالحية : يت اعتمد عليها البحث هو كتابومن املراجع املهمة ال
يف السودان الغريب، ملؤلفه أبو بكر إمساعيل ميقا، الذي يفيدنا يف املقارنة بني أفكار اإلمام 

كما اعتمدنا على . املغيلي يف رسائله الدعوية، ويزودنا بالنص الكامل ألهم هاته الرسائل
د حملقيقه عبد الرحيم بنحادة وعمر بنمرية، وهو املرجع الذي أعطى كتاب رسالة يف اليهو

يتهجم فيها على اإلمام املغيلي حيث حرارة للبحث من خالل األراء واألفكار اليت نشرها، 
ويأيت االعتماد على الكتب اليت ألفاها . ويوصفه بصفات تسيئ لإلمام أكثر مما تنصفه

  .املغيلي بتوات، ودعوته اإلصالحية بالسودان الغريبالباحث مربوك مقدم، عن حياة اإلمام 
واعتمد البحث أساساً على الرسائل اجلامعية اليت ألفت يف حياة اإلمام املغيلي، وكان 

أمحد : اإلمام املغيلي رائد احلركة الفكرية بتوات لألستاذ: االعتماد على ثالثة رسائل وهي
ة من نوعها، حبيث يعتمد عليه كل من احلمدي، واليت أعطت للبحث حقائق جديدة وفريد

ورسالة حممد بن . ياسني شباييب: الفكر السياسي لإلمام املغيلي للطالب: ورسالة. جاء بعده
وكان للشريط . منرية بوغرارة: عبد الكرمي املغيلي ومسامهته الثقافية يف غرب إفريقيا، للطالبة

فقد أطلعنا . أمهية كبرية يف البحث املصور الذي حتصلنا عنه، بواسطة الباحث مربوك مقدم،
كما . مل تكن معروفة يف كتب التاريخ، وال عند الباحثنياليت فكار األقائق واحل بعض على
للرحلة اليت قمنا ا إىل عني املكان مبنطقة أوالد سعيد أول معاقل اإلمام املغيلي  تكان

ها أعطى قوة ملنطقة، وتصويرتركها املغيلي يف ابتوات، والوقوف شخصياً على األثار اليت 
  .حقيقية للوثائق التارخيية، واملعلومات املتوفرة

تعرضت يف املدخل : ءت على النحو األيتفصول جا ةسم هذا البحث إىل مدخل وثالثقُ   
الدعوة، املنهج، الرسالة، توات، : مفاهيم ةإىل حتديد مفاهيم الدراسة، حيث حددت مخس

ألول فكان ثرمجة حلياة اإلمام املغيلي، قسمته إىل ثالثة مباحث، أما الفصل ا. السودان الغريب
، يف املبحث األول، تعرضت لدراسة شخصية من مولده، ونشأته، وتعليمه، وشيوخه

: أما املبحث الثاين فكان بعنوان. الفضل فيه، ومؤلفاته وتالميذته، ومعاصريه، وكالم أهل
ورجوعه إىل . متنطيطولي إىل توات، وأوالد سعيد، اإلمام املغيلي بتوات، وجاء فيه تنقل املغي

اإلمام املغيلي يف السودان الغريب، وجاء : أما املبحث الثالث فكان بعنوان. توات ووفاته ا
  .فيه أهم األماكن اليت تنقل هلا املغيلي يف السودان، وأهم األعمال اليت قام ا هناك
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مباحث  ةاإلمام املغيلي، وقد قسمته إىل ثالث دراسة رسائل: أما الفصل الثاين فجاء بعنوان
: ملا جاء يف هاته الرسائل وقراءا، أما البحث الثاين فكان اًأساسية، املبحث األول كان وصف

كاملراساالت، : وسائل الدعوة عند اإلمام املغيلي، وركزت على أهم الوسائل الدعوية
التأصيل : أما البحث الثالث فكان. اتواخلطابة، والرحاالت، والتأليف والتنظري، واملناظر

الشرعي لوسائل الدعوة عند اإلمام املغيلي، حاولت فيه استخراج أهم األدلة اليت اعتمد 
أقوال واألحاديث النبوية الشريفة، والقرءان الكرمي، : عليها املغيلي يف رسائلة الدعوية مثل

  .اأهم املصادر اليت اعتمد عليهواحلكم، والشعر، والعلماء، 
املنهج الدعوي لإلمام املغيلي من خالل رسالة إىل كل مسلم : أما الفصل الثالث فجاء بعنوان

تعرضت فيه إىل هاتني الرسالتني بالتحليل . ومسلمة ورسالة أسئلة األسقيا و أجوبة املغيلي
  .واإلستنباط واملقارنة والتدقيق واستخراج املنهج الدعوي

تخلصت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل تمت هذه الرسالة خبامتة اسوقد خ
واهللا . فما كان من توفيق فمن اهللا، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان. البحث

  .املستعان وعليه التكالن
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 :تعريف الدعوة )1
: يلي ما 1989لسنة " الروس "  من مؤسسةَ األساسيجاء يف املعجم العريب : لغة: الدعوة

تبليغ الدعوة على قام الرسول ب ،دعوة مصدرها دعا، نشر اإلسالم وشهادة أن ال اله إال اهللا "
 ،دعوة، داع ، الداعي ،يدعو ،دعا": يلي وجاء يف املعجم حول كلمة دعا ما  ".يكون حسن ماأ

 ."مدعو
  ."دعا إىل اإلسالم" ا  ىل عقيدته بشردعا إ )1
  ."دعوة صديقي إىل العشاء" استضافه : دعا الشخص إىل وليمة ) 2
  ."أدعوين أستجب لكم قال ربكمو" دعا اهللا سأله حاجته  )3
 .دعا لفالن طلب له اخلري )4
  .دعا على فالن طلب له الشر )5
 ."دعا املؤذن الناس اىل الصالة" ه ناداه وصاح ب: دعا فالن بفالن  )6
  ."م من دون اهللا إن كنتم صادقنيكوادعوا شهداؤ" استعان به : دعا الشخص  )7

  .1و فكرةمن يدعو إىل دين اهللا أ: عاة ع مجعه ددا" داعية " وجاء فيه حول كلمة   
  : يلي  مني عبد العزيز ماملؤلفه مجعة أ "الدعوة قواعد وأصول: "وجاء يف كتاب 

  : من معين الدعوة لغة

 . واستدعيتهيقال دعى فالن إذا ناداه ودعوة الرجل إذا صحت به : النداء

 .الدعاء إىل الشئ مبعىن احلث عليه
 .ثباا أو الدفاع عنها كانت حقا أو باطاليراد إىل قضية الدعوة إ
 .ملة  ولقولية أو الفعلية إلمالة الناس إىل مذهب أاحملاولة ا

ليه دعوت اهللا  أدعوه ، وادعوه دعاء أي ابتهل إ:"باح املنري جاء يف املص. بتهال والسؤال اال
  2."سؤال وأرغب فيما عنده من اخلري بال
  
  

                                                 
  .452ص - العرباعة من كبار اللغويني إعداد مج -م1989عريب االساسي مبؤسسة الروس املعجم ال -1
    .14، 13ص -1989اجلزائر  – 2ط -دار الصديقية للنشر -الدعوة قواعد واصول –بد العزيز مجعة امني ع -  2
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  لعرب للفظ الدعوةاللغوي يف لسان ا املعىن
.  وجلّ ىل اهللا عزالرغبة إ:الدعوى معناها الدعاء، والدعاء  }دعا{:   1جاء يف لسان العرب 

 وأصله دعاؤ ،واحد األدعية :  مدة من الدعاء ، والدعاء: ، والدعوة .....، دعاء ، ودعوى دعاه
ىل ه صلى اهللا عليه وسلم إبو يف كتا ،...إال أن الواو ملا جاءت بعد ألف مهزت  ،نه من دعوت أل

وداعيا " :أي ساقه وقوله تعاىل مري، ودعاه إىل األ....أدعوك بدعاية اإلسالم ، أي بدعوته : هرقل 
  .ىل توحيد اهللا وما يقرب منهمعناه داعيا إ "نه وسراجا منرياىل اهللا بإذإ

ا كان يدعو الناس ة ، إذورجل داعي قوم يدعون إىل بيعة هدي أو ضاللة واحدهم داع ،: والدعاة
   .، النيب صلى اهللا عليه وسلم داع إىل اهللا تعاىل...إىل بدعة أو دين 

ا تطلق عمل كما إ احملاوالت القولية والفعلية من أجل حتقيق هدف أو: فكلمة دعوة لغويا تفيد
  .وتطلق على الدين اإلسالمي نفسهّ. "الدعوة"م سعلى احملاوالت املذكورة ا

 :ة لغة باملعاين التالية كما تأيت الدعو
  .سأله وناداه : يقال دعا الرجل دعوا ودعاه :السؤال والنداء_  1

θ#)�:قال تعاىل ä9$ s% äí÷Š $# $ uΖs9 y7 −/u‘ Îi t7ãƒ $ uΖ©9 $ tΒ }‘Ïδ 4 ∩∉∇∪    68البقرة.  

  .احلث على قصده:  الدعاء إىل الشيء_ 2
  .ؤذن ويطلق على امل: ىل اهللا تعاىل الرغبة إ: الدعاء _ 3

çµ…� :ا اهللا قال تعاىللّإله إ ن الشهادة أ:  الدعوة_ 4 s9 äοuθ ôãyŠ Èd,ptø:   .14الرعد    ∪⊇⊆∩ ) #$

$�tΑ :توحيده والثناء عليه قال تعاىل: ىل اهللا الدعاء إ_ 5 s%uρ ãΝà6 š/u‘ þ’ÎΤθãã÷Š $# ó= Éf tGó™r& ö/ ä3s9 4 ∩∉⊃∪     

  .60غافر 

  .125الصافات    ∪∋⊅⊆∩ /�Z�tβθããô‰s?r& Wξ÷ètالعبادة قال تعاىل: الدعاء _ 6

θ#) :قال تعاىل .ستغاثةاإل: الدعاء _ 7 ãã÷Š $#uρ Νä.u!#y‰yγ ä© ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# χ Î) öΝçFΖä. t Ï%Ï‰≈ |¹ ∩⊄⊂∪   

   23البقرة 
   .2و ضاللةوهم قوما يدعون إىل بيعة هدي أ :لدعاة مجع داعيةوا_ 8

                                                 
  17ص.]دعاً[مادة -361- 357ص 1، ج1ط-بريوت -دار صادر  -لسان العرب -ابن منظور   -1
  .18ص -1،2002ط - املدينة –دار احلامد للنشر والتوزيع  –ساليبها أوة ومفاهيم يف فقه الدع -عبد احلليم حممد الرحمى  -  2
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: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال د اهللا أن رسول فعن جابر بن عب: ذانيطلق لفظ الدعوة على األ
ت حممد الوسيلة الصالة القائمة آاللهم رب هذه الدعوة التامة و: من قال حني يسمع النداء(

 .1) عدته حلت له شفاعيت يوم القيامة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم املقام حممود الذي و
قال رسول اهللا صلى عليه : رضي اهللا عنه قال  فعن جابر تطلق الدعوة على الطلب إىل الطعام ،

  .2) فإن شاء طعم وإن شاء ترك  إذا دعي أحدكم إىل طعام فليجب ،:( وسلم 
: صاحب املقاييس إذ قال  لككما ذكر ذ د على البيان والكالم ،صل يف مفهوم الدعوة انه يعتماأل

  . إليك بصوت وكالم يكون منك الشيءن متيل الدعوة أ

y7 3: قال تعاىل: اخلري والشروة يستعمل يف ظ الدعولف Í× ‾≈ s9 'ρé& tβθ ããô‰tƒ ’n<Î) Í‘$ ¨Ζ9 $# ( ª!$#uρ (# þθ ããô‰tƒ ’ n<Î) 

Ïπ̈Ψyf ø9 $# Íοt� Ï�øóyϑø9 $#uρ ÏµÏΡøŒ Î* Î/ ( ∩⊄⊄⊇∪     221البقرة .  

مار تقتله الفئة الباغية يدعوهم ويح ع( وقال صلى اهللا عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي اهللا عنه 
  .3)ىل النار إىل اهللا ويدعونه إ

  :ا أن الدعوة تأتى مبعان عدة منهاتقدم يتبني لنا مم  :خالصة املعىن اللغوى 
  .وتوحيده والثناء عليه وعبادته ،واإلستعانة به ليه،سؤال اهللا واللجوء إ

وما  ، يدهإىل توح اهللا فهو يدعو أي كلمة التوحيد ،والرسول داع :ال اهللاوتعىن شهادة أن ال إله إ
  .4يقرب إليه والتزام شرعه

   .يأيت من تتبع لفظ الدعوة يف القرءان الكرمي :املعىن اإلصطالحى

äí ÷Š $# 4’n<Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/u‘ ∩⊇⊄∈∪   125النحل ،ôtΒ uρ ß |¡ ôm r& Zωöθ s% £ϑÏiΒ !% tæyŠ ’ n<Î) «!$# ∩⊂⊂∪   33فصلت، 

ö≅è% ÍνÉ‹≈yδ þ’Í?ŠÎ6 y™ (# þθ ãã÷Š r& ’ n<Î) «! ä3tF .108 يوسف   ∪∇⊂⊆∩  4 #$ ø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ããô‰tƒ ’n<Î) Î�ö� sƒø: $# ∩⊇⊃⊆∪   

sŒ#�،104ل عمرانآ Î)uρ (# þθããßŠ ’ n<Î) «!$# Ï& Î!θ ß™u‘uρ zΝä3ós uŠÏ9 öΝæηuΖ÷�t/ ∩⊆∇∪   48النور$ yϑ‾ΡÎ) tβ% x. tΑöθ s% 

tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# #sŒ Î) (# þθ ããßŠ ’n<Î) «!$# Ï& Î!θ ß™u‘uρ u/ ä3ós u‹ Ï9 öΝßγ oΨ÷�t/  ∩∈⊇∪   51النور .  

                                                 
  .614،رقم 94ص 2الدعاء عن االذان ج باب:رجه البخارى يف كتاب االذان خأ -  1
  .143،ر2/45خرجه مسلم يف كتاب النكاح ،باب االمر باجابة الداعى اىل دعوة أ  -2
  .279/ 2بار عن الراس يف سبيل اهللا باب مسح الغ:خرجه البخارى يف كتاب اجلهاد أ-  3
 . 18ص  -السابق عاملرج –عبد احلليم حممد الرحمي  -  4
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≈%x‹≈yδ Ô# :قال تعاىل: التبليغ والنذارة كما تتجلى الدعوة يف معىن  n=t/ Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 (#ρâ‘x‹ΖãŠÏ9 uρ ÏµÎ/ ∩∈⊄∪   

$ *�،52إبراهيم  pκš‰r' ‾≈ tƒ ãΑθ ß™§�9 $# õ%Ïk=t/ !$tΒ tΑÌ“Ρé& š�ø‹s9 Î) ÏΒ y7Îi/¢‘ (  ∩∉∠∪    67املائدة، �z Çrρé& uρ ¥’n<Î) #x‹≈yδ 

ãβ#u ö�à)ø9 $# Νä.u‘ É‹ΡT{ ÏµÎ/ . tΒ uρ x%n=t/ 4 ∩⊇∪   1 19األنعام.  

يبعد كثريا عن  من خالل هاته املعاين والدالالت نستطيع حتديد املعىن اإلصطالحى للدعوة ونراه ال
  .املعىن اللغوي ،فاملعىن اإلصطالحى هو فرع من املعىن اللغوي 

≅Ÿ :واإليضاح والبيان قال تعاىل ىل التوحيد تعىن البالغفالدعوة إ ÷δ r'‾≈ tƒ É=≈tGÅ6 ø9$# ô‰s% öΝà2u !$y_ 

$ oΨä9θß™u‘ ÚÎi t7 ãƒ öΝä3s9 # Z��ÏW Ÿ2 $ £ϑÏiΒ öΝçFΨà2 šχθà�øƒéB z ÏΒ É=≈tGÅ6 ø9 تعاىل  وقال 15املائدة    ∪∋⊆∩ #$

 :!$ tΒ uρ $ uΖù=y™ö‘r&  ÏΒ @Αθ ß™§‘ āω Î) Èβ$ |¡ Î=Î/ ÏµÏΒ öθ s% šÎi t7ãŠÏ9 öΝçλ m; ( ∩⊆∪   04إبراهيم.  

والدعوة إىل التوحيد وإعراض الناس عنه تقتضى البالغ والنذير والتخويف وأن عليهم اإلذعان 

óΟ :تعاىلوالتحاكم إىل ما أنزل اهللا قال  s9 r& t� s? ’n<Î) šÏ% ©!$# (#θ è?ρé& $Y7ŠÅÁ tΡ z ÏiΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# tβöθ tãô‰ãƒ 4’n<Î) 

É=≈tF Å2 «!$# zΝä3ós uŠÏ9 óΟ ßγ oΨ÷�t/ ∩⊄⊂∪    23عمران آل
2.  

  :يلي  ما" صول وأ الدعوة قواعد" : جاء يف كتاب :الدعوة إصطالحا
  :يلي ىل مااليت دف إ هيسلمني القيام ا ىل اهللا اليت نعنيها واليت جيب على املالدعوة إ

اتمع  كدعوة الرسل عليهم الصالة والسالم اليت كانت تبدأ يف: سيس جمتمع أسالمي تأ_ 1
   .بهشراك يرهم من اإلوحتذ  سبحانه وتعاىل وتبليغهم وحيه ،ىل دين اهللالي من دعوة الناس إاجلاه
من االحنراف وظهر فيها بعض املنكرات  ت بشئبيصدعوة اإلصالح يف اتمعات اإلسالمية أ_ 2

   .وضيع فيها بعض الواجبات
مة والتدابري ها باملوعظة الدائللحفاظ على سالمت: دعوة يف اتمعات القائمة باحلقستمرار الا_ 3

يات وثالث مهام حسب هذا التعريف ، فهي دعوة مرتبطة فالدعوة ثالثة مستو والتزكية والتعليم ،
  3.باإلسالم إقناعا وإصطالحا وحمافظة على املنجزات

                                                 
 .19ص  -املرجع السابق -عبد احلليم حممد الرحمي -  1
 .20ص -نفسهاملرجع   -  2
 .18ص  - حامعة األمري - ماجستر الدعوة واإلعالم -البعد الدعوي يف أعمال مولود قاسم نايت بلقاسم -بوعالم جوهري -  3
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: يلي ما ملؤلفه األستاذ الطيب برغوث "املعادلة االجتماعيةسالمية والدعوة اإل" :وجاء يف كتاب
هذا واقع " عى إىل  إسالمه و مجاعة فالداعي يسواقع اإلنسان فردا أ: ضوع الدعوة إىل اهللا هو مو
ن ضيق الدنيا عبادة اهللا وحده ومىل ة خترج العباد من عبادة العبادة إنسان بصورة عميقة وشاملاإل

  . ديان إىل عدالة اإلسالمخرة ومن جور األإىل سعة الدنيا واأل
الدعوة إىل هي حتقيق مقتضيات الشهادة بالقيام بفريضة " : ذ الطيب برغوثفالدعوة حسب األستا

بألباب املدعوين  خذمعجزة تأ. اهللا اليت تنقل حقيقة اإلسالم كما هي شاملة ، متوازنة ، متكاملة
  .اإلسالميةىل املسامهة يف حتقيق أهداف الدعوة  وتتملك نفوسهم ، توجههم إ

ىل اهلادف إ: اجلهد املنهجي املنظم  لكالدعوة هي ذ" غوث أقرب تعربف لألستاذ الطيب بر
جدري شامل متوازن يف حيام على  حداث تتغيريوالعمل على إ. ريف الناس احلقيقة اإلسالم تع

اجبات اإلستخالف إبتغاء مرضات اهللا ، والفوز مبا أدخره لعباده الصاحلني يف عامل طريق الوفاء بو
  .1خرةاأل

  : عند الباحثني املعىن االصطالحي 
  .2)غري مشركني متبعني غري مبتدعني نداء احلق للخلق ليوحد املعبود ويعبدوا الواحد حنفاء هللا )1
ليفوزوا بسعادة العاجل  باملعروف والنهي عن املنكر واألمرحث الناس على اخلري واهلدى  )2

  .3واألجل 
وا الغاية من ليها البشر ليبصراج إإا برنامج كامل يضم يف أضوائه مجيع املعارف اليت حيت )3

   .4مر راشدين حمياهم وليكتشفوا األ

يف كل زمان ومكان بأساليب  ،وعمالً ليه قوالًتبليغ الناس مجيعا دعوة اإلسالم وهدايتهم إ )4
  .5ن على خمتلف أصنافهم وعصورهم ووسائل خمتلفة تتناسب مع املدعوي

  .6سالم وتعليمهم وتطبيقه ل ا إىل تبليغ الناس اإلالقواعد واألصول اليت يتوصا جمموعة إ )5

                                                 
 .)21 - 18(ص - املرجع السابق – اعمال مولود قاسم نايت بلقاسمالبعد الدعوى يف –بوعالم جوهرى  -  1
 .اخلطيط للدعوة االسالمية وامهيته   -عبد الرب عبد النيب ابو السعود -  2
 . هداية املرشدين  –على حمفوظ / الدعوة اىل االصالح  - حممد اخلضر   -  3

   ص -اجلزائر -دار اهلدى -دراسات يف الدعوة والدعاة -مع اهللا – حممد الغزاىل -  4
 .21خصائص الدوة االسالمية ص –حممد امني حسني   -5
  .22ص -1995 - 3ط - بريوت -مؤسسة الرسالة - املدخل اىل علم الدعوة –حممد ابو الفتح البيانوىن  -  6
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ميان باهللا ومبا جاءت به رسله وتصديقهم وهي الدعوة إىل اإل: عىن النشر والبالغكما تأيت الدعوة مب
 .فيما أخربوا به وطاعته فيما أمروا به

هم الوقوع يف ن أمر خيشى عليىل اهللا هي إنقاذ الناس من ضاللة أو شر واقعا حتذيرهم موالدعوة إ
  . بأسه
سواء كانت جاهلية أفكار ،  ،هدم جاهلية بكل صورها وأشكاهلا .هدم وبناء: ىل اهللان الدعوة إإ

سالم يف ناء اتمع املسلم على قواعد اإلأم جاهلية أخالق ، أم جاهلية نظم وشرائع ، ومن مث ب
تطلعه العقدي للكون  شكله وحمتواه ، يف مظهره وجوهره، يف نظام حكمه وأسلوب عيشه، يف

  .1واحلياة ولإلنسان

 الدعوة الكتاب والباحثني تبعا الختالفام يف حتديد معىن ىعريفات الدعوة وتعددت لدختلفت تإ
فاظ املشتركة اليت األلن كلمة الدعوة من أمن جهة أخرى، فنجد  ليهامن جهة ،وتفاوت نظرم إ

  .  2ادها هو الذي حيدد املعىن املرادير، وسياق إتطلق على اإلسالم وعلى عملية نشره بني الناس
لحا يعىن الرسالة احملمدية ،وأصبح الرسول الكرمي صبحت الدعوة من هذا املفهوم مصطوقد أ      

أو هذا اعترب دين اهللا دين الرسالة ـب ،ىل توحيد اهللاصاحب الدعوة إ يأ" إىل اهللا  اًداعي"يسمى 
      .ينادي ا القرءان الكرمي وسنة نبيه الكرمي العتناق املبادئ اليت دين الدعوة الذي يدعو اإلنسانية

ليها إ،وهناك من نظر  سالم فحسبفهناك من نظر إىل الدعوة على إا تبليغ وبيان ملا جاء به اإل
  .3لكىل غري ذإ....يقي والتنفيذي وجردها عن اجلانب التطب ،م وتعليمعلى إا عل

  

  
  
  

  

                                                 
 .22ص) فكرة ، حركة ، انقالب (اآلسالم  –فتحي يكن   -1
 .10ص - 1987، 1ط-صريدار الكتاب امل –ة االسالمية الدعو:امحد علوش.د -  2
 .14ص - م1995 -3بريوت ط –مؤسسة الرسالة  –املدخل اىل علم الدعوة  –البيانوين حممد ابو الفتح   -3
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  املنهج
  :وياملعىن اللغ

ل قال أبو كبري فأجرته بأق: النهج  طريق ج ، بني ، واضح، وهو "ج" :جاء يف لسان العرب
منهج ،كنهج ،  وسبيلوج ،واجلمة جات ، وج وأثره جا أبان بدى فريغ خمرف ، حتسب

  .املذهب ، واملنهاج الطريق الواضحبوزن  .ومنهج الطريق وضحه

$ 9e≅ä3Ï9 4((  ويف الترتيل : واملنهاج كمنهج  oΨù=yèy_ öΝä3ΖÏΒ Zπtã÷�Å° % [`$yγ ÷ΨÏΒuρ 4  ∩⊆∇∪  48املائدة   ((.   

جا واضحا بي ج الطريق وضح وصارولقد أضاء : قال يزيد بن احلداق العبدي : ن واستبان وأ
  . لك الطريق واجت سبل املكارم واهلدي تعدى أي تعني وتقوى

لك، إعمل على ما جته : طريق أي ابنته وأوضحته ، يقال واملنهاج الطريق الواضح ، وجت ال
، أي يسلك مسلكه ، والنهج الطريق وجت الطريق سلكته ، وفالن يستنهج سبيل فالن

   .1املستقيم

: ح ، وج الطريق املنهج أو املنهاج يف قواميس اللغة العريبة يعين الطريق الواض:  املنهجمفهوم 

≅9e:واضحا بينا ، جاء يف القران الكرمي قوله تعاىلوصار جا  ،أبانه وأوضحه ä3Ï9 $oΨù=yèy_ öΝä3ΖÏΒ 

Zπ tã÷�Å° % [`$yγ ÷ΨÏΒ uρ 4  ∩⊆∇∪  نسان السري حنو غايتهلسنة أو السبيل اليت تشمل على اإلوهو ا. 48املائدة ،

  . اصد الصحيحةىل املقالسبيل إ: حنراف ، واملنهاج ادون زيغ أو 
  :بأنه  هلكلمة املنهج ميكن تعريف وبناء على التحقيق اللغوي

يسلكها الدعاة يف تبليغهم رسالة اهللا تعاىل إىل  املرسومة اليت  جمموعة الطرق الواضحة واخلطط
  .2الناس 

و املنهجية كلمتان يدور معنامها حول أساس يتضح لنا أن املنهج أ: اقات السابقة ومن مجلة االشتق 
، فمثال و يكشف به عن حقيقةتوصل به إىل هدف معني أمسلك معني يأو  ،اخلطة املرسومة وهو

، وهذا ما يطلق حاطة بكيفية عملها، واإلحصيل املعرفة والتحقق منهاقد يستعمل املنهج كألية لت

                                                 
  .4555-4554ص  – 6ج - ن العرب الس –ابن منظور  -  1
، 2007ماجستري الدعوة واالعالم جامعة احلاج خلضر –نظز الشيخ حممد الغزاىل القصور املنهجى يف العمل الدعوى يف  –ميلود رحاىل  -  2

 .14ص -م2008
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بط واسع يرتعليه باملنهج العلمي الذي هدفه البحث عن احلقيقة ، كما قد يستعمل املنهج مبفهوم 
د التعريف األيت  للمنهج ولذلك فان إيرا ،اعتباره خيضع خلطة معينةب ،رتباطا وثيقا بالفعل التغيرييا

   .1طار البحث العلميإيتجاوز 
الطريق اليت سلكها الباحث لإلجابة عن األسئلة اليت تثريها " و ه :العلمي املنهج يف البحث     

اسطة طائفة ف عن احلقيقة يف العلوم بوق املؤدي إىل الكشأو الطري" و موضوع البحث املشكلة أ
   2. ديد عملياته حىت يصل اىل النتيجةمن القواعد يمن على سري العقل وحت

ىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة الطريق املؤدي إ:( فه الدكتور حممد عبد احلميد بأنهويعر
توجه سري العمل، وحتدد عملياته حىت يصل طائفة من القواعد واإلجراءات أو خطوات منتظمة 

  .3ىل نتيجةاحث إالب

  : املعىن االصطالحي 
ما أساسه التفكري ، سواء كان هذا الشئ ماديا او معنويا ، لذا هو اخلطة أو التخطيط  إلعداد شئ 

سالمية أساسها منهج رباين و طريق كسب املعرفة ، والشريعة اإلإنه علم التفكري أ: نستطيع القول 
، اقوال وفعال وتقرير  -صلى اهللا عليه وسلم  –لكرمي واحد ، عمدته القران الكرمي وسنة الرسول ا

  .إىل جانب القياس واإلمجاع ،واجتهاد علماء األمة
األمة ألن كلمة  ختلفت أراء علماءة أن املنهج اإلسالمي واحد مهما ان نوضح منذ البدايوالبد أ

التوحيد وحدالقرءان الكرمي ن ما يالحظ يف إطريقته ، لذا ف ت خطاهم ، وتشريع القرءان حدد
 وقد . خرى مثل السبيل ، الصراط ، ولكنها تدل على معىن واحد وهو الطريق من مفردات لغوية أ

≅ö:جاء يف القرءان الكرمي è% ÍνÉ‹≈yδ þ’Í?ŠÎ6 y™ (# þθ ãã÷Š r& ’ n<Î) «!$# 4 4’ n?tã >οu��ÅÁ t/ O$ tΡr& Ç tΒuρ Í_ yèt6 ¨?$# (  ∩⊇⊃∇∪  

  .108يوسف 
طريق الذلول املوصل اىل رضى ال: ح كما تدل عليه مصادر التشريع هوفاملنهج إذا يف االصطال

  .4اهللا
  

                                                 
 .2ص.م 2001 -قسنطينة جامعة االمري –ماجستري الدعوة واألعالم  –منهجية التجديد عند ايب االعلى املودودى  –سهيلة عظيمى  -  1
 .40ص -2ط -بريوت –مناهج البحث العلمى  –عبد اللطيف حممد العيد  -  2
 .54ص - 1ط –ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر  –حتليل احملتوى يف حبوث االعالم  –حممد عبداحلميد  -  3
  .688م ص1999- 1مكتبة لبنان بريوت ط –ت حممود خاطر –خمتار الصحاح  –الرازى حممد بن ايب بكر عبد القادر  -  4
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ين وفق أبعاد املنهج هو مجلة اخلطوات املرسومة أو العمليات املنظمة اليت يتطلبها الواقع اإلنسا
  .1فكرية معينة

   :أمهية املنهج 
نتظام دقيق قال اتناسق وإن هذا الوجود الطبيعي حمكوم بسنن مطردة ويسري وفق قوانني ثابتة يف 

t,n=yzuρ ¨≅à2 & :تعاىل  ó x« …çνu‘ £‰s)sù # \�ƒ Ï‰ø)s? ∩⊄∪    02الفرقان.  

اًمضبوط اً، أي حمكمجمرد مصادفة، أي خلقه مقدرا حد معني الاجعله على مقدار و: ره ومعىن قد 
كيفية أرادها دة وعلم على جله ال تفاوت فيه وال خلل ، وهذا يقتضي أنه بإراملا خلق أل صاحلاً
  .2وعينها
، فإذا يف توجيه حركة اإلنسان الفكرية واحلضارية عموماً خطرياً ن املنهج يؤدي دوراًإوعليه ف

مستويات  مل فليس مثة طريق يوصل اىل األهداف اليت تضمن لإلنسانية أرقى ـهغاب املنهج أو أٌ
  .3روقائع التاريخ املاضي واحلاض تشهد عليه املتناغم مع الوجود ، وهو ما ،التوازن والتفاعل احلي

وعليه فإن املنهج هو الروح الضابطة اليت ينبغي أن تتواجد يف جسد احلركة اإلسالمية اليت تروح 
وهذا ما ذهب اليه مالك  تأتى إال بعد تشخيص األمراض ،ياإلرتقاء بالواقع اإلنساين ، الذي لن 

  .4بن نيب 

  : املنهج عند العلماء املعاصرين 
ساليب والوسائل على األ "منهاج الدعوة"يطلقوا  خري على أنالعلماء والدعاة يف العصر األ طلحصا

 ق املستقيم ، ونقلهم من الظلمات إىل النور ، ىل الطريا دعوة الناس عموما ، وهدايتهم إاليت يراد
كما تطلق  ىل الطاعة ، وتبصريهم بأمور دينهم وأدابه ، وتبيان أحكامه وشريعته ،ومن املعصية إ

على اخلطط اليت يضعوا وحيددون معاملها وأهدافها ، وعلى طرق تصنيف املدعوين ومعرفة 
  .5هم وأحواهلم وطرق معاملتهمـتانفسي

   

                                                 
    2ص -املرجع السابق –سهيلة عظيمى  -  1
  .319ص -م1984تونس  18التحرير والتنوير جتفسري  –الطاهر  عاشور حممدابن  -  2
 .3املرجع السابق ص –سهيلة عظيمى  -  3
 .4ص -املرجع نفسه -4
 .م1996_ 1995 –جامعة االمري  –قواعد الدعوة اىل اهللا من خالل القصص القرآىن ماجستري الدعوة  –بن نيىن شعيب   -5
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           :                                                     نواع املناهج الدعويةأ
                    : املناهج الدعوية إىل أربع حيثيات وهىتنقسم 

  :ن هاته احليثية إىل قسمنيعتنقسم  :و مصدرها من حيث واضعها أ-1
و السنة رع هلذه الدعوة عن طريق القرءان أوضعها الشا وهى املناهج اليت: هج الربانيةاملنا - )ا(

لكل جعلنا منكم شرعة " فهى مناهج معصومة من اخلطأ واصل للمناهج الدعوية كلها قال تعاىل 
  ."نهاجا وم

جانب من  والعلماء باجتهادهم يف أي وضعها الدعاة اليتوهى املناهج  :املناهج البشرية -)ب(
  .وهى حتتمل اخلطأ والصواب  .الدعوة تطبيقا للمناهج الربانية جوانب

لك لشمول الدعوة تتنوع تبعا لتنوع املوضوعات اليت تتناوهلا ،وذ :من حيث موضوعها-2
  .ب احلياة اإلنسانية اإلسالمية جلميع جوان
  .ية واقتصادية ،وعسكرية ،وسياسية ،وصح ،واجتماعية ،ةباديوع ،فهناك مناهج عقدية

فهناك مناهج دعوية خاصة وأخرى عامة ،وهناك مناهج فردية وأخرى :من حيث طبيعتها  -3
  .وهكذا...خرى تطبيقية ،مجاعية ،وهناك مناهج نظرية وأ

وضع له، فاملنهج اخلاص ال يصلح  ته اخلاصة به ،وميدانه الذيج طبيعفلكل منهج من هذه املناه
   .تعميمه واملنهج العام ال يصلح ختصيصه ، وهكذا

لك وذ نواعها السابقة من حيث ركائزها ،ناهج الدعوية جبميع أاملتتنوع  :من حيث ركائزها-4
 كان من املناهج مرتكزاًفما . واحلس  ،والعقل ،القلب: تبعا لتنوع ركائز الفطرة اإلنسانية الثالث

كان  ،وما)املنهج العقلي(ـمرتكزه مسى ب فما كان العقل ،)املنهج العاطفي( ب ىعلى القلب مس
1).و التجرييباملنهج احلسي أ(ى باحلس مرتكزه مس  

  
  
  
  

                                                 
ساليبها ووسائلها ومشكالا يف أصوهلا ومناهجها وأدراسة منهجية شاملة لتاريخ الدعوة و :ىل علم الدعوة إاملدخل – بو الفتح البيانوتىأحممد -  1

 .  197، 196ص -3ط–مؤسسة الرسالة بريوت –ضوء النقل والعقل 
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  الرسالة
التوجيه وقد أرسل إليه، والرسالة تراسل : الرسالة واإلرسال: جاء يف لسان العرب البن منظور

  1.أرسل بعضهم إىل بعض: قومال

  3.ما محله الرسول2.ما يرسل أو الصحيفة اليت يكتب فيها الكالم املرسل: الرسالة لغة
  .4الرسالة ما يرسل وكتاب يشتمل على قليل من املسائل تكون يف موضوع واحد

. رسائلالترسل من الرسل يف األمور واملنطق كالتمهل والتثبت، ومجع الرسالة وال: قال ابن منظور
الترسل يف الكالم التوتر والتفهم والترفق من غري أن يرفع صوته شديداً والترسل يف : قال ابن جنية

  .الركوب أن يبسط رجليه على الدابة حىت يرخي ثيابه عليها

  :مصطلح تقرن داللته يف االستعمال مبعنيني رئيسيني مها: إصطالحاً

اً تدل على التخاطب بلسان القلم والترسل ذا وهي مجيع: التراسل أو املراسلة أو املكاتبة )1
العرب عناية خاصة مند أقدم العصور حىت اليوم،  وقد عين. املعىن قدمي يف آداب األمم

فنوعوا أغراضه وحددوا مناهجه وميزوا أنواعه واستخلصوا قواعده وأصوله، وأبرز ما 
ة وجمانبة التكلف واالبتعاد السداجة اليت تكمن يف إلتزام الفطر: ذكروه من خواص املكاتبة

عن املغاالة يف زخرفة القول ورجة الكالم، والوضوح واإلجياز الذي يقوم على قاعدة 
واملالئمة وهي االنطالق دائماً من مبدأ مطابقة مقتضى احلال من ".خري الكالم ما قلّ ودلّ"

عبارة وتكسو اليت تعتمد جودة ال: والطالوة. حيث مراعاة قدر الكاتب واملكتوب إليه
 .الكالم رونقاً وإشراقاً

اعتماد النثر املرسل إرساالً غري مقيد باألسجاع وسائر ضروب البديع والزخارف اللفظية  )2
وما شاه مما جيعل الترسل بعيداً عن الطبع فارقاً يف التصنيع والتكالف مغالياً يف التأنق 

 5.والتظرف إىل حد التعقيد واالشكراه

                                                 
 .378ص - 6ج -املصدر السابق -إبن منظور -  1
 .729ص -1م -وت لبنانبري -دار العلم للماليني - 6ط - الرائد -مسعود جريان -  2
 .1987 -1ط -دار العلم للماليني -2ج -مجهرة اللغة - أبو بكر بن احلسن بن دريد -  3
 . 344ص -6ط -1ج -املعجم الوسيط-عبد احلليم منتصر، عطية العرايب -  4

 .382ص -1987 -1ط - بريوت -علم للمالينيدار ال -1ج -املعجم املفصل يف اللغة واألدب -اميل بديع يعقوب -ديشال عاصي -  5
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مر من املرسل إىل املرسل إليه وأصلها الة أي الصحيفة املشتملة على قليل من والرسالة انبعاث أ
    1.املسائل اليت تكون من نوع واحد

  :وتطلق على مخسة معاين: تعريفات اجلرجاين
  .ما يكتبه انسان إىل آخر )1
 .حبث موجز يف موضوع معني )2
 دات العلياحبث منهجي يقدمه طالب الدراسات العليا يف اجلامعات لنيل الشها )3

 .مهة الرسول أو الفئات أو األديب )4
يف عملية التواصل اللساين، مقطع كالمي حيمل معلومات يريد املرسل أن ينقلها إىل املرسل  )5

 2.إليه ويكتب األول الرسالة ويفهمها اآلخر بناء على نظام لغوي مشترك بينهما

لة وهو حد صحيح ملا أن كل رسالة حتميل مجلة من الكالم إىل املقصود بالدال :الرسالة يف اللغة
مث اطلقت الرسالة على . فيما بني اخللق هي الوساطة بني املرسل واملرسل إليه يف إيصال األخبار

العبارات املؤلفة واملعاين املدونة ملا فيها من إيصال كالم املؤلف ومراده إىل املؤلف له وأصلها الة 
  3.ن فن واحدأي الصحيفة املشتملة على كتب املسائل م

  
  
   
  
  
  
  

                                    
  

                                                 
 .284ص -دار الفكر -1994، 2ط - 14م -تاج العروس -الغيض مرتضى الواسطي الزبيدي وأب -  1
  .215ص - بريوت -دار العلم للماليني -1987فرباير 1ط -قاموس احمليطات اللغوية واألدبية -اميل يعقوب -  2
 .476ص -ة الرسالة بريوتمؤسس -2،1993ط -الكليات -البقاء بن موسى احلسنني الكفوي وأب -  3
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  السودان الغريب                                 
       
يت رقعتهم السودان على تلك األقوام املتمركزة جنوب الصحراء الكربى ومس إسمب أطلق العر   

  .اليت ميتاز ا سكاا) السواد(ىل لون البشرة إ صل هذه التسميةببالد السودان، ويرجع أ
ة التكرور مرادفة لكلمة صبحت كلمأ حىت 1عض املؤرخني العرب بالد التكروركما يطلق عليها ب

  .صبحت تطلق على السودان الغريبسوداين وأ
  :ىل ثالثة مناطقوتنقسم السودان إ

  . وتشمل مناطق النيل وروافده، أي املنطقة الواقعة جنوب بالد النوبة: السودان الشرقي

 .ويشمل املناطق احمليطة ببحرية تشاد :السودان األوسط

 .لعليا والنيجر األوسطا ويشمل حوض السنغال وغامبيا وفولتا: السودان الغريب

طراف دود الشرقية لنيجرييا شرقا، ومن أىل احلميتد من سواحل األطلس غربا إ: املوقع اجلغرايف
  2ستواء جنوبال خط االدرجة مشا 16خط عرض اال إىل الصحراء الكربى مش

ل عند ملا بني ر السنغا ة موطن اجلماعات الزجنية النقية، أو الزنوج املمتد: ميثل السودان الغريبو
ستواء اىل احلدود الشرقية لنيجرييا، سدس املساحة الكلية درجة مشال خط اال 16خط عرض 

  .للقارة

بلية، ممتدة سهول الواسعة واملرتفعات اجلمبظهر األودية والمتتاز تضاريس هذه املنطقة : التضاريس
ىل اجلنوب وتنقسم هذه التضاريس من الشمال إ .سواحل األطلس غربامن غرب نيجريا شرقا إىل 

  :كما يلي

ىل فرع النيجر جلنوبية للصحراء الكربى مشاال، وإا متتد أطرافها إىل احلوايف :املنطقة الشمالية
هضبة التيبسي شرقا، وهضبة األيفوفاس واألهري يف : ةاألوسط جنوبا، وتتخلله اهلضاب التالي

                                                 
-1994- معهد التاريخ جامعة اجلزائر –ماجستر –حركة احلاج عمر الفويت يف السودان الغريب خالل القرن التاسع عشر –حسني حاجو  -  1
 .11ص
  .12ص - املرجع نفسه -  2
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غلب مساحتها، وتتخللها ، ولذلك تعترب منطقة صحراوية يف أالوسط، وهضاب موريتانيا غربا
    .1بعض األودية والواحات الصغرية املتناثرة

انيا من ربا، حتدها موريتىل منطقة فوتاتورو غمتتد من غريب حبرية التشاد شرقا إ: املنطقة الوسطى
من الشرق، واحمليط ) أجزاء من مايل حاليا(رث وينورو فوتا جالون من اجلنوب، كاالشمال 

األطلسي من الغرب، فهي إذن متتد ما بني دمبكان شرقا وداغنا غربا، مكونة بذلك الضفة اليسرى 
ي يف خصب األراضشريطا زراعيا من أللفرع األوسط من ر السينغال، وتكون أجزاؤها الشمالية 

كثف كم، ويعد من أ12يب، ويبلغ متوسط عرضه من الشمال إىل اجلنوب حوايل السودان الغر
   .2راعة وتربية املواشي والصيدمن سكانه بالز  % 70املناطق سكانا يف السودان الغريب، ويشتغل 

ة سبتورو، فهي عبارة عن سهول تتخللها بعض املرتفعات وتقل فيها نأما املنطقة الوسطى من فوتا
ىل األمطار يف أقصى شرق اإلقليم إىل الغرب، حيث تصل كمية األمطار كلما اجتهنا من الشرق إ

األقليم  اويعد هذ) قليمأقصى غرب اإل(ملم سنويا يف  330ز ملم سنويا، بينما ال يتجاو 800
  .زراعيا بالدرجة األوىل ورعويا بالدرجة الثانية
األستبس واملراعي، ويف فترة اجلفاف ينتقل الرعاة  ويتكون اجلزء اجلنويب من فوتا تورو، من

 .يف اجتاه النهر ملمارسة نشاطهممبواشيهم 

املطلة  على األطلس، وتضم كتل جبلية عالية، منها وهي املشرفة على خليج غينيا : املنطقة اجلنوبية
رييا م واهلضاب الليربية، وهضاب نيج 1752كتلة فولتا جالون اليت يبلغ ارتفاعها حوايل 

وينحصر بني مرتفعات . نسلسلة جبال األدمووا يف الكامريو الشمالية، مث األطراف الغربية من
كون حوض ر الفولتا ويوجد يف أقصى منخفض نيجرييا شرقا وهضبة فوتا جالون غربا سهل 

من جزيرة  قليم سهل ساحلي ضيق تتخلله بعض البحريات املمتدةجنوب هذا اإل
  .3ىل دلتا ر النيجر شرقا، إغربا يف سرياليون)  sherbro(شريبرو

 ساسيا يف تاريخ املنطقة ويشمل كل من ر السينغال والنيجر وغامبيالعبت األار دورا أ: األار
  .ان واار اجلنوب، ور الفولتا، ور داهوميإىل جانب وجود أار أخرى ثانوية كنهر الكاسد

                                                 
 .13ص -السابقاملرجع  -حسني حاجو -  1
  .14ص  - نفسهاملرجع  -  2
 .14ص - املرجع نفسه -  3
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جالون ويتجه مشاال مث غربا حنو  كم، وينبع من هضبة فوتا 1700طوله حوايل  :ر السينغال
احمليط األطلسي، ليصب عند مدينة سان لويس، وميتاز باحندار جمراه تدرجييا يف املنطقة الساحلية، 

  .كم من املصب350ثالثة أمتار ليقطع مسافة  وال يتجاوز عمقه

نغو وميتد يف السودان وعد النيل والكفريقيا بهو ثالث أار إكم و4200طوله حوايل : ر النيجر
 الغريب على شكل قوس يتجه من اجلنوب الغريب حنو الشمال الشرقي، وينبع من هضبة فوتا جالون

   .1طلسيبكتو ليصب يف احمليط األىل متويسري النهر ليصل إ
لنسبة النهر شريان حيوي با اومتثل ثنية ر النيجر جزء هام من السودان الغريب، كما يعترب هذ

  .فريقياان واملواصالت يف هذه الرقعة من إللعمر

كم تقع القرى بعيدة 470من أهم طرق املواصالت يف املنطقة، صاحل للمالحة ملسافة :ر غامبيا
ريب، عن جمراه بسبب كثرة املستنقعات والغابات على ضفافه، وهو املدخل الرئيسي للسودان الغ

  .فانااختراقه منطقة السظرا الن

الشبه استوائي، الذي ميتاز بارتفاع عام يف  قليماإل يندرج مناخ السودان الغريب ضمن مناخ: اخاملن
احلرارة وبزيادة معتربة يف نسبة الرطوبة، نتيجة لوقعه ما بني خط االستواء جنوبا ومدار السرطان 

  .فوتزداد احلرارة ارتفاعا كلما اجتهنا حنو الداخل والشمال خاصة يف فصل الصي. مشاال
  :وبذلك ميكن متييز مناخ السودان الغريب فيما يلي 

ىل صحاري املتامخة للصحراء الكربى ممتدا إ الذي يسود املناطق الشمالية: املناخ الصحراوي 1
  .2مطاراأل قليم بشدة حرارته، وقلة املياه وندرةومايل والسينغال، وميتاز هذا اإل كل من النيجر

حدمها جاف واآلخر ممطر وخاصة يف اإلقليم بفصلني مناخيني، أا ميتاز هذ: قليم الساحلياإل 2
  .طلسيينغالية نظرا لتأثريات احمليط األالسواحل املوريتانية  والس

هما وله فصالن ممطران، وبين° 28وميتاز بارتفاع متوسط حرارته إىل   :املناخ الشبه االستوائي 3
  .ىل نيجرياتد هذا املناخ من غينيا إطاره وميمغزارة أ: ، هيفصل جاف، والسمة البارزة فيه

  .3ىل الربودة وغزارة االمطارإ ويسود يف املناطق اجلبلية املرتفعة ومييل نسبيا: مناخ املرتفعات 4

                                                 
  .16ص - املرجع السابق -حاجو حسني-  1
 .21املرجع نفسه ص-  2
 .22ص -املرجع نفسه -3
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الساللة البيضاء، والساللة  :ىل ساللتني مهاينقسم يف هاته املنطقة إ) العنصر البشري(السكان_ 
  .السوداء

الكربى ويتمركز جزء فريقيا، ويف جنوب غرب الصحراء مشال إتتمركز يف : الساللة البيضاء 1
ات الساحلية املمتدة على الضفة اليمىن لنهر السنغال والضفة اليمىن من ر النيجر، منهم يف احلاف

  .، وكان هلا نفوذ يف املنطقةوهم خليط من الرببر والعرب

اعية املكشوفة الواقعة بني الصحراء راضي الزرغابات ويف األتتمركز يف منطقة ال :الساللة الزجنية
  .1لبالد املطلة على خليج عدنور النيجر والسينغال وا

  

  
  :التعريف مبنطقة توات

  
تعترب منطقة توات من املناطق اهلامة من الناحية التجارية، فقد كانت مهزة وصل بني الشمال 

  .اهللا احلرامىل بيت افل التجارية ونقطة عبور احلجاج إواجلنوب، فهي طريق القو
ا نظرا لكثرة الناس الذين يلجؤن إليها من كل خيتلفون يف تسميته هاته األمهية جعلت الرواة

  .جتاهاتاإل

نلخصها يف  ،هناك اختالف كبري حول تسمية توات وأهم هذه األراء والروايات :أصل التسمية
  :عشر روايات وهي كاأليت

ألحد البطون املنحدرة من قبيلة امللثمني سكان وهي للرصاع حيث جعلها امسا  :الرواية األوىل
ون ا ذا االسم ألم يتلثمهم قبائل الصحراء باجلنوب، عرفو وامللثمون( :الصحراء، حيث يقول

  .2)طوائف الطوارق واملتونة والتواتزرق، ومنهم بلثام أ

                                                 
  .26ص - املرجع السابق-حسني حاجو -  1
كلية -رسالة ماجستر يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية - حممد بن عبد الكرمي املغيلي رائد احلركة الفكرية بتوات عصره وأثاره -امحد احلمدى - 2

 05.ص 2000-1999عام  -وهران رة اإلسالميةالعلوم اإلنسانية واحلضا
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عندما ) موسى كنان(طان مايل ن سلحيث يرى إ: ها عبد الرمحان السعديوصاحب: الرواية الثانية
سم ملنطقة يسمى توات، فسمي املوضع باىل احلج مر بتوات فأصابه وجع يف رجله بتلك ارحل إ
  .1العلة تلك

قها قبائل من طلحيث يرى أن أصلها أعجمي فقد أ: مبارك منقولة عن حممد بن: الرواية الثالثة
  .2ليم يف منتصف القرن السادس اهلجرىىل األقاملتونة عندما جلأت إ

محد بن حلبيب بن ، وهو حممد بن عومر بن حممد بن أوهي ألحد املؤرخني احملليني :رواية الرابعةال
 :، وذكر يف خمطوطه) بدع قصور تواتمن أع نقل الرواة (صاحب كتاب : حممد املربوك البداوي

ت ىل توابالد املغرب، وعندما وصل إ أن توات مسيت ذا االسم عندما فتح عقبة بن نافع الفهري
  .3بأا توايت، فأنطلق اللسان بذلكوه ي ارمني من عصاة املغرب، فأجابسأهلم هل توايت نف

درة (، يف كتابه ذكرها حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق البكراوي التمنطيطي :الرواية اخلامسة
ن الذي جاء م ن توات مسيت ذا االسمويرى أ) سالماألقالم يف ذكر أخبار املغرب بعد اإل

قيم ، فحذف املضاف وأتوات هذا القطر بأهل األ رفتوات اليت كان يفرضها السلطان، فعاأل
  .4ليه مقامه فصارت تدعى تواتضاف إامل

وعلل ) نسيم النفحات(كرها يف كتابه ، ذدريسي الطاهريمحد اإلأي ملوالي وه: الرواية السادسة
  .5ا توايت للعبادةبأ: ب التسميةسب

ويرى أن كلمة توات    Martin-AGP) مارتن(هي ألحد الفرنسيني ويدعى :الرواية السابعة
 ومع مرور الزمن ،مفردة تتواجد يف عدة لغات وتتواجد عند سكان الزناتة" أو"صلها كلمة أ

صبحت ، فأيف املقدمة واملؤخرة" ت"حترفت هاته الكلمة على لسان الزناتة  فأضافوا هلا حرف 
  .6نةواستشهد باسم توات احل" توات"

                                                 
  .7ص -1964باريس -طبعة هوداس - عبد الرمحان السعدى ،تاريخ السودان -  1
 . 2ص-1977اجلزائر  -م19. 18اقليم توات خالل القربني-فرج حممود فرج -  2

  27ص -م2003سنة  -1ط -الثقافةمديرية  - أدرار -هـ14إىل ق 11من ق قليم تواتألالتاريخ الثقاىف  -ديق حاج امحدالص -  3
 . 27ص - املرجع نفسه -  4

 .3ص - كوسان.خزانة الشارى . خمطوط .نسيم النفحات ذكر جوانب من اخبار توات  -موالى امحد االدريسي -  5
 . 28املرجع السابق ص -الصديق حاج امحد -  6
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حيث يرى إن اسم توات  (Mandeville)وهي ألحد الغربيني ماندوفيل  :الرواية الثامنة
واد الساورة وواد الضيق لطلقه الطوارق والعرب على جمموعة من الواحات املنتشرة باملنخفض أ

  .1مسعود

ن توات هي اسم ويرى أ (Reclus) ألحد الغربيني كذلك ويدعى روكليس : الرواية التاسعة
  .2ربري معناه الواحةب

ماكن صاحبها األستاذ بوساحة حيث يرى أن كلمة توات تطلق على األ: الرواية العاشرة
نسان هو اجلزء الداخلي من بكلمة توات يف جسم اإلاملنخفضة، يف اللهجات الرببرية، واملقصود 

  .3اجلسم الذي يقع حتت القفص الصدري

سمية عربية كوا توايت العبادة ن تكون التفإننا نستبعد أعند تتبع الروايات ونقدها  :نقد الروايات
ألن القصور التواتية شاهدة على ، ن يكون اسم توات بربريأو جاءت من األتوات، ونرجح أ

وغريها، فإذا كان الفرع بربريا .....دمرأ -غرماللأ –متنطيط : غلبها بربرية مثلها أؤامسلك، فأذ
  .الرواية ونضعها يف املرتبة االوىلوىل ، وهلذا نعتمد هاته فاألصل أ
  .4بربريتهاطانة املوجودة يف اللهجة التواتية دليل واضح على كما أن الر

  :توات كما ذكرها القدامى 
هم  تعتين باملسالك واملمالك ولعل أر ذكر توات يف الكثري من املصادر التارخيية واجلغرافية اليتم

  :هذه املصادر ما يلي
ىل القرن اخلامس قبل امليالد، عن طريق ح إىل املنطقة يعود إرنا عليه ملقدم تلميح عثأن أ -1

بال ماء  وخلف منطقة ليبيا صحارى( :حيث قال" Herodote"املؤرخ اليوناين الشهري هريدوت
رمال ال الوال حيوانات وال أمطار وال أخشاب وليس فيها أثر للرطوبة، وأسفلها ال يوجد إ

  .5)واجلفاف والصحراء القاحلة

                                                 
 .28ص - السابقاملرجع  -الصديق حاج أمحد -  1
  .28ص - املرجع نفسه -  2
 . 79ص -2002اجلزائر  -دار هومة -أصول أقدم اللغات يف أمساء أماكن اجلزائر -بوساحة -  3

 .29ص -املرحع السابق -الصديق حاج امحد -  4
 .8ص - 2002امعة اجلزائر جب –االثار كلية العلوم االنسانية  ماجستري قسم–دراسة تارخيية واثرية –قصر ملوكة –عليق رحية نايت  -  5
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نطقة عن املم نشارات تإىل إ" صورة األرض: "بري ابن حوقل يف كتابهشار اجلغرايف الكأ -2
 ،ملياهرض املغرب، سكان من الرببر ومفاوز وبراري منقطعة، قليلة اوبني بالد السودان وأ"فقال 

 .1"ال يف الشتاءمتعذرة املراعي، ال تسلك إ
رض وأ(فقال " املسالك واملمالك"تابه يف ك كما وصفها األصطخري املعروف بالكرخي -3

املغرب ما كان منها يف شرقي حبر الروم بقرب الساحل فتعلوهم مسرة وكلما تباعدوا فيما 
مم حىت ينتهوا إىل السودان، فيكون الناس فيها أشد األ يلي اجلنوب واملشرق ازدادوا سوادا

 .2) سوادا
رض ن سلك متوجها القبلة يريد أاسة ملومن سجلم(ذكرها اليعقويب يف كتابه البلدان قوله  -4

السودان، يسري يف مفازة وصحراء مقدار مخسني رحلة ، مث يلقاه قوم يقال هلم انيبة من  صنهاجة 
ن حون بثيام ومعاشهم ممنا يتوشلثمون بعمائمهم وال يلبسون قمصا إيف صحراء ليس هلا قرار يت

 .3)بل ليس هلم زرع  وال طعام اإل
قليم تسابيت إ(قوله " وصف إفريقيا"يف كتابه ) األسد األفريقي(ن كما وصف احلسن الوزا -5

، مأهول يف صحراء نوميديا على بعد مأتني ومخسني ميال شرق سجلماسة، ومئة ميل من االطلس
ل من الشعري، وقليرضهم غري التمر رى عديدة، سكانه فقراء، ال تنبت أوق ،ربعة قصوريضم أ

 ).الت مسرواتهم مجيءن نساأبشرم مسراء، إال 

تيكورارين منطقة مأهولة يف صحراء نوميديا، بعيدة بنحو مئة ( كما وصف تيكورارين قال عنها
قرية  كثر من مئةقصر وأ) 50(نيابيت، حيث يوجد ا ما يقارب مخسوعشرون ميال شرق تس

كلون حلم ويأ.... الذهاب بسلعهم لبالد السودان اغنياء ألم اعتادوبني حدائق النخيل وسكاا أ
  .4 )به جتار فاس لتلمسان الذي يأيت اجلمال ويستعملون يف طعامهم الشحم املاحل

ول رنا يف أول عمالة توات، وهي قرى تسابيت زدخلنا أ: (قالفالعياشي يف رحلته   ذكر -6
م، ياوقمنا ا ستة أ....مد بن الصاحل املعروف بعريان الرأسقرية منها قرب الويل الصاحل سيدي حم

                                                 
 .30املرجع السابق ص -ج امحدالصديق حا -  1
 .30ص - نفسهاملرجع  -  2
 .30ص - نفسهاملرجع  -  3
  .30ص - املرجع نفسه -  4
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نواع كثرية، ووجدنا ا فيها خيلنا وما ضعف من إبلنا واشترينا ما حنتاج إليه  من التمر، وا أوبعن
 .1)التمر فيها رخيصا

 .2)يت من توات وتيكورارين ووركالنوفواكه بالد السودان تأ(: دون فقالذكرها ابن خل -7
وطنا وأفسح  قطر توات أوسع( :فقال" مناهل الصفا"وصفها عبد العزيز القشتايل يف كتابه  -8

شد وأ عظم اشتهارا واعرق نقيباصاال وجوارا، وقطر تيكورارين هو أىل السودان اتجماال وأقرب إ
 .3)شوكة واخشن جانبا

ذ إ -ر إىل توات ورفعت زاد سبعني ليلةوقصدت السف: (ذكرها الرحالة ابن بطوطة فقال -9
رضها رماال ر توات وأمن أكرب قصو ودخلنا بودة وهي ...ال يوجد الطعام بني تكدة وتوات

هلها يفضلونه على متر سجلماسة، وال زرع ا وال مسن سبخة ومثرها كثري ليس بطيب، لكن أو
  .4)هلها التمر واجلرادأكل أ وال زيت، وإن أكثر

درة "ذكرها عمدة املؤرخني التواتيني حممد بن عبد الكرمي البكراوي التمنطيطي يف كتابه _ 10
شجار وعيون بينها وبني ي صحراء يف أعلى املغرب ذات خنيل وأتوات ه: (فقال" قالماأل

سجلماسة ثالثة عشر يوما جنوبا، وغربا عشرين يوما ألول السودان، من غدامس عشرون يوما، 
  .5)وسطهما بودة وتيمي ومتنطيطا يف القرن احلادي عشر مئتا قصر أوعدد قصوره....
توات ارض ذات :(فقال" نسيم النفحات"ابه دريسي الطاهري يف كتوصفها موالي أمحد األ_ 11

ينبت  شجار شديدة احلرارة املفرطة ال يكادل والرياح ال حييط ا جبال وال أسباخ كثرية الرما
رض بالفقاقري حرارا واملاء يستخرجونه من األ شجار القليلة لفرطفيها إال النخيل وبعض األ

  .6)قسمونه على احلقول بكيفية أعجببكيفية عجيبة وي

  
  
  

                                                 
  . 20م املغرب ص1977-حممد حجى : ت 1ج-)مائدااملوائد(رحلة العياشية ال -أبو سامل العياشى -  1
 .93ص- 1ج–ابن خلدون   -2
 . 73ص1972املعرب –مطبوعات وزارة االوقات –عبدالكرمي كرمي : د–ت –الشرفاء  مناهل الصفا يف ماثر موالني–عبدالغزيز القشتاىل  -  3

 .700-  699م ص1980-دار بريوت –حتفة االنظار يف غرائب االمصار –ابن بطوطة  -  4
 .32املرجع السابق ص -الصديق حاج امحد -  5
 .32ص - املرجع نفسه -  6
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  :حتديد منطقة توات 
ة إىل زحدود منطقة توات من منطقة تبلكو هناك اختالف كبري يف حتديد املنطقة فهناك من جيعل
 منطقة تيديكلت وتيكورارين حيث يعرف: فقارة الزوا وهو بذلك يدخل يف مفهوم منطقة توات

  .تيكورارين أو توات أو تيديكلت بالتوايت كل شخص خرج من
، وأول قرية ابيتتس تامن الناحية الشمالية ، فهو جيعل أول عماله توشي فيحدد توات ياأما الع  

س ، وبذلك يفصل بني تيكورارين وتوات ، ويفصل بني منطقة تيديكلت ، حيث منها عريان الرأ
  .جعل رقان آخر جمموعة حلدود توات من ناحية اجلنوب 

ن املناطق ااورة هلا ، والدارس ها ملشهرا ، غلب امسها على غرييظهر بأن توات وهكذا 
تيكورارين ، توات ، تيديكلت ، يدرك أن لكل إقليم من هاته األقاليم ميزات : لألقاليم الثالثة 

  .1يف مفهومه تيديكلت ، وتيكورارينخاصة به ، لكن اسم توات أريد به العموم فيدخل 

 –حيده من الشمال العرق الغريب الكبري : ر يقع إقليم توات باجلنوب الغريب للجزائ:املوقع اجلغرايف 
وواد مقيدن ، وحيده من اجلنوب صحراء ترتروفت وواد قاريت وجبال مويدرا ، كما حيده من 

  .2اد الساورة وروافدهوه من الغرب والشرق العرق الشرقي الكبري احملاذي لواد املاية ، وحيد

 20 عرض درجات غربا ، وبني دائريت3درجة شرقا ، و 1يقع بني خطي طول  :املوقع الفلكي 
  .3درجة مشال 30درجة إىل 

ل السالسالعرق والسبخة وبعض حلمادة والرق واقليم من يتكون السطح األرضي لأل :التضاريس
  .اجلبلية املنخفضة وهضبة تدمايت

   .فهي هضبة صخرية تغطيها صخور جريية: أما احلمادة 
يطلق على : العرق.مال لتكون ما يسمى بالعرق ها الرسهل مغطى باحلصى اجلافة تنتثر من: الرق 

  .ريويوجد العرق الشرقي الكبري والعرق الغريب الكب. لية املرتفعة اليت جلبتها الرياحالكثبان الرم
ح تسمى الشط أو السبخة هي حبرية تتبخر مياهها يف الصيف  لتستحيل إىل ضاية من املل: السبخة 
  .4او زاغز

                                                 
 .7ص -املرجع السابق -امحد احلمدى -  1
 .3ص -املرحع السابق –د فرج فرج حممو -  2
  .35ص -املرجع السابق - الصديق  حاج امحد -  3
 .36ص - املرجع نفسه -  4
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يم مناخ صحراوي جاف شديد الربودة شتاء ، شديد احلرارة صيفا ، وتصل يسود اإلقل :املناخ
  .درجة  40درجة ، واملتوسطة  50درجة احلرارة القصوى إىل 
  .ئية ، لبناءام الطينية دومة ، اللهم إال بعض احلاالت اإلستثنانأما األمطار فهي شبه مع

  :يعرب اإلقليم العديد من األودية وهي : األودية 
اريت الذي ينتهي مبنطقة ، وينتهي مبنطقة قورارة ، مث واد مسعود ، مث واد ققيدن واد م

  .1تيديكلت

أما الرياح اليت تنجر عنها الزوابع ) أريفي ( تعصف باإلقليم رياح جنوبية تسمى الشهيلي :الرياح 
 .sirocco(2(الرملية فهي رياح جنوبية شرقية ، ويسميها الفرنسيون 

  .هاوأشجار النخيل وغري

   :التركيبة البشرية
رب ، لعبتنوع العنصر البشري يف توات حيث سكنها كل من الرببر والشرفاء، واملرابطني، وا

  .اليهودو والعبيد، ،احلراثني

روا ا ، خاصة قبائل زناتة كوتطفري ، وبين عبد الواد وبين هم أول من قطن توات وعم: الرببر
سنوات طويلة ، وكل لالد املغرب ل دخول اإلسالم لبوذلك قب ،يالدس ، ومصاب ، وبين مرين

  .3من سكن ذه املنطقة ملرببر أقدثار والنقوش املوجودة على الصخور تدل على أن ااأل

رحلة الرعي يف  كان أول من وصل إىل توات هم عرب املعقل الذين كانت تنتهي م :العرب 
  .فصل الشتاء بتوات

من  م ورد شريف1709/ـه1121عام  يف لت ،من تفيال ءووأصلهم من املغرب جآ:الشرفاء 
حممد فارسا من بين أ 30ىل توات مع موالى امبارك بن موالى املأمون إ :تافياللت هو 

كما قدم من الشرفاء إىل توات . للضيافة يف كل يوم بعني مثقاالبائل التواتية بأرهم القتفاستضاف
  .4ـه585سليمان بن على،فدخلها سنة سيدي

                                                 
 ,2ص -املرجع السابق –فرج حممود فرج  -  1
 .37ص -املرجع السابق -الصديق حاج امحد  -2
  .22ص -املرجع السابق –امحد احلمدى  -  3
 . 43ص -السابقاملرجع  –الصديق حاج امحد   -4
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رقية والغربية على ساللة املرابطني أي سكان يطلق هذا اإلسم يف السوس والصحراء الش :بطنيراملا
امة يف الثغور عتكاف وكانت هاته الرباطات مقين رابطوا للجهاد مث العبادة واإلالرباطات الذ

  .1واحلدود

 رهم من حر يف املرتلة بني املرتلتني ملا ،املنصور الذهيب محدوضعهم أهم الذين  :اخللط  عرب
  2النصف يف بذل اخلراج، وإبعادهم عن سلك اجلندية

أحرار باؤهم الثاين كان آ واصل تسميتهم من احلر ،من اجلوارى حرارهم أوالد األ :احلراثني
ا اعترف به فهل يساوى ذترف بابنه ،وإيع ينجب من جارية ال وذلك ألن الشخص الذي ،أولون

ىل عدم االعتراف بابنه وينسبه ألحد ما يضطر إإفإنه حرة  مدوا من أخوته الذين ولبينه وبني إ
ال ثاين وهو بطبيعة احل كما جرت العادة حر هيسمو يعترف به ويأ. ، وهو يعلم احلقيقةمماليكه

         .رضشراف عليهم أثناء قيامهم بزراعة األمن العبيد ،ألنه يقوم بعملية اإل أناَكرب شأ
حتمال الا، وهو نوع من التمر يوجد يف املنطقة وهذا طانىل حركما يرجع البعض تسميتهم إ

م يعين اهلجني مبعىن خمتلط وهو الذي حيرث األرض، ألأحرطان و .ن اللفظ بربرىضعيف أل
  .2وسقي املياهبار،وحفر األ ،ورعى الغنم ،اشتهروا بزراعة النخيل يف الواحات

اريخ وت ،الل النخاسةيد املسلمني خالعبد يف اإلسالم هو ذلك األسري الذي سقط يف :العبيد 
 ائفد استعملوا يف الوظق، وقاليم الشمالية وبالد السودانوجودهم بتوات مرتبط حبركة قوافل األ

  .3عمال البناء والغراسةر وبناء القصبات وحفر الفقاقري وأباكشق األ.عضلي كبري ذات جمهود
يقو والبوبو واهلوسا واهلاييىب واملوسى والسرفو ىل القبائل الفالن والبمبارا واملنوينتمى عبيد توات إ

   .والفوتا

فهم ، ساسا بالتجارة هم أقل شرحية من حيث العدد بتوات ،ووجودهم باملنطقة مرتبط أ :اليهود
وا من السيطرة على سوق متنطيط ،فكان ذا السوق قنون هذه احلرفة بشكل كبري ،ومتكنجتار يت

ويرجع بداية ظهور اليهود بتوات  ،)ائة وستون صائغا يهودياثالمث:(حممد الطيب وحده كما قال 
 ،غرمالل وتازولت ،وتاخفيفام وكان استقرارهم بتمنطيط وتيطاف و143/ـه8ىل القرن إ

                                                 
 . 43ص - املرجع نفسه –الصديق حاج امحد  -  1

  .27ص -املرحع السابق -امحد احلمدى -  2
  .25ص - املرجع نفسه -  3
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عت طائفة منهم اإلسالم ولقبوا باملسلمانيني خاص م يف متنطيط واد وكان هلم حي وتسفاوت ،
   .و املهاجريةأ

 أنالسكان مع اليهود يشكل يوحى  تعامل،فقد  إسالمه أعلنة بكل من كثري الثق ولكون التوايت
 وأصبحوا،وبذلك قويت شوكتهم  وأهلهم عياهلمبوهم من ،حيث قر إسالمهم يف وثقواتوات  أهل
 .1ى على احلرف والتجارةشكل كلّوسيطروا ب توات ممويلكرب من أ

                                                 
  .29- 28ص -املرحع السابق  -امحد احلمدى -  1
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ونصرة ،واملسلمني  لإلسالمنفع وخري  بن عبد الكرمي املغيلي كلها حممد اإلمامكانت حياة      
ود ذوال ،ومبادئه اإلسالمساهرة حلماية  ناًوعي ،وتثبيتا ألسس قواعد الدين وإرساءللمساكني 

والبدع والسحر والنفاق والكذب  ،اخلرافات أهلعلى ظالم مشرقة  مشساًو ،كلمته وإعالءعنه 
  1.ربانيني املخلصنيالصالح واملصلحني والعلماء ال أهلشهد له ذا الفضل  ،على الدين

م 15 هـ،8 يف النصف الثاين من القرنألوسط ااملغرب  برز علماءأاملغيلي من  إلمامايعترب و  
 ،علماء املشهورينالصائبة وواحد من ال واحلكمةقافية الرؤية الث ذوي وهو من الفقهاء األذكياء

 وله شهرة ،والثقافية بتوات والسودان الغريبالذين كانت هلم مشاركة يف تفعيل احلياة السياسية 
النهي باملعروف و األمريف فكان شديد الشكيمة  ،ألعدائه وكرهه ،اهللا ورسوله إىلالدعوة  يف
  2 .املنكر عن

عبد الكرمي بن حممد بن عمر بن خملوف بن علي بن احلسن بن حيي بن هو حممد بن  :نسبه)1
سري بن قيس ابن حممد بن أمحد بن عبد القوي بن العباس بن عطية بن مناد ين ال بن علي

بن عبد اهللا الكامل ا  إدريسبكر مكررة ابن عبد اهللا ابن  أيببكر ابن  أيبابن  قيس ابن غالب 
  .3طمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن احلسن املثين السبط بن فا

 ،احلمد هللا وحده :(سامل املغيلي ونصها هناك شجرة أخرى خبزانة الشيخ عبد القادر سيدي 
العالمة شيخ  ،وبعد فاعلم أيها الواقف على عمود نسب القطب الرباين واهليكل الصمداين 

أنه  وال ريبفال شك ،ريف احلساين عبد الكرمي املغيلي التلمساين الش حممد بناملشايخ سيدي 
وهذا النسب زاد فيه اجلد الثامن للشيخ وهو أسنادور فهو الشيخ  ،شرفاء هؤوأبناشريف 

 أسنادور بنسيدي حممد بن عبد الكرمي بن عمر بن خملوف بن علي  بن احلسن بن حيي بن 
ري بن قيس بن امحد  بن عبد القوي بن العباس بن عطية بن مناد  بن الس علي بن حممد بن

  .4السلسلة  أخر إىلغالب 

                                                 
  .14ص- خمطوط -تأثري األزمات التارخيية واإلقليمية يف حياة الشيخ العالمة حممد بن عبد الكرمي املغيلي-حممد سامل  -1
  .130ص-دار الغرب بريوت-ت حممد حجي - دوحة الناشر حملاسن من كان يف املغرب من مشايخ القرن العاشر-ابن عساكر -2
    .21ص-املرجع السابق-حممد سامل  -3
خالل القرن الثامن والتاسع والعاشر  -الشيخ جممد بن عبد الكرمي املغيلي وأثره اإلصالحي بإمارات  وممالك إفريقيا الغربية-وكمقدم مرب -4

  .49ص.2002ط-1ج -دارا لغرب للنشر والتوزيع -للهجرة
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-ـه790ولد عام  .للمكان وليس للقبيلة ،فلقب باملغيلي نسبة هلا ،ولد مبغيلة  :مولده )2
م وهذا تاريخ بعيد عن هذه الصحة وعلى فرض صحته يكون املغيلي قاتل اليهود يف 1388

أنه قام بقيادة جيشه معلوم و ،م وعمره قد جتاوز املائة1496-ـه902املرة الثانية عام 
وهو رأى القاضي  ،م1417- ـه820ويرجح أن تكون سنة مولده هي عام . بنفسه

هو حممد "تلك السنة قال  يفبن حممد املغراوي املصمودي  وفاة امحد فعندما ذكر ،املكناسي
يف  عبد احلميد بكريذكره وهذا التاريخ  ." 1بن عبد الكرمي املغيلي الرجل الصاحل يف حدودها

   ."النبذة"تابه ك
وقال لتطابقه مع ) م1427ـ،ه831(لد عام يف كتابه انه وك مقدم وستاذ مرباأل كما رجح

  . 2العامل وخاصة افريقية الغربية ألصقاعاألحداث وخاصة مراسالته وتنقالته 

حيث ظهر  ،والتصوف ،والتقوى ،املشهورة بالعلمعائلته  نشأ اإلمام املغيلي يف أحضان : تهنشأ
الشيخ موسى بن حيي بن عيسى :على سبيل املثال  أعالمونبغ منها  ،لعديد من العلماءا ا

امحد بن عيسى املغيلي  حممد بن( ةشيخ مغيل أحضانكما ترعرع ونشأ بني .املغيلي املازوين 
الكتب  وأمهاتعنه مبادئ الفقه  خذأكما ،باجلالب فحفظ عليه القرءان الكرمي  الشهري

   .3وابن احلاجب وابن يونس ،وخمتصر خليل،الكي كالرسالة الفقهية للمذهب امل
الشيء  ،العقلية والنقليةو ،والدينية،اللغوية  اإلسالميةكف بعدها على دراسة العلوم العربية ع

ثقافيا يعج به  نذاك مركزاًآفقد كانت  ،باجتاه مدينة جباية مغادرة تلمسان إىلدفعه  الذي
سعيد ( إلماماعن ) مالك إلماماموطأ (ة فاخذ احلديث من كل جه إليهان الطالب الوافدي

  .)حيي بن يدير ( إلماماوعلوم العربية من )املقري 
ستزادة من إلقام ا املغيلي يف طلب العلم وذلك لرحلة  أولمدينة جباية تعترب  إىلفهاته الرحلة 

   .شرةوالكتساب معارف جديدة والتتلمذ على يد املشائخ مبا ،همن تمكنالو ،العلم

                                                 
-جستر يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية رسالة ما-حممد بن عبد الكرمي املغيلي رائد احلركة الفكرية بتوات عصره وأثاره -أمحد احلمدي -1

 .34ص 2000-1999عام  -كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية

 .49ص -املرجع السابق - اإلصالحي اإلمام املغيلي وأثره - مقدم مربوك -2

 .51ص  -نفسهاملرجع  -3
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من بعض زمالئه  كثريا مبدينة جباية فخرج منها قاصدا جزائر بين مزغنة مدركاً لكنه مل يبق 
ومكث  ،املعرفةزل عنده لطلب العلم وـفن ،1الثعاليب لرمحانا عبد اإلمامالطالب شهرة مدرسة 
وملا رأى  ،والتفسري والقرءان وعلم التصوف ،ثيأخذ عنه علم احلدي ،عنده مدة من الزمن

وهذا  ،جه ابنته زينبليه وزوإقربه  ،يف شخص املغيلي الذكاء والفقه والشجاعة الثعاليب اإلمام
ملا رأى فيه من  .الثعاليبالرمحان عبد شيخه عند  وحظوةلي مكانة املغي لإلمامعلى أن  يدل

   .هلط وبالدور املنعلى القيام  تهدرتوقد الذاكرة و ق
 وأوصاه ،درية وأمره بنشرها يف أالماكن اليت يذهب إليهاأعطاه الطريقة الصوفية القالك ولذ

وعندما 2."هانةإن ال يستوطن مكان أو ة،هاسف أهليعاشر  بان ال"،عند رحيله بدعوة منه له 
فتتلمذ  ،وأستاذآلخر للتدريس كشيخ او تصدى ه ،ود مبا يكفيهوتز ،توسعت مداركه ومعارفه

والشيخ العاقب ،امحد  أيدالفقيه :وخ أمثال العلماء والشي منبأس به  على يديه عدد ال
  .وحممد بن عبد اجلبار الفيجيجي وغريهم ،االنصمىن 

اسي الذي يسود عرش بين زيان يالحظ التعفن الس ،خالل انشغاله بالتدريس يف تلمسانو
ضد البالد  األوروبيةوتكالب القوى  ،ةيذان يعمان جمتمع املدينة الزيانوالتفسخ واالحنالل الل

 ،وانغماسهم يف امللذات ،اإلسالميةعن اجلادة  األمراءلك خروج والحظ كذ ،الساحليةدا وم
نف العيش هناك وتاقت نفسه للهجرة أف ،ألجانب من اليهود واألسباناواستسالمهم ألهواء 

  . 3باملعروف والنهي عن املنكر األمر مقدوره القيام بواجب يكون يف أين

العديد  من العصور النرية واشتهر فيها املغيلي اإلمامذي عاش فيه يعترب العصر ال  :علماء عصره
  :ومن بينهم ،من فطاحلة العلماء يف هذا العصر حيث يعدون ،من العلماء الذين عاصروه

ن اكما ك ،ومفسراً وأصولياً كان فقيهاًَ) م1438- ـه842ت (:حممد بن مرزوق احلفيد )1
4بيان والعروضيف علم احلديث والنحو وللغة وال له باع .  

                                                 
رسالة ماجستر يف -عوته اإلصالحية بتوات والسودان الغريب الفكر السياسي عند الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي ود -ياسني شباييب - 1

املوسم -جبامعة وهران  -نوقشت بكلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية(الدكتورة جهيدة بومجعة :بإشراف  -التاريخ واحلضارة اإلسالمية
  . 13ص).2007-2006اجلامعي 

- 1ط - مؤسسة اجلزائر للطباعة والنشر والتوزيع -صادر والوثائق التارخييةاملي من خالل اإلمام حممد بن عبد الكرمي املغيل-مقدم مربوك _  2
  . 42ص2002

  .70ص -د ط -دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع اجلزائر ‘تاريخ إفريقيا الغربية اإلسالمية -حيي بوعزيز  3
  .68ص-رات ومماليك إفريقيا الغربية الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي وأثره اإلصالحي بإما- مقدم مربوك-  4
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والفرائض  األصول بالتفسري واحلديث و اهتم) م 1441ـ،ه845ت(بن زاغو  امحد )2
  .واملنطق والتصوف

حتفة الناظر وغنية "هو صاحب كتاب ) م1467ـ،ه871ت: (العقباين حممد بن امحد )3 
  .1"الذاكر يف حفظ الشعائر وتغيري املناكر 

  . )م1490ـ، ه865ت: (حممد بن يوسف السنوسي  )4
  .ونبغ يف علم الكالم وصنف فيه  ،الطب ،املنطق ،بالتفسري والفقه والفرائض والنحو أهتم
أديب ومؤرخ وحمدث وحافظ عرف  )م1494 ـ،ه889(ت : حممد بن عبد اهللا التنسي )5
  ."والعقيان يف بيان شرف بين زيان  نظم الدرر"حلافظ التنسي له كتاب با
حامل لواء املذهب املالكي يف بالد املغرب  )م1508، ـه914(ت :أمحد الونشريسي  )6

  ".واملغرب إفريقيااملعيار املعرب يف ذكر فتاوى :"العريب  اشتهر بكتابه
  .وقد كانت بينهما مناظرة حول استعمال علم املنطق وعدمه:  اإلمام احلافظ السيوطي )7
حيي بن  لشيخا يدعه على حيث درس م ،تلميذاًعاصر املغيلي  :الشيخ عبد اهللا العصنوين )8

م أو عدم هدم هد(يف مسألة  ،بينهما خالف حول قضية يهود توات بعد وفاته وقعو ،يدير
  ).كنائس اليهود بتوات

مما يدفعه  الستفادةوقع بينهما اخلالف حول من له احلق يف : الشيخ عبد الرمحن بن عمر  )9
 ،تدفع لبيت املال إاأم  ،زية الشرعيةهذا من قبيل دفع اجل وهل يعد ،القبائل لرؤساءاليهود 

حيث هزم  ،إمساعيل أوالد بقريةاملغيلي حرب يف متنطيط  اإلماموهو الذي دارت بينه وبني 
أن وافته املنية عام  إىلفبقي هناك  بوعليإمارته  إىلورجع  ،يف هاته احلرب وأنصارهاملغيلي 
  .2م1502ـ، ه909

  

  

  

  

                                                 
  68ص -السابق املرجع-املغيلي وأثره اإلصالحي مبمالك إفريقيا -مربوك مقدم  -  1
  .69ص - نفسه املرجع -  2
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  :هشيوخـ
   :أبرزهمومن  علماءالعديد من الاملغيلي على يد  تتلمذ 

  : )م1470ـ، ه875(ت :الشيخ حممد بن امحد بن عيسى املغيلي املشهور باجلالب) 1
خترج على يديه العديد من علماء تلمسان وفقهائها  ،مالك  اإلمامهو عامل فقيه على مذهب    

 ،املعيار واملازونية ن الفتاوى يفوللجالب العديد م ،السنوسي واإلمامامحد الونشريسي  أبرزهم
وهي صفات يقل " عبد اهللا  أبوالشيخ الصاحل شيخنا احملصل احلافظ " :قال فيه الونشريسي

  ."تقياً إذا كان ورعاً إاليف شخص  اجتماعها
وهكذا يظهر أن اجلالب  ،املدونة مرتني املغيلي من تالميذه النجباء حيث ختم عليه اإلماميعد 

مها من العلماء الذين أخذوا بشهادة الونشريسي والسنوسي وغري الفقهكان من املتضلعني يف 
  . 1عنه

ومن الذين  ،املغيلي إلماممشائخ ا أوائليعترب من :  يالعباس الوغليس أبو الشيخ العالمة )2
) البشرى شرح على املرفأة الكربى(ترىب عليهم يف صغره ذكره الشيخ حممد التسليمي يف كتابه 

  2)يب العباس الوغليسي وترىب على يد ا(فقال 

   .)م1470ـ، ه875(ت: الشيخ عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب) 3
جباية وتفقه على يد الفقيه الزاهد عبد الرمحن  إىلرحل يف طلب العلم  ،ولد بناحية وادي يسر

هدي عيسى امل أيببن عرفة كالشيخ إ أصحابتونس فأخذ عن  إىلافر منها مث س،الوغليسي 
صل ا على إجازة يف علم وحت ،اإلحياء اختصارالعلماء فسمع ا  أفاضلومبصر لقي  ،يين الغرب

وكان  ،هلا لذلك خلع نفسه فيما بعد كارهطة القضاء وهو خ يلّبالده و إىلفلما عاد  .احلديث
فاشتهر بالتصوف والزهد قال عنه الشيخ أعرض عن الدنيا وزخرفها  ،كثري التحري يف النقل

له العديد من الكتب يف فن التصوف  ،العلم أهلشيخنا الفقيه الصاحل الذي عليه أغلب زروق 
وهو  ،"والدعوات األذكارالدر الفائق يف وكتاب  ،األنوار املضيئة بني الشريعة واحلقيقة"منها 

  . 3واهر احلسان يف تفسري القرآناجلمن كبار املفسرين يف زمانه حيث يشهد له كتابه 

                                                 
  .36ص-املرجع السابق-احلمدي  -  1
  .25ص -املرجع السابق-حممد سامل  -2
 .37ص - املرجع السابق -احلمدي  -  3
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من كبار فقهاء املالكية يف : بن يدير بن عتيق التدلسي التلمساين أبو زكرياء حييالشيخ )4
توات عام  إىلهاجر  ،يد الشيخ أمحد بن زاغو النغراوي درس بتلمسان على ،زمانه 
التواتية أخذ عنه العديد من العلماء من بينهم حممد بن عبد فتوىل ا قضاء اجلماعة  ـ،ه845

عرف بالعلم والصالح واالستقامة تويف بتمنطيط ودفن  ،العصنوين كرمي املغيلي وعبد اهللال
  .علي بن موسى وقربه معروف ويزار أوالدمبقربة 

ط تلميذه ابن عبد الكرمي تويف بتوات ووجدته خب"يقول أمحد بابا يف خمتصر نيل االنتهاج 
لى سعة إطالعه يف وللشيخ حيي بن يدير العديد من الفتاوى يف النوازل التواتية تدل ع" املغيلي
      . 1ومنهجه القومي يف الفتوىالفقه 

 :هتتالميذ   

م درس يف 1460 ـه865ولد عام  :يحممد الكنيت بن علبن امحد البكاي بن  عمر) 1
فريضة  وأدىمصر ومر ببالد الشام  إىلبالد املغرب ومنها  إىلمث رحل ،صغره على يد والده 

املغيلي فالزمه وتبعه يف مجيع  باإلمامقى خالل هذه األسفار والت ،بالد التكرور إىلاحلج مث عاد 
وملا عاد   ،فريضة احلج مرة ثانية برفقته وأدى .الصحيح  اإلسالمنشر  إىلرحالته الداعية 

خذ عنه علوم احلديث والفقه والعربية والسياسة أو ،كان الشيخ عمر بصحبته ،توات إىلاملغيلي 
حيث الزمه ومل يفارقه حىت  الشيخ عمر بشخصية املغيلي تأثر وقد،الشرعية واملنطق والفرائض 

يقة القادرية رئاسة الطر إليهوهو الذي انتهت  ،مام املغيليإلالوارث األول لعلم اويعترب  ،وفاته
  .2يف بالد التكرور

كانت  ،بري بعلوم احلديث ورواياتهك إملامعامل متصوف له : عبد اجلبار الفجيجيبن  حممد) 2
زاوية يف بالده  أسس ،بفجيج على يد والده عبد اجلبار وغريه من علماء املنطقة  ألوىلادرسته 
 وألفاشتهر بالشعر ومهر فيه  ،لفقراء ومريدي التصوف ينفق عليهمكما بىن بيتا ل،فجيج 

 يف فاس حيث الزمهالعديد من القصائد يف مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم التقى مع املغيلي 

                                                 
 .38ص-بقالسا املرجع -أمحد احلمدي -  1
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 إىلمث رجع  ،احلديث والفقه والعقيدة واملنطق خذ عنه التصوف وعلومأو ،اطوال وجوده 
    .1خاصة احلديث الذي كان له فيه سند عال رعيةشالعلوم ال خمتلفويدرس  ،بالده ليستقر فيها

وقد  ،يذ الشيخحد تالمأ :سكطيحممد بن عمر بن فودى الفوالين الالشيخ عثمان بن ) 3
وقد . "التلمساين املغيليبن عبد الكرمي  الشيخ حممد أخبارين يف ذكر الفتح الربا": كتابه ألف

    . 2كاملة الزمه مدة عشرة سنوات

درس  ،وأدباً علماً وأغزرهمالشيخ عبد اجلبار  أبناءكرب أ :بن عبد اجلبار الفجيجي إبراهيم) 4
مث قصد  ،يخذ على شيخ اجلماعة ابن غازأس ففا إىلتوجه ،وكبار علماء فجيج  أبيهعلى يد 

خذ عن جالل أمن مرة للحج ف أكثراملشرق  إىلل رح ،السنوسي اإلمامفاخذ ا عن  سانمتل
السودان  إىلويف طريق هجرته  ،رأسهاشتغل بالقضاء والتدريس يف مسقط  ،الدين السيوطي

فتحركت مشاعره الدينية وشاطر  ،على اليهود ثورة املغيليفصادف ا  ،الغريب مر بتوات
  .3رأيهيف  غيليامل

 درس يف بداية حياته وتفقه ،اقدز أهلمن  :الشيخ العاقب بن عبد اهللا األنصنمي املسويف) 5 
التوحيد واملنطق  خذ عنه علمأو ،على يد الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي مبسجد الكرامة

طر مشتغل اد اخلاوقّ فقيه نبيه ذكي الفهم حاد الذهن" :بابا قال عنه امحد ،واللغة العربية
حيث  ،للشيخ املغيلي طوال تواجده مبمالك السودان وكان مالزماً ".حدة يف لسانه ،موبالعل
  .4على نصح العامة من خالل نصح اخلاصة أساساالذي يقوم  ،بسلوكه ومنهجه العلمي تأثر

درس يف بداية حياته  ،داملشهور بأيد امح :حممد التاذخسي أيبالشيخ حممد بن امحد بن ) 6
املغيلي  اإلمامتكدة فلقي ا  إىلمث رحل  ،وخاله الفقيه علي ،يد حاج امحد بن عمر على

خذ أبالد املشرق و إىلسافر  خذ عنه الفقه واملنطق واحلديث والعقيدةأو ،والزمه مدة من الزمن
 بالد السودان واستقر إىل رجع .احملدثنيمتيز يف الفنون وسار من  احلديث حىت علمائها علممن 
 شيخنا فقيهاً": بابا قال عنه امحد .ـه936توفاه اهللا يف حدود  نأ إىلقضائها  تويلّو ،نابكش
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 ريكث اإلدراكوالفهم حسن  جيد اخلط ناقداً حمصالً شهرياً رحالةً حمدثاً فهامةً حمققاً عالمةً عاملاً
  .1"اعنـزال

 :كالم أهل الفضل فيه  

العالمة الفهامة القدوة الصاحل  اإلماماحملققني  خبامتة(حيث نعته  وصفه امحد بابا يف االبتهاج
 أعداءبة يف السنة وبغض احملممن له بسطة يف الفهم والتقدم متمكن  األذكياءأحد  ،السين 
  .2 )الدين

يف فاسد الزمان من فريضة األمر  أندرساألخ احلبيب القائم مبا ":ئال نعته الشيخ السنوسي قا 
يت القيام ا سيما يف هذا الوقت علم على االتسام بالذكورة ال ،نهي عن املنكرباملعروف وال

  . 3"باإلميانمارة القلب وع ،اإلسالميةالعلمية والغرية 
 أوعصره  إىلينتمي  أي انه ال 4"الغريب يف هذا اجليل " عبد اهللا بن غازي ب أبونعته الشيخ 
 لألمة بالقضايا املصريية خاصة يف ما تعلق، ألرائهحمس تم،عنيد يف مبادئه  ألنهسبق زمانه 
  .5اإلسالمية
مشهر بالعلوم " بأنهالذين حلو بتمنطيط وعرفه  واألولياءالعلماء  أشهرجعله من  هناك من

   .6..."وحجته يف شريعته  أرضهاهللا يف  أيةفهو ،والوالية الباطنة ،رة هالظا
كان " :"بالد التكرور امليسور يف تاريخ أفاقفتح "قال عنه الشيخ عثمان ابن فديو يف كتابه  

عارفا ،نبيها جمتهدا ،نقادا مؤلفا قدوة ،حمققا كبريا ،وحمدثا فرضيا ،أصوليا،فقيها حافظا 
اهللا يف  أيةوكان ،الصاحلني  بأخالقمتخلقا ،صويف املسالك ، األدبمضطلعا يف ، بالقرءان

ول والسهر على حتصيل واملنق ،يف علم املعقول،والباع الطويل ،باالطالع املفرط ،حتقيق العلوم 
  )).القبول

 ،القدوة الصاحل السين،احملقق الفهامة،العامل العالمة  اإلمام،خامتة احملققني ( :قال عنه ابن مرمي
والنسبة يف بسطة يف العلم والتقدم  أوتواالذين ،العلماء  وإفراد ،العامل أذكياءاحد ،احلرب
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وكان رمحه اهللا مقداما ... أعدائهوبغض ،لم املشهور مبحبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وس،الدين
  .  1 )فصيح اللسان حمبا يف السنة جدليا نظارا حمققا،جرئ القلب،جسورا، األمورعلى 

عبد اهللا حممد بن عبد الكرمي  أبو،الصدر األوحد ،الشيخ الفقيه:( قال عنه صاحب دوحة الناشر
شديد الشكيمة يف األمر باملعروف كان ،األتقياء  وأفضل،علماء ال أكابركان من ،املغيلي 

  . 2 )والنهي عن املنكر 
لكرمي بن حممد املغيلي عبد اهللا حممد بن عبد ا أبوهو :(اليل يعنه الشيخ عبد الرمحان اجل ال ق

  .3)يف فاحتة القرن العاشر اهلجري ،الشجعان وأبطاهلااجلزائر  أعالم حدأ ،التلمساين
 ،العلوم حتقيقيف  أيةوكان ( :الفوالين السكطي قال الشيخ عثمان بن حممد بن عمر بن فودي

وكان ال ،والسهر على حتصيل الفنون ،وباعه الطويل يف املعقول واملنقول ،باطالعه املفرط 
   .4 )مقدما يف احلديث ، رئيسا يف التفسري ،جيارى  يف علم الفقه

 "األرواحمصباح "اب قال يف تقييد على كت بن هالل السجلماسي إبراهيم أبو إسحاقالعالمة 
 ،الفالح أصولاملسمى مصباح األرواح يف  التأليفطالعت هذا :(يصف الكتاب ومؤلفه 

، لبصائر القلوب وأبرزها ،الدين  وأصولحتقيق علوم الشريعة مشتمال على   تأليفافوجدناه 
ورايته  ،املبنيامللك  ،سري املظلم موالنا العليم اخلبريمن به يف هذا الزمان الع ،بطريق بديع لطيف

 ،واملواهب القدسية ،واملعارف الدينية ،الوالية بأنوارمن قلب مستنري  إاليتصور  كامال عاليا ال
  .5)مي املعقول واملنقول مع مشاركة صاحبه لعلماء الظاهر يف التبحر يف عل ،واحلكم الربانية

وهو عن شيخه (: شياخاألقال يف سلسلة :بن الشيخ سيد املختار الكنيت  قال عنه الشيخ حممد
رمي سيد حممد بن عبد الك،واحلقائق املتوافرة ،ذي اخلوارق املتواترة ،العالمة النحرير الفهامة 

  . 6 )املغيلي التلمساين 
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ر وهو مشهو: (املعروف باسم بابا حيدة التمنطيطي قال:الشيخ حممد الطيب بن عبد الرحيم 
  . 1 )شريعتهوحجه يف  أرضههللا يف ا أيةوهو  ،بالعلم الظاهر والوالية الباطنة

ا معدود،نقادا ثبتا ،نظارا حمققا كبريا،ماهر وأصويل،الفتوى  إليهترجع  ،فقيه حافظ:"قيل عنه 
 ،مؤلفا قدوة نبيها،مشهودا له يف احلديث وعلومه ،مشاركا يف التفسري ،عويصات ال  للمشاكل

  .2 "األدب  عارفا بعلم القراءات متضلعا يف علوم
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   :دخول املغيلي إىل توات                              
كان دخول الشيخ سيدي حممد بن عبد الكرمي املغيلي إىل توات زمان أخر الدولة املرينية        

د على شيوخ بلداا وقفوجد توات مهملة مقتصر حكمها  ،ووقت احتالل نظامها ،باملغرب
  1.اد ومنكر عظيمسظهر فيها ف

توات منذ العصور الغابرة ملجأ آمنا لكل املضطهدين، ومقراً حصيناً يقصده الكثري من  تعترب
  .ضحايا القمع السياسي والديين

  :التضارب يف تواريخ دخول املغيلي إىل توات 
ه األول حيث كان نزول ـه856كنيت وهو عام نقله الشيخ حممد بن املصطفى الرقادي ال )1

وتوطن ا بصحبة وزوجته زينب وولدت له ثالثة أبناءهم على  ،بقرية أوالد سعيد بتميمون
  .عبد اهللا ،عبد اجلبار ،علي: التوايل
حيث  ،ألولفي يف حماضرته حول الشيخ املغيلياالشيخ حممد باي بلعامل الفوالين نقله  )2
بد الكرمي املغيلي لتوات وذلك يف كان قدوم اإلمام الشيخ حممد بن ع ـه870ويف سنة :(قال

ول أن هذا التاريخ ؤن). طيط واستفاد منه علوم كثرية حياة أستاذه حيي بن يدير فوجده بتمن
هو تاريخ دخول اإلمام املغيلي إىل متنطيط بعد توطنه ) ـه870(الذي ذكره حممد بلعامل 

  .بقرية أوالد سعيد
وتلك السنة : (وقال ـه882وهو عام : يمنقله الشيخ حممد الطيب بن احلاج عبد الرح )3

وحيتمل أن يكون هذا ).جاء فيها الشيخ بن عبد الكرمي املغيلي لتمنطيط ونزل بأوالد يعقوب 
فوجدها مهملة قد ظهر فيها فساد  ،تاريخ رجوعه إىل متنطيط بعد وفاة شيخه حيي بن يدير

فكان دخوله فتحا  ،األرض منهم فانتقم الشيخ منهم وطهر ،عظيم السيما من اليهود لعنهم اهللا
  .2عظيما

  
  
  

                                                 
  .ملؤلف جمهول): ذكر ما وجد من تواريخ يف الديار التواتية: (من خمطوط 1-
 .بتصرف 82- 81ص  1ج: نقال عن كتاب الرحلة العلية ملؤلفه حممد باي بلعامل  -2
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  :املغيلي يف أوالد سعيد                                    

فكانت أول أرض نزل ا هي منطقة أوالد  ،املغيلي تلمسان فطلب شاسع األمصارر غاد 
فال حنتاج اآلن إىل  .م1452 ـه856وهذا حوايل .سعيد عاصمة منطقة قورارة بتيميمون

إثبات حقيقة سكن واستيطان الشيخ املغيلي يف أوالد سعيد، مع العلم أنه خلّف فيها آثاراً  دليل
أنه ترك لنا كثرية تدل عليه، بل ال نشك بتاتاً يف طول مكثه ومقامه هناك، خصوصاً إذا علمنا 

فيها معامل يستحيل أن تقام يف وقت زمين قصري، وتشيدها ال يتأتى إال مبالئمة الظروف 
فقة أهل احلل والعقد هلذا البلد العتيق وإال لكان الرفض وعدم القبول سيد املوقف يف وموا

فسكناه يف أوالد سعيد ووجود قرب زوجته . املساندة أو االعتراض: دعوته اليت حتتمل الوجهني
ثائق واليت تديل ال 2بنت الشيخ عبد الرمحن الثعاليب دفني العاصمة، وقرب جنله علي 1زينب

لتارخيية إنه مات صغرياً، لكن بالرجوع إىل قربه جنده إنه قرب رجل كبري وليس طفل والكتب ا
أما عبد اهللا فهو الذي عاش بعد أبيه  .بلغة زناتة) الزيعلي(ويعرف علي يف املنطقة باسم . صغري

ومنها انتشرت وتفرعت  ،عبد الرحيم ،أبو القاسم حممد مساه باسم أبيه: وخلف ولدين مها
  .3خ باألراضي التواتيةساللة الشي

بدخول املغيلي إىل أوالد سعيد وجد هاته الرقعة من الديار اإلسالمية وقد استحوذت عليها 
  .طأ حكامها، ووفق قواعد وأحكام ونظام ال خيدم سوى مصاحلهماالعصابات اليهودية لتو

عامل على الت مسيطر واوقد أحكم غيلي مدينة أوالد سعيد وجد اليهودعندما دخل امل
التجاري، حبيث أصبح البيع والشراء واإلجراءات اليت تتبعهما مستوحاة من خارج روح ثوابت 

  .اتمع اإلسالمي
ال حتتاج إىل الشرح أن هذه القواعد إمنا صاغها اليهود من أجل تفكيك القواعد األساسية  

البالد  للمجتمع اإلسالمي الذي تنص مبادئه على حرية التدين وحرية العقيدة داخل
  .4اإلسالمية

                                                 
من أوالد سعيد على حافة الطريق بني بلدة كايل ) باضاها(ورة بقصر مقب) الالوت العليب(السيدة زينب اجلزائرية املعروفة حملياً باسم  -  1

 .وأوالد سعيد

  . ص.د -معد للطبع -ذاكرة املاضي يف تاريخ أوالد القاضي -عبد الرمحن بن عبد احلي اجلوزي -  2
    .43ص - اإلمام املغيلي من خالل املصادر والوثائق التارخيية-مربوك مقدم  -3
الكرمي املغيلي التلمساين رائد النهضة العلمية اإلصالحية واجلهادية بقصور توات، ودور علمائها يف نشر اإلسالم   الشيخ حممد بن عبد -  4
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  :أعمال اإلمام املغيلي بأوالد سعيد                       

ملا سكن اإلمام املغيلي بأوالد سعيد واستوطن ا استقبلته أهايل أوالد سعيد بالترحيب والتكرمي 
وأصبح . ملعرفتهم بقيمة هذا العامل، ووضعوا بيده مقاليد األمور فهو صاحب احلل والربط هناك

لك إمام وقائد هاته البالد، واته الثقة اليت وضعها أهايل هاته البالد يف اإلمام املغيلي بذ
استطاع أن يغير الكثري من األمور اليت ال ترضي اهللا واليت مل يكن باستطاعة هؤالء تغريها، ومن 

  :أهم هاته األعمال ما يلي

قة يف قصر أوالد هارون هو حتويل كان أول عمل قام به اإلمام املغيلي يف املنط: املسجد) 1
إىل مسجد ال تزال تقام فيه صالة اجلمعة، بل أدركناه على ) البيعة أو الكنيسة(معبد لليهود 

وبذهابنا إىل عني املكان وجدنا هذا املسجد قد أعيد بناءه  1.احلال الذي شيدة الشيخ عليه
  .على أن هناك مسجد قدمي بطريقة عصرية، ومل يبق إال بعض األثار اجلانبية اليت تدل

عد اليت ساقها احلكام أمام هذا املصلح أنه ال مفر من التغيري قرر حتطيم القواعندما أصبح جلياً 
يغاز من اليهود لتسري اتمع ليخر السقف عليهم من فوق وبذلك يبعث ضة علمية والعلماء يإ

اعه اإلصالحي وطمس هذا املسجد كان يهدف منه توسيع دائرة إشع. إسالمية صحيحة
التدجيل والشعوذة على عقل الناس، وباعتبار أن أفكار  األفكار اليت عششت نظراً لطغيان

املغيلي ذات طابع إصالحي دف إىل إلغاء النمودج الذي شيده حكام القصور يف تلك 
  2.العصور

املصلى  وهذا. بناه اإلمام املغيلي يف قصر أوالد موسى بأوالد سعيد: مصلى العيدين) 2
وهو ما يزال مستعمالً حىت اليوم، حيث جيتمع فيه ) األضحى والفطر(خصصه لصالة العيدين 

على احملبة الباقية يف  عيد، وهذا دليلٌكل سكان منطقة أوالد سعيد ذا املصلى يف صالة كل 
اسسها قلوب هؤالء السكان للمغيلي، ألم فضلهم اهللا سبحانه بأن أبقى هلم هاته األثار اليت 

املغيلي يف املنطقة، وهذا املصلى بقي واسعاً حىت اآلن يتسع الألف من الناس، وحيسب هلؤالء 
السكان موقفهم الرافض لتوسيع اإلكمالية املوجودة هناك على حساب املصلى، فرفضوا 

وقيل أنه يوماً ضرب ا . املساس باملصلى وأبقوه على احلالة اليت تركه عليها اإلمام املغيلي
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، وفيها دعى للبالد ]هنا اخلري والربكة إىل يوم القيامة: [عصاه على األرض خماطباً للناس قائالً
  .1بسعة الرزق وبركة الكيل يف متور النخيل

مبنطقة أوالد سعيد وبالضبط بقصر  ومشهورةً كبريةً اًبىن اإلمام املغيلي سوق :السوق) 3
، وا شكل قطباً اقتصادياً كبرياً أفضى ]وفأغام از[سيدي يوسف املعروف أمازيغياً باسم 

إىل ربط توات بكثري من األقاليم والبلدان مثل واد ريغ والساورة واملغرب وجباية 
وبعدما تأكد اإلمام املغيلي من تغلغل التيار اليهودي يف املنطقة أنشأ هاته . اخل...والسودان

رض جتاري ولكن وفقاً لقواعد ومناهج السوق اليت ال تزال قائمة حلد الساعة، وهي تستعمل لغ
  2.إسالمية، وبذلك يكون قد فتح جبهة املنافسة التجارية ضد اليهود وأذنام

، وخالصة القول أن سوق املغيلي بأوالد سعيد ـه1300وظلت هاته السوق عامرة إىل غاية 
ن خالهلا قضى رفعت معامل ثورة اقتصادية عظيمة بتوات كانت يف وقتها يشار هلا بالبنان، وم

املغيلي على السيطرة االقتصادية لليهود باإلقليم، ونضيف أيضاً بأن القبائل اليت كلفت ببيع 
اخل يف السوق ال تزال الذاكرة الشعبية ...املواشي واحللي والزرع واألقمشة واألواين والتوابل

معروفة لدى اخلاص تتذكرها إىل اآلن، وتتذكر حىت مواقع تعبد الشيخ واستراحته فهي معلّمة و

   3.والعام

هذا الكرسي يعد من األثار اليت تركها اإلمام املغيلي وهو موجود يف وسط : الكرسي) 4
السوق اليت أنشأها، حيث كان جيلس عليه اإلمام املغيلي حلل املشاكل واملنازعات اليت حتدث 

املشاكل اليت يعانون  يف السوق، وهو يعترب جملس للقضاء واإلفتاء يقصده العامة واخلاصة حلل
وهذا الس كان جيلس فيه مع اخلاصة من أهل البالد يتوىل بنفسه إدارة شؤون التجارة . منها

من البيع والشراء، وهو جملس علم يلتقي فيه مع كبار العلماء والفقهاء من أجل املذاكرة 
دخلنا توات :[قائالًواملناقشة، وقد أعجب ؤالء األعالم وبغريهم من أعالم توات فأعرب عنه 

   4].فوجدناها دار علم ومقر أكابر فانتفعنا م وانتفعوا بنا
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وهذا الكرسي إىل اليوم موجود يف مكانه، وقد عمل أعيان البالد حفظهم اهللا على حفظه 
ورعايته، وبنوا حوله مقام مثل مقام اإلمام املغيلي بزاوية الشيخ، واملقام موجود داخل مدرسة 

وعندما ترى املقام وقبل الدخول إليه . تدخل إليه إال بعد دخول املدرسة اإلبتدائية إبتدائية، ال
يتبادر إىل ذهنك وجود قرب لويل صاحل، لكن بعد فتح الباب تصاب بالذهول فتجد أمامك 

وهذا داللة على مستوى فكري عايل ومتني ألهايل املنطقة . كرسي أبيض فقط، ال شيء عليه
  .لباقية لإلمام املغيليللحفاظ على األثار ا

وجد هناك خلوة لإلمام املغيلي كان يتعبد فيها وخيلو فيها ليزكي باإلضافة إىل هاته املعامل ت
نفسه ويذكر اهللا سبحانه وتعاىل باألذكار واألوردة وينسى فيها متاعب احلياة وفوضى السوق 

ى الداعية أن يفكر فيها اليت جيب عل اد، وتعترب اخللوة من أهم األمورومشاكل وقضايا العب
وجيعل لنفسه مكاناً ووقتاً خيتلي فيه بنفسه، ويراجع أفكاره وإخالصه، ويصحح من أخطائه 
وهفواته، فهي جمال للمحاسبة النفس على أعماهلا وأفعاهلا، وهي جمال للعبادة والتفكر يف خلق 

  . اهللا
 حد ال يتصور، وهو الشيء الذي واحلق أن أهايل أوالد سعيد تفانوا يف حمبة الشيخ املغيلي إىل
يف غيابه عن البالد ) الزوجة واألوالد(دفعهم إىل أخذ العهود واملواثيق على تويل محاية أهل بيته 

ومطاردته لليهود يف أقطار توات وغريها، وأثناء نشره لدعوة اإلسالم يف ختوم إفريقيا وبالد 
يد يف تقدمي إحدى بنات األعيان فداًء السودان، هو ذلك املوقف الذي أمجعت عليه أوالد سع

لبنت الشيخ املغيلي مع االعتراف لليهود بأا البنت املطلوبة، وذلك عندما جاءوا جبيوش ال قبل 
وقربه موجود  1.للبالد ا تطلب البنت بتوعد وديد بعد قتلهم لولده عبد اجلبار يف زاجلوا

تدل داللة واضحة على أن للمغيلي بنت وهاته الرواية إن صحت . حىت اآلن ومعروف ويزار
        . وهذا ما مل تذكره الوثائق التارخيية املوجودة حىت اآلن
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  :طـنطيـمتيف  غيليـامل                    
متنطيط هذا العلم السحري القابع يف جو التاريخ مالحمه تدل على أنه صارع القرون، جتد اته 

من قبط، ويهود، وعرب، وزنوج، كما تشهد على . متعاقبةاملدينة ملحمة أجيال، وأجناس 
  .الشكل املوجودة عليه متنطيط حالياً يعود إىل القرن السابع قبل اهلجرة. ذلك األثار الباقية

إن متنطيط كانت متثل نقطة االلتقاء للقوافل التجارية القادمة من سجلماسة والعائدة اليها من 
   1.الد السودان وطرابلس وجباية حنو اجتاهات خمتلفةمتبكتو وصحراء التكرور، وكذلك ب

إن األوضاع السياسية اليت وجدها املغيلي مبناطق توات تتمثل يف انعدام نظام واضح أو حكم 
موحد لقصور املنطقة، وهذه امليزة طبعت الناحية خالل القرن الثامن والتاسع والعاشر اهلجري 

  .ألسباب عديدة منها
  .مناطق الصراع يف املغرب العريببعد املنطقة عن ) 1
  .تناثر القصور يف مناطق بعيدة مما يصعب قيادا) 2
  .سيطرة رؤساء القبائل واألعيان على قصورهم) 3

هذا ما صعب املهمة اإلصالحية للشيخ املغيلي حبيث أن أفراد الناحية يدينون بالوالء ألشرافهم 
  .وأعيام وكل ما سواه فهو باطل وتان

مينع املغيلي من إحداث ثورة يف اتمع التوايت وذلك بإيقاظ الروح الدينية بني املسلمني  هذا مل
عامة، ونشاطه الديين وخاصة جانب التدريس ومراسالته إىل علماء اإلسالم يف كل من فاس 

  2.اخللقية والدينية وتونس وجباية وتلمسان، وتصحيح العديد من املسارات
عصره فقال عنه أحد معاصريه ابن  اإلمام املغيلي يعد حبق غريب :يقول الباحث املكي قلوم 

  .أي جيل عصره".علم بالصواب غريب يف هذا اجليل: "عازي
وحكام عصره، واستنفض عن  على علماءاإلمام املغيلي حبركته اإلصالحية مترد على عصره، و

ضة النفوذ احمللي الوضع الروحي واالقتصادي والتجاري واالجتماعي الذي سقط أنذاك يف قب
اليهودي املهيمن املبيت واملندس، وعصر املغيلي واكب بالتقدير فقدان اإلسالم باالندلس، ومتيز 
على صعيد املغرب العريب بتغلغل العنصر اليهودي داخل أجهزة الدولة احلاكمة، ومتيز عصر 
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مل يبقى إال القليل من "املغيلي بالضعف العلمي ويستشهد ليون اإلفريقي على هذا الوضع قائالً 
الناس ومن بينهم بعض األندلسني يتدارسون الفلسفة والرياضيات، وهذا الضعف العلمي 
والثقايف متثل يف تقليص النفوذ الثقايف والعلمي للمدارس اجلامعية املشهورة لفاس وتلمسان 

الصوفية، وحفظ  وتونس وجباية، وتعويضها بالنفوذ الثقايف للزوايا اليت حددت تعليمها للتربية
  .1"القرءان دون تدبري معانيه

ذا االعتبار أحكم اليهود سيطرم على هذا املركز التجاري، الذي استعمل كقناة لتوصيل 
  .احلركة اليهودية إىل الشمال واجلنوب

  قضية يهود توات

   وما إن استقر اإلمام املغيلي يف القدوم الثاين لتوات حيث أنتقل إىل متنطيط 
اة شيخه بن يدير الذي جلس للعلم عنده رفقة الشيخ حممد العصنوين والذي حصل بينه يف حي

  .وبني اإلمام املغيلي خالف كبري حول قضية يهود توات
 ،فوجد اإلمام العصنوين يترأس القصور التواتية ،ويف القدوم الثاين وجد املغيلي شيخه قد تويف

فراسال يف  .دم كنائس اليهود بقصور تواتأو عدم ه ،فاشتد اخلالف بينهما حول قضية هدم
  .2ذالك علماء عصريهما

لقد كانت بداية اخلالف بني املغيلي وقاضي مدينة متنطيط عبد اهللا العصنوين يف إثارة موضوع 
استخدام احلكام والتجار املسلمني لليهود وتوكيلهم على أمواهلم مما أعطى لليهود مكانة 

  . اإلسالممتميزة تفوق مكانة أهل الذمة يف
لقد أقر العصنوين فكرة تواجد الكنائس والبيع مبدينة متنطيط، بينما رأى املغيلي أن كل األيات 
القرءانية، واألحاديث النبوية الشريفة، وكتب الفقه، ال جتيز إحداث الكنائس يف أرض 

م مع إال إذا كان عقد اجلزية الذي ينظم هلم عيشتهم يف بالد اإلسالم، وتعايشه. اإلسالم
  .املسلمني

لقد كتب اإلمام املغيلي رسالة كاملة من ثالث فصول يف هذه القضية، وبين موقفه وأعطاها 
األسباب اليت دعته : شرح بوجهة نظره بكيفية دقيقة وواسعة، ويستخلص من الفصل الثالث
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ا الزمان يف فيما عليه يهود هذ: "إىل إختاذ هذا القرار املتعلق مبحاربة اليهود وعنون هذا الفصل
أكثر األوطان من اجلرأة والطغيان والتمرد على األحكام بتولية أرباب الشوكة وخدمة 

  ".السلطان
، ومعني ال ينبض، إذ هناك من املناطق ما يثري اإلعجاب أخاذا عامل سحري إن متنطيط كله

خزن ومن هذه املناطق هذا امل. والدهشة، أما بفضل طرازها املميز حبكم قدمها املتناهي
ء احلروب اليت أعلناها ضد ، والذي بناه اإلمام املغيلي أثنا"أكري"املخصص للذخرية املسمى ب

من هذا يظهر واضحاً أن اإلمام املغيلي كان جاداً يف مسألة حماربة اليهود، حبيث أعد . اليهود
ة من هلم ما استطاع من قوة ومن رباط اخليل، لريهبهم به من أجل ختليص البالد اإلسالمي

ومن أبرز مصادر التاريخ اليت تنقل هذه املعطيات ما أورده ابن خلدون يف اجلزء . سيطرم
السادس عن حتول الكثري من اليهود حنو الشرق ومتركزوا يف توات، وبنوا هلم بيعاً فيها جديدة 

  1.أثارت استنكار املغيلي بعد انتقاله من تلمسان إىل توات

  .قضية يهود تواترأية يف ول يق: الشيخ حممد باي بلعامل
الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي هو علم من أعالم اإلسالم كانت له حماورة يف شأن يهود 

شارك . توات جرت بينه وبني الشيخ عبد اهللا العصنوين يف هدم الكنائس، وبالضبط يف متنطيط
هم إىل جانب الشيخ يف هاته احملاورة بعض من علماء تلمسان وتونس وفاس، فكان البعض من

املغيلي يؤيد موقفه اجتاه أعداء اهللا اليهود الذين كانوا يف هاته املنطقة وعتو فيها فساداً وخربوا 
  .وبدلوا وغيروا

أما الشيخ العصنوين فيقول أم أهل ذمة وعلينا أن نراعي حقوقهم وأال دم كنائسهم وأال 
  .نقاتلهم

منهم من أيد موقف الشيخ املغيلي، ومنهم من أيد  بعث كل منهم إىل بعض العلماء فكان
  .موقف الشيخ العصنوين

اإلمام املغيلي مبجرد ما بلغته فتوى العلماء الذين أيدوه بادر إىل هدم كنائس اليهود وإىل 
  .تطهريهم من هاته األرض الطاهرة، فطردهم وأبقاها طاهرة
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خ عبد اهللا العصنوين بفتواه إىل الشيخ مث أنه بعد ذلك سافر إىل التكرور قام من ورائه الشي 
فرد اليهود إىل أماكنها وكنائسها، فبلغ اخلرب إىل . عمر بن عبد الرمحن أمري متنطيط أنذاك

الشيخ املغيلي وهو يف أرض التكرور، فرجع إىل توات وجاهدهم مرة أخرى وطهر األرض 
ليهود وال لغريهم، إىل أن جاء منهم، ومن ذلك الوقت مل تبقى أي كنيسة يف هاته األرض ال ل

  1.االحتالل يف أوائل القرن العشرين وبنا كنيسةً له يف أدرار
لو طوينا كتب التاريخ وطرحنا املاضي جانباً ورجعنا إىل احلاضر، فإننا نالحظ التشابه املطلق 

الطغمة يف املعطيات والقواعد اليت يسري عليها النظام العاملي، ويتجلى ذلك يف استمرار سيطرة 
اليهودية على مراكز القرار بواسطة مسكها لعصب احلياة، من أموال حترك ا التجارة وتؤثر 

  .على القرارات السياسية حىت للدول اليت تدعي الصدارة
اليهود منذ القدمي حيسنون اقتناص الفرص، وال يدخلون مكاناً إال إذا خططوا ودققوا يف 

  .املعطيات من أجل حتقيق النتائج
واملصري لألمامني الشيخ اإلمام ابن باديس رائد النهضة اإلصالحية  ما أصدق التشابه يف القول

لألمة اجلزائرية يف العصر احلديث والشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي يف العصور الوسطى، 
فكان ابن . فرغم الفارق الزماين واملكاين بينهما إال أن نشاطهما كان يصب يف جمرى واحد

تأسيس مجعية العلماء املسلمني إىل إصالح الفساد والوقوف أمام يس يسعى من وراء باد
  .حماوالت طمس الشخصية اإلسالمية للشعب اجلزائري باحلكمة يف ضرورة احملبة والوئام

فإن اإلمام املغيلي ج نفس السبيل فكان من وراء املذهب اإلصالحي يهدف إىل سد الشرخ 
سياسية واالجتماعية للمجتمع التوايت، وكذلك عرب إصالح أمور الذي أحدثته األوضاع ال

  .الناس والعدل بينهم
اإلمام املغيلي يعترب مهزة وصل بني احلركة اإلصالحية السنوسية واحلركة : ويقول املكي قلوم

فاإلمام املغيلي شانه شأن ابن باديس يف . اجلزائرية اليت قادها اإلمام عبد احلميد ابن باديس
  2.قف والسلوكاملوا
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   دور اإلمام املغيلي اجلهادي يف توات                         
كما كان للمغيلي دور جهادي يف توات، كان له دور ديين إصالحي من خالل نشره للطريقة 
القادرية عمال بوصية شيخه سيدي عبد الرمحان الثعاليب، وساعده للقيام ذا الدور الزوايا اليت 

 ا املنطقةكانت تشتهر .  
كان من أكرب شيوخ الطريقة القادرية باملغرب األوسط يف القرن التاسع اهلجري الشيخ عبد 

 .من شيوخه بالعلم والدين والصالحعلى صالحه وإمامته، وأثىن عليه مجاعة الثعاليب الرمحان 
دان الغريب، وهناك رواية تارخيية مفادها أنه كلف املغيلي بنشر الطريقة القادرية بتوات والسو

وهو من أوائل العلماء الذين أدخلوا هذه الطريقة إىل هذه البالد، كما تتصل به سلسلة شيوخ 
يف سلسلة أشياخه للطريقة ) هـ1286:ت( الطريقة، وقد ذكره الشيخ املختار الكنيت 

  : القادرية حيث يقول
  .سيف اإلله على ذوي الطغيان***وبه إىل الشيخ املغيلي شيخه

  .ومميت سائر خارج األديـان***الدين بعد دثورها حمي رسوم

  :األسباب اليت دعت اإلمام املغيلي حلرب اليهود

جتاوز اليهود للحدود الشرعية واستعالئهم على املسلمني ومتردهم على األحكام، ) 1 
والتحكم يف أصحاب الشوكة والسلطان، وذلك بأم سيطروا على الوضع ووضعوا احلكام إىل 

اشتروا ذممهم، حىت أصبحوا يأمترون بأوامرهم وينتهون بنهيهم، فأدى م ذلك إىل جانبهم و
  .جتاوز احلدود الشرعية 

تساهل املسلمني مع هؤالء اليهود، حىت أصبح املسلم يقرب اليهودي من نفسه  )2
وعياله ويستعمله يف أعماله، وجيعل بيده ما شاء من ماله مع أنه ال دين له وال مروءة، ووصل 
األمر ببعض املسلمني بإعانة اليهود يف بناء بيعهم فهو من باب التعاون على اإلمث والعدوان 
ومعصية كبرية، و إهانة ملكانة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإذا كان ال جيوز ملسلم أن 

 فإن ذلك من اإلعانة.يعني على بناء كنيسة بأرضه، فأحرى به أن ال يساعدهم على بنائها بيده 
  .1على الضالل ومباشرته، وإذالل املسلم نفسه للكافر ما ال يرضى به إال منافق أو فاسق
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ثراء وغناء اجلالية اليهودية باملنطقة، حيث استغلوا هاته الثروة للسيطرة والنفوذ  )3
وكان ملوقف بعض الرؤساء يف متنطيط أثره يف . االقتصادي، مما سهل عليهم احلياة باملنطقة 

مكن للمسلمني أن يـهلم جتاوزت تلك احلدود اليت قد  هود على بناء بيعة كبريةتشجيع الي
  . 1هاـيسمح هلم ب

استوطن اليهود باخلصوص باملراكز التجارية اليت متر منها أو تنتهي إليها قوافل الذهب الرابطة 
وا بني مشال إفريقيا والسودان، واشتغلوا بالتجارة وصياغة احللي وضرب النقود، كما تول

اإلشراف على شؤون أمالك األمراء ووجهاء الناس، وأصبحوا من األثرياء يشار هلم بالبنان 
  .2وكانوا منتشرين يف القرى الريفية يف مواطن اخلصب والرفاهية 

إحداث اليهود لكنائس يف ديار اإلسالم وتطاوهلم على اإلسالم واملسلمني،  )4
رهم وطقوسهم بأمان داخل البالد، ويتصلون وأصبحت هلم حرية دينية جعلتهم يقيمون شعائ

  . 3بأبناء ملتهم منن بضائع ست وعشرون صندوقا مملوءا بنسخ التوراة

  :حماولة املغيلي إقناع علماء فاس املعارضني له برأيه 

فجاءهم  ،ن مل يقنعهم كتابةأ رأى املغيلي أن يناظر علماء فاس وان يذهب إليهم مشافهة بعد
سافر ، 4كه اخلمسة الذين كانوا حيفظون املدونة وعلى رأسهم الفقيه ميمونمن توات ومعه ممالي

  :وليبني للسلطان حممد الوطاس  ،املغيلي لفاس لشرح رأيه حول يهود توات 
لك لعلماء فاس بان ارض توات ارض وضح كذجالء اليهود مت بناء على أغلبية العلماء وليإإن 

بالفشل  تري أن  رحلة املغيلي إىل فاس باءغ .فيها إسالمية ال جيوز إحداث البيع والكنائس 
ورغم حماوالته العديدة لتوضيح رأيه إال أنه مل  ،ن طرف علماء فاس بأنه يريد امللكفقد ام م

الذي كانت ،فقرر العودة إىل توات بعدما يئس من إقناع  السلطان الوطاسي ،جيد أذانا صاغية 
  . 5حتيط به بطانة من علماء السوء
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أسس املغيلي إمارة توات ببوعلي وأصبحت  ،حلة املغيلي إىل فاس وعودته منهابعد فشل ر    
  .بوعلي هي عاصمة اإلقليم التوايت حبيث تضم زاوية املغيلي اليت كانت مركز كل هذا التغيري 

   :زاوية اإلمام املغيلي ببوعلي ودورها

والسلطان الوطاسي ولكون اإلمام ه ئغيلي من فاس وفشله يف إقناع علمابعد رجوع اإلمام امل
املغيلي مل يتمكن من السيطرة على متنطيط لوجود من يعاديه ا ولوجود أنصار املغيلي من قبيلة 

وغريهم من  لك الربامكةقي الشطر الشرقي من اإلقليم وكذ كرب القبائل التواتيةأأوالد يعقوب 
  .1ية لقصر بوعليذالقبائل األخرى احملا
مام املغيلي إمارته وزاويته بقصر بوعلي على اثر اخلالف الذي وقع بينه وبني من هنا أسس اإل

وبدا نشاطه ) م1480، ـه885(شيخ زاوية أيب حيي املنياري عبد اهللا العصنوين وهذا سنة 
حيث  ،وسرعان ما مجعت هذه الزاوية بني املهمة التعليمية واملهمة احلربية ،هاـالتعليمي ب

يش املغيلي لضرب قواعد اليهود بتازولت وتاخفيفت وتاسفاوت كانت قاعدة النطالق ج
  .2غرمالل وغريها من أماكن تواجد اليهود بتواتأومتنطيط و

ى ألن أحداث اليهود مل تدم سو ،تافحياة الرجل مل تكن كلها مقاتلة ومحالت عسكرية بتو
من حوله وقد استطاع أن جيمع  . قبل كل شيء رجل علم وثقافة ودين وهو ،بضع سنوات

وقد كان للشيخ املغيلي أتباع من تالمذته يساعدونه  ،طلبة العلم من خمتلف النواحي  واجلهات
بل ،ومل يقتصر تكوينه للطالب األحرار فقط  ،يف عمله الدعوي واإلصالحي انطالقا من زاويته
سافر الفقيه ميمون الذي   وقد اشتهر منهم ،عمد  إيل تكوين طالب له من العبيد واملماليك

  .3 )ضمن جمموعة أخرى من طالبه..،معه يف رحلته لفاس للقاء السلطان الوطاسي
وقد استطاع املغيلي وهو شيخ طريقته ومقدم زاويته بتوات أن يستفيد من الطريقة الصوفية اليت 

واملريدين يف خدمة ،يف حشد عدد ال بأس به من األنصار ،تقوم على السمع والطاعة للشيخ 
  .حي ويف دعوته إىل حربه ضد اليهود وأنصارهمتوجهه اإلصال
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 :دوار زاوية املغيلي يف األمور التاليةأتتلخص أهم 

 .قصدها الكثري من الطالب واملريدين حيث ،مركزا للعبادة والتعليم والتربيةالزاوية كانت  -1
رأسها وعلى  ،وقد استطاعت يف ظرف وجيز منافسة املراكز والزوايا اليت كانت بتوات آنذاك

  .1زاوية الشيخ املنياري
وقد كانت ختتص يف  ،ار للقضاء بتوات بعد مركز متنطيطكرب دأكانت الزاوية مقرا لثاين ) 2

الفصل يف القضايا واخلصومات والنوازل اليت كانت تشغل األفراد والعشائر املنتمية إىل اجلهة 
  .2الشرقية من اتمع الواحي التوايت

حيث كانت مركزا لرتول ،انب االجتماعي على عادة مجيع زوايا توات اهتمام الزاوية باجل) 3
  .املسافرين وإيواء الفقراء وابن السبيل

توفري األمن واالستقرار للقوافل التجارية املارة ا خاصة تلك اآلتية من أسواق اجلنوب من ) 4
الراحة  فر مناتلف واحات اإلقليم ألحد نصيب وحيث كانوا يرتلون يف خم،السودان الغريب 

  .والتزود باملاء والغذاء
تنهاض اهلمم حيث كانت مركز لتجيش اجليوش واس عسكرياً زاوية املغيلي مركزاًتعد ) 5

داخل وخارج  ،يف جهات عديدة  اًصيتفأصبح للزاوية  ،وىل والثانية ضد اليهودالا باحلر
  .3الوطن 
ول يف اجلهة الشرقية وهو اإلمام األ:بفضل هاته الزاوية أصبح يف توات قاضيان شرعيان ) 6

وكانا يقضيان يف املسألة الواحدة وحكم  ،املغيلي والثاين يف اجلهة الغربية وهو الشيخ العصنوين 
  . 4كل منهما مغاير حلكم األخر يف الكثري من األحيان

نشر الفكر الصويف القادري من خالل نشر الطريقة القادرية اليت أخذها على  علىالعمل )7
  خه عبد الرمحان الثعاليب ووصاه بنشرها يف توات والسودان الغريب فأخذ من هاته الزاويةشي
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فهو يف تصوفه يركز على ذيب األخالق .قاعدة لنشر هاته الطريقة وإجياد أتباع هلا ومريدين 
  1.والدعوة إىل تعاليم الدين الصحيحة ،وإصالحها 

كانت تعترب إمارة خاصة به وجنده أن اإلمام مل ميكث هذا ما يتعلق بزاوية اإلمام املغيلي اليت  
ن اإلمام املغيلي كان هدفه السلطة وامللك أبالقول نستطيع الاته اإلمارة وقت طويل وذا 

ألنه انشأ إمارة خاصة به يف بوعلي بعد عودته من فاس مباشرة ولكن اإلمام املغيلي مل يستغرق 
ه هاته اإلمارة ئوإمنا إنشا.ريب للدعوة واإلصالح دان الغوقتا طويال حىت ارحتل إىل بالد السو

كان بدافع احلفاظ على الطابع اإلسالمي والشخصية اإلسالمية لألهايل وحىت ينشر أفكاره اليت 
  .عليها ضغوطناضل من أجلها وحىت تبقى اإلمارة غري تابعة جلهة معينة وليست 

الذي كان قائدا على جهاز  ،هاته اإلمارة بنه عبد اجلبار علىفعمل املغيلي على استخالف ا 
وكان يضم قي صفوفه أفرادا  ،ت اليت يسعى املغيلي إىل إقامتهاالذي يعترب من األولويا ،الشرطة

هو  نشائهمن إ وكان غرضه األساسي ،والني حلملته األوىل على اليهودمن خرية أنصاره وامل
  .2كافة القصور التابعة لإلمارة اجلديدة على سلطتهاية النظام الداخلي إلقليم توات ببسط مح
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بعد أن استتب األمر للمغيلي يف توات وطرد اليهود وشتتهم  يف مجيع األمصار وأسس      
. زاويته وإمارته بناحية بوعلي ووضع على رأسها ابنه عبد اجلبار وأعطاه رسالته االستخالفية

ففضل إن  يهاجر إىل بالد  ، اهللا واإلصالح أكمل ما كان يصبوا إليه من نشر الدعوة إىل
سلم من فطر أمراء أوسالطني السودان فوجد أن فطرهم  السودان بعد إن سرب غور طبائع أمراء

فغادر توات قاصدا بالد السودان معلما  ،وأن استعدادهم لتقبل الدعوة والنصيحة  ،املغرب
  .1ومرشدا ومصلحا وداعيا إىل اهللا

  :ان تعريف مصطلح السود

افريقية الغربية وجنوب  املؤرخني املسلمني كانت تطلق على بلدان كلمة السودان يف اصطالح 
أما حتديد مدلول هذا االسم على مجهورية السودان احلديثة ترجع إىل بداية القرن . الصحراء 
وقبل هذا التاريخ كانت تطلق عليه أمساء عديدة بالنظر حلدوده الواسعة مثل بالد  ،م18
لك يطلق مصطلح السودان يف كتابات ذ م كان19ويف بدابة القرن ،...وبالد الفونج،ارسن

مث أصبح يشمل كل ،ليدل على مناطق أعايل النيل برمتها  ،العهد على مصر بصورة خاصة
  .السودان أقاليم

 ،مام املغيلي الديين يف نشر اإلسالم يف السودانحتدث صاحب الدوحة عن نشاط اإل لقد -
فأهل . سلم على يديه سلطان تنبكتو وحاشيته وحسن إسالمهم أحيث  ،ه لليهود فيهاومقاومت

.  واضطهاد،ل البيت وإكرام الفقهاءآبتعظيم العلم والعلماء واجالل ء هذه البالد كانوا ميتازون
فحينما يظهر اليهودي هناك يقتل ويستباح ماله ومال كل من حيمل له التجارة على ،اليهود 

  .ووصيته مذهب الشيخ 
فقد تكلما ابن مرمي صاحب  ،كان للشيخ املغيلي دور كبري يف توجيه سالطني السودان  

  ،إن املغيلي رحل إىل بالد أصري( :االبستان وامحد بابا صاحب النيل عن هذا املوقف يف كتابيهم
 فألف له ،ه إليه واستشاره يف أمور السلطنةبفقر ،فاجتمع بسلطان كنو ،ودخل بلدة تكدة

ح له ضوو،األمر باملعروف والنهي عن املنكررسالة يف املوضوع حضه فيها على إتباع الشرع و
  .2يهم السلطان أحكام الشرع وقواعده وكل ما
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  :أهم املناطق اليت دخلها يف السودان الغريب

أو بالد  ،عند ابن مرمي" أصري" املغيلي يف بالد غرب إفريقيا هي بالدإن أول ارض نزل ا 
من هنا نستطيع تصور الطريق  .كما مساها ابن بطوطة" كاهر"بالد أو  ،عند أمحد بابا  "أهر"

  . الذي سلكه بني تكدة وتوات
دخل اإلمام املغيلي تكدة واجتمع حباكمها ومكث بني ظهراين أهلها ينشر العلم وميارس 

وهي ،فات ومقاوم للخرا،التدريس والوعظ يف مساجدها وسبقته إليها مسعته كعامل ومصلح 
فحفر ا ،ووجد مياهها ماحلة غري صاحلة للشرب) أقدر(من جهة ) متسنا(قرية صغرية يف آخر 

يف  مسجداً وبىن ،وأن يبارك فيه حبالوة مائه وسئل اهللا أن جيعل مائه شفاًء،يف طريق املارة  بئراً
بن أمحد ابن حممد :من الذين حضروا دروسه يف تكدة الفقيه  ،قرية إياتول مشال شرق اجاديس

حيث وصف الطريق من تكدا إىل . مين نصاملعروف بأييد امحد والعاقب األ ايب حممد التازخيت
لك تزود بطعام أربعني بعد ذ ،توات ابن بطوطة فأشار انه يستغرق مسرية حوايل شهر ونصف

  .1والطريق صعب املسالك قليل النباتات كثري احلجارة ،يوما 

  : املغيلي يف كانوا

ملغيلي  من تكدة إىل كشنا وكانوا داعيا إىل اهللا ومدافعا عن اإلسالم وموجها احلكام إىل اجته ا
  .تطبيق الشريعة اإلسالمية والعمل بسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم و خلفائه الراشدين 

وصل املغيلي إىل  كانوا والتقى حباكمها حممد بن يعقوب الذي كان يتربع على عرش كانوا يف 
  .2 )م1499_م1463 ـ،ه904_هـ867(الزمنية الفترة 

تعاليمه الصحيحة يف إقليم  لقد كان لإلمام املغيلي عمل كبري يف الدعوة إىل االسالم ونشر
واشتهر يف كتابات  ،حيث كان من العلماء املسلمني األوائل الذين دخلوا هذا اإلقليم  ،كانوا

ء احملليني ذوي األصول له عن الفقها يزاًمـت "بفقيه توات" العديد من املؤرخني هلذه املناطق
  .السودانية

وتصدر  ،مدينة كانو مبدرسة الشيخ املغيلىتوطن اإلمام املغيلي بكانو وبىن مدرسته املعروفة يف 
وأنتشر صيته وقصدته الطلبة من اجلهات املختلفة من جنوب إفريقيا وغريها من ،ا للتدريس 
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وخترج ا على يديه مشائخ طابت أوقام وشاعت  ،غفريال وانتفع به اجلم ،األقطار السودانية
وال  م رجالًدفقد كان ال يق ،وهللا در سلطان كانو.صاحب الفتح  كما حكاه،أخبارهم 

عامال برأيه يف كل حركة  ،ال بأذنه ومشورتهإنيوية يؤخرها يف أمر من أموره الدينية والد
  .    1وسكنة

اهلوسا كما هو احلال مع إمارة كانو جتد عناء ومشقة يف  لقد كانت احلكومات املسلمة ببالد
بل كانت يف حروب متصلة معها فضال  ،بائل الوثنية الواقعة إىل اجلنوبنشر االسالم بني الق

وة فكان ال بد من إجياد وسيلة بديلة عن ق ،على أنفسها وحماربة بعضها البعض عن انقسامها
انت تقوى هاته اإلمارات املسلمة بانضمام جمموعات حيث ك ،إلسالمإىل االسالح يف إدخاهلم 

وكان هذا هو الدور الذي يتعني على الدعاة والعلماء القيام  ،لقبائل اليت أعلنت إسالمها إليهاا
  .  2به يف أوساط الوثنيني

وواله القضاء واإلفتاء يف الفترة  ،له لقد استفاد حاكم كانوا من املغيلي حيث اختذه مستشاراً
حيضه فيها على إتباع الشرع واألمر تب له رسالة يف اإلمارة وشروطها ضاها ببالده وكاليت ق

  .باملعروف ورسالة أخرى فيما جيوز للحاكم يف ردع الناس عن احلرام 
فقد أعطى املغيلي يف رسائله إىل أمراء السودان بيانا شافيا وتصورا واضحا للمفاهيم اإلسالمية 

خالفة من اهللا ونيابة استشعار أن اإلمارة م واحملكومون من وجوب كاليت جيب أن يلتزم ا احلا
وما جيب على األمري يف خاصة  ،ليه وسلم ووجوب إحسان النية فيهاعن رسول اهللا صلى اهللا ع

  .  3نفسه وجملسه وبطانته وترتيب مملكته
فقد أوكل إليه  ،إىل جانب وظيفة املستشار اليت شغلها املغيلي عند األمري حممد بن يعقوب رنفا

فكان مفتيها العام واستطاع أن يبني لسلطان كانو األسس  ،مهمة اإلفتاء العام والقضاء بكانو
وإعادة تنظيمها بإنشاء االس والدواوين وحتديد املواصفات ملن يتوىل  ،اليت تقوم عليها الدولة 

 األحوال الشخصية وتطبيق الشريعة اإلسالمية خاصة يف ،هماملناصب العليا وكيفية اختيار
  .    4كمسائل الزواج والطالق
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ملصلح ومن هنا يدل على أن موقف  املغيلي من سالطني عصره هو موقف الناصح  املرشد وا
لكي يظهر لنا جليا مدى  ،أو الباحث عن لقمة العيش أو جاه ،وليس موقف الطامع يف املال

ع السوداين كله ومدى غرية املغيلي تأثري تلك الرسائل على حكام بالد اهلوسا وعلى اتم
على االسالم واملسلمني ومدى علمه فقيها وإماما وداعيا ظهر أثره يف توجيه اتمع  مصلحاً

  . 1وامتد أثره بعده يف إصالح اتمعات السودانية باإلسالم،السوداين 
مارة كانوا على اطمأن باستقرار وتوطيد إبالد كانو و بعد أن أى املغيلي دوره التعليمي يف

وبعد أن أرسى قواعد الدعوة ،أسس الشريعة اإلسالمية الصحيحة وتصحيح املفاهيم املغلوطة 
وبعد إن ترك تالميذه  ،اإلسالمية وتوجيه احلكام إىل العمل ا وطبع اتمع اإلسالمي عليها 

  . ياة العملية ومنهج االسالم الصحيح يف احل ،من أهل كانوا الذين يؤمنون مبنهجه يف الدعوة 
وقام بالدور نفسه  ،كشنا وتوىل ا اإلمامة والقضاء لك غادر املغيلي كانوا وانتقل إىلبعد ذ

وأمثرت جهوده مع حاكم كشنا ماحي إبراهيم الذي فرض  ،الذي قام به يف البالد اليت مر ا 
  .  .خاصة يف األحوال الشخصية،على أهل البالد تطبيق الشريعة اإلسالمية 

  :ملغيلي يف بالد السنغايا

طورية سنغاي اإلسالمية فوصل عاصمتها غاو سنة امرباوبعد ذلك كله رحل إىل           
ورحب به وجرى على طريقته من  ،سكيا احلاج حممدأأمري املؤمنني  م والتقى حباكمها1497

ديدة هامة مستشارا له ووجه له أسئلة عواختذه اسكيا  ،2األمر باملعروف والنهي عن املنكر
ليت املشاكل االجتماعية والسياسية والدينية ا ،سكياأاألمري حممد بن أيب بكر امللقب بر اثأو

فأجابه املغيلي بأجوبة هامة يف رسالة أوضح له فيها الفتاوى . كانت تواجهه يف بالد السودان
كان املغيلي على و ،وحكم اهللا ورسوله يف املوضوعات اليت أثارها األمري يف أسئلته ،اإلسالمية 

جوبة كانت تتصف علم تام بأحوال السودان الغريب ومطلع عليها باإلضافة إىل أن هاته األ
فقد تناول فيها اجلوانب العقائدية والدينية واألحوال االجتماعية  ،بالشمول والتفصيل
  .3ومل يترك شيء يعرفه إال تطرق له بالتوضيح والتفصيل ،السودان والسياسية يف بالد
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 ،كانت هاته األجوبة عبارة عن فتاوى عامة أصدرها الشيخ لألمري ليعمل ا يف تدبري مملكتهو
كاألحوال الشخصية ،وهي مبثابة قانونا شرعيا حيتوي على أهم املسائل اليت متس الدولة واألفراد

 كما استطاع املغيلي من خالل أجوبته على أسئلة األسقيا أن يضع حداً،ونظام املعامالت
  .اول أدعياء العلملتط

ن أمهية هذه األجوبة تتمثل يف إبراز الدور الذي قام به علماء مشال إفريقيا واملغرب من إ
وإرساء قواعد احلكم على أساس الشريعة  ،اإلصالح وخدمة الدين يف السودان الغريب

ان إىل ما ما قام به الشيخ املغيلى من جهود مباركة يف توجيه حكام السودوال سي ،اإلسالمية
صول اإلسالم وقد بدأ هذا العمل منذ و ،وطبع اتمع بطابع إسالمي صحيح  ،أحكام الشريعة

  .عندما قام عقبة بن نافع بإرسال فرقة من جيشه إىل مشارف السودان ،إىل إفريقيا الغربية
ام وتكشف لنا هاته األجوبة كذلك ما كان عليه اإلمام املغيلى يف دعوته اإلصالحية من االهتم

كما تظهر أمهيتها يف أا ال .الشديد بإصالح أوضاع املسلمني الدينية والسياسية واالجتماعية
بل يتعلق قسم منها ،تقتصر على املواضيع اليت حوا األسئلة من أحوال البالد الداخلية فقط

يف ذلك ونظرة تلك القبائل واإلمارات لسنغاي ،بعالقة سنغاي باإلمارات والقبائل ااورة هلا 
  .1الوقت

أن تطبيق ما جاء يف دعوة املغيلي اإلصالحية من مسائل اإلمارة واألخالق واآلداب أتى أكله 
م 15ـ،ه10-ـه9(على مستوى عدة أجيال من زعماء بالد اهلوسا خاصة بني القرنني 

لك إىل تغيري ملموس يف حياة الناس يف بالد السودان حيث أدى ذ.م 19وحىت القرن )  م 16
فوية واملكتوبة ألمراء اهلوسا وان توصيات املغيلي الش،ريب والتكرور وما حييط ما الغ

وكان هذا مرفوقا بتطوير كبري يف النظام السياسي لقبيلة اهلوسا تزامنا مع جهاد السكوتو ،بيـن
  . 2)م19(يف القرن الثالث عشر هجري 

ق اطالعه بأصول الشرع اإلسالمي أثبت لنا عم ،املغيلي من خالل أجوبته على أسئلة االسقيا 
  . وفروعه وسعة معرفته بأوضاع البالد وعاداا وتقاليدها 
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وحول قضية اخلالفة أوضح أن الذي يتوالها جيب أن يكون واعيا مبسؤولياته وواجباته جتاه 
ذكر أنه جيب  ،املزيفني  علممدعي الأما حول قضية .سلمني بصفة عامة وعموم امل،رعاياه 

سلمني خلع وباملقابل فإن من واجبات امل ،لى أيديهم حبزم وشدة دون رمحة وشفقة الضرب ع
أوضح و .جمتمعه ورعيته لى عن مسؤولياته جتاهخالذي يت ،وعزل األمري اجلائر غري العادل

 ،لك الفترةاملغيلي من خالل هاته األجوبة األوضاع االقتصادية واالجتماعية لبالد السنغاي يف ت
رب هذه األجوبة وثيقة تارخيية عامة ال غىن للباحثني عنها بالنسبة لتاريخ السودان وبالتايل تعت

  .1الغريب

  :تأثر العلماء باإلمام املغيلي

  :لقد تأثر العديد من العلماء بأفكار املغيلي اإلصالحية من أمههم 
فري من خذ عن تالميذ املغيلي وكان حيتج ببعض فتواه يف تكأالربناوي الذي  يرالفقيه البك

  . ولو مل يعتقد الكفر ،صدر منه ما ال يصدر إال من الكافر
حركة الفوديني املمثلة يف الشيخ عثمان بن فودي بن حممد بن عثمان بن صاحل الذي اتبع -

  . أسلوب املغيلي يف حركته اإلصالحية
سالكا يف دعوته أسلوب  ،إلصالحية وهو يف العشرين من عمرهابدأ الشيخ عثمان دعوته 

ومتبعا مناهج ،لتدريس والوعظ الذي انتهجه اإلمام املغيلي يف رحلته للسودان الغريب والتكرورا
وبذلك كثر أتباعه لتدخل دعوته اإلصالحية يف مرحلة التحرك حنو  ،معلميه وأسالفه األوائل

و إذا كان املغيلي قد ألف العديد من .2فدرس فيه أكثر من مخس سنوات ،قصر السلطان
فان ،والسياسة الشرعية  ،واللغة ،واملنطق ،والتفسري ،واحلديث ،تلف العلوم كالفقهالكتب يف خم

وهي الرسائل الثالث اليت ألفها خالل  ،أربعة من مؤلفاته استثارت منظري الدعوة الفودية
ورسالته الرابعة اليت ألفها يف نازلة ،إقامته يف السودان الغريب بطلب من سلطان كانو والسنغاي 

  .وات يهود ت
 ،على كالم وأفكار املغيلي كلياً جنده اعتمد اعتماداً ،فإذا عدنا إىل مؤلفات عثمان بن فودي 

مه إىل عشرة فصول حيث قس"سراج أإلخوان يف أهم ما حيتاج إليه يف هذا الزمان "ففي كتابه 
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ية ملا غيلفلو حذفنا هاته النقول امل،نقل يف تسعة فصول منها كالم املغيلي يف أجوبته لألسقيا 
  .أو تعليق أو وسيلة ربط بني الكالم  ،بقي سوى بعض فقرات قليالت

حيث " تنبيه أإلخوان على أحول ارض السودان " ويف رسالة أخرى البن فودي بعنوان 
أما . خصص الفصل السادس يف هاته الرسالة لذكر وصية املغيلي حملمد بن يعقوب أمري كانو 

فهي عبارة عن تلخيص لرسالته "ن وما شاء اهللا من أإلخوان وثيقة أهل السودا"يف رسالته 
حصن األفهام من جيوش األوهام فقد "ويف كتاب آخر له وهو.اخلاصة بشؤون الرعية واإلمارة 

فقد "أصول العدل لوالة األمور وأهل الفضل "ويف كتابه . نقل كالم املغيلي يف عدة مواضع
الترب املسبوك يف نصيحة "وكالم الغزايل يف كتابه  ،يإلمارة للمغيلخلص فيه ما جاء يف رسالة ا

حيث عمل على تلخيص األبواب الثمانية اليت تتألف منها رسالة املغيلي يف نصحه ألمري "امللوك 
  .كانو 

إىل االقتداء بسريته وطريقته يف ردع  ،فودي باملغيلي النقوالت من كتبه لقد جتاوز تأثر ابن
فقد كان املغيلي خيتم كل فصل من  .االقتداء بأفكاره لتدعيم مواقفهواىل العمل بآرائه و ،البدع

 ))ل بلية احتجاب السلطان عن الرعيةورأس ك:((رسالة اإلمارة بعبارة يكررها هي قوله
اللهم :((بعبارة أخرى وهي''حياء السنة إ''فكذلك ابن فودي كان خيتم كل فصل من رسالته 

  .1))ه وسلم جباهه عندك وفقنا إلتباع سنة نبيك صلى اهللا علي

  : فتاوى اإلمام املغيلي يف إفريقيا الغربية
نظرا لشمولية شخصية اإلمام املغيلي نظم عدة مناظرات وأنتج عدة فتاوى لإلجابة عن األسئلة 

  .اليت طرحت عليه 
ه مراسلة إىل العلماء يف كل من بعد أن وج،يف قضية يهود توات  وىلقد سبق لإلمام املغيلي فت

  .نس وفاس وتركيا ومصر واحلجاز تو
لقد استفىت املغيلي علماء عصره إقتداء بسيدنا عمر رضي اهللا عنه يف مشاورته للصحابة يف 

وإمساكه خراجا للمسلمني كما شاورهم يف دية املرأة اليت  ،تقسيم أرض العراق بني احملاربني 
فقد مجع  ،ى طريقه واإلمجاعفقوا عليه علجبمع أراء الصحابة ليأخذ ما ات ،أملصت من هيبته
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أو حيمل األقل  ،خلفه من راءأ ىاملغيلي أراء فقهاء عصره يف موطنه توات باألرجح واألكثر لري
  . على إتباع األكثر فذلك هو اإلمجاع الصحيح الذي يرتضيه كل  فقيه 

لقة ثالثا قبل من أفىت بتحليل املط:(سئل اإلمام املغيلي عن حتليل املطلقة ثالثا قبل الزواج فقال 
فهو جاهل دجال  مضل جيب على من له القدرة من املسلمني أن يزجره مبا استطاع  ،الزواج 

  . 1)وكل ما أمكن من زجره  ،واحلبس الطويل  ،من الضرب املوجع 

  : تأثر العلماء بفتاوى اإلمام املغيلي

منط رجز  ز الذي نظمه علىمن خالل الرج: بالشيخ املغيليخضري تأثر الشيخ األ) 1
بعد وفاة املغيلي  هـ920حيث ولد عام ،واالخضري قريب العهد والبلد باملغيلي  ،املغيلي

سنة  ه على منط رجز املغيلي يف املنطقوملا جاء االخضري نظم سلم ،بإحدى عشر سنة 
  .وعمره إحدى وعشرون سنة كما قال يف السلم  ،ـه941

  تأليف هذا الرجز املنظم          وكان أوائل احملرم                         
  من سنة إحدى وأربعني             من بعد تسعة من املئني               
     .2ولبين إحدى وعشرين سنة         معذرة مقبولة مستحسنة               

  :تأثر الشيخ البكري باملغيلي) 2
وكان ،الذي أخذ عن تالميذ املغيلي " الربناوي"من املشاهري الذين تأثروا به الشيخ البكري 

  .حيتج بفتواه يف تكفري من صدر منه ما ال يصدر إال من كافر ولو مل يعتقد الكفر 
 ،حيث كان حيكم بتكفري بعض الفالنيني من أجل العادة اليت كانوا يفعلوا يف الصحاري 

ويطوفون حوهلا ويوقدون النار  ،أن جيتمعوا وخيرجوا مع أوالدهم إىل موضع بعيد : وهي 
يكفرهم وكان البكري ) وأنت أبونا وأمنا ،حنن وديعة اهللا مث وديعتك أيتها النار :( ويقولون

ذلك من إن  :ولكن عارضه تلميذه عبد اهللا الثقة حيث يقول ،اعتمادا على فتوى املغيلي
  .3ءألم يقرون بالتوحيد ويعتقدون اإلشراك مع اهللا يف شي ،املعاصي وال يكفرون عليها
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  : تأثر ابن فودي باملغيلي) 3

األندلس حبركة الدعوة  ويف ،وحبركة املرابطني ،بن فودي أوال بعلمائه يف السودانلقد تأثر ا 
ولقد تنورت أفكار ابن فودي على تلك احلركات من  .كما تأثر حبركة املوحدين ،اإلسالمية
  .لسان مث باليد مث بالسالحوالدفاع عنه بال ،أر املغيلي يف غريته على االسالمخالل اث

 ،ل من كتبه كأمنا ينقل عنه مشافهةحىت صار ينق ،ودي بأفكار املغيلي تأثريا كبريالقد تأثر ابن ف
  .بعض فتاوى املغيلي ''حصن  األفهام''ولقد أورد قي كتابه 

لقد عزا الثقل إىل املغيلي ونسب نفسه إليه كالتلميذ الذي مسع أو اخذ منه مباشرة مع ما 
الشديد وتعلقه ذا مما يدل على تأثره ،ينهما من بعد العهد الذي ال يقل عن ثالثة قرون ب

  .الشيخ الكبري

  :السيوطيو املغيلي 

مام املغيلي التوجه إىل البقاع املقدسة ألداء فريضة احلج رفقة بعض  إلاعندما عزم 
وفيها التقى باإلمام كانت إحدى حمطات الطريق من تنبكتو إىل مكة مدينة أسيوط ،تالمذته

جالل الدين السيوطي فتناقشا يف الكثري من القضايا فوقع اخلالف بينهما يف قضية العمل 
نطق ألنه من علوم أهل الكفر حيث يرى السيوطي عدم األخذ بعلم امل،واألخذ بعلم املنطق

 مانع من وانه ال،لكن املغيلي خيالفه الرأي حيث يرى ضرورة العمل بعلم املنطق ،مهلك حرولذ
  .ألن معرفة الناس باحلق هو املعتمد وليس معرفة احلق بالناس ،أخذه من الكفار

ومما ،دار احلوار بينهما ومتخضت عنه مناظرة شعرية يرد فيها كل طرف على الطرف األخر
  :قاله اإلمام املغيلي خماطبا السيوطي

  .صلهمسعت بأمر مامسعت مبثله              وكل حديث حكمه حكم ا   
  .اميكن ان املرء يف العلم حجة            وينهى عن الفرقان يف بعضقوله  

  :اىل ان يقول
  .خذ احلق حىت من كفور وال تقم           دليال على شخص مبذهب مثله  
  .به الم اذ هم هداة ألجـــله     عرفناهم باحلق ال العكس فاستنب       
  .وكم عاملا بالشرع باح بفضله       لئن صح عنهم ما ذكرت فكم هم     
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  :ورد عليه اإلمام السيوطي قائال
  .عجبت لنظم ما مسعت مبثله               أتاين بنقل عن حرب اقر بنبله  
  .تعجب مين حني الفت مبدعا               كتابا مجوعا فيه جم بنقــله  
  .ال من ذم شكلهأقرر فيه النهي عن علم منطق          وما قاله من ق   

  :إىل أن يقول
  .أقمت دليال باحلديث ومل أقم           دليال على شخص مبذهب مثله    
  .1سالم على هذا اإلمام فكم له       لدي ثناء واعتراف بفضله     

من خالل هاته املناظرة يتبني لنا أن اإلمام املغيلي كان له رأيا خالف فيه علماء عصره مما يدل 
يف حني أن اإلمام السيوطي كان يرى ،ومل يكن تابعا لرأي من سبقوه،جمدد عصرهعلى أنه 

مما ،برأي مجهور علماء ذلك العصر لكنه اعترف برسوخ قدم االمام املغيلي يف العلم وأثىن عليه
  .   يدل على أالحترام القائم بينهما رغم اختالفهما وهذا هو منهج ودأب العلماء

  :     د السودان آخر أيام املغيلي يف بال

مسع مبقتل ابنه عبد ،أثناء إقامة اإلمام املغيلي يف بالد السنغاي عند السلطان احلاج حممد اسكيا
ألن فيه عداوة الدين ،نزعاج هلذا اخلرب الفجيع إلفانزعج اشد ا،اجلبار من طرف يهود توات 

أهل توات القاطنني  ويف ثورة الغضب اجلامع طلب من السلطان إلقاء القبض على،وقتل الولد 
فامتثل احلاكم ألمره ،ألنه كان يرى أن أهل توات أعانوا اليهود على قتل أبنه ،بغاو العاصمة 

وزج التواتيني يف السجن غري أن الشيخ حممود بن عمر اقيت املشهور بأبا احملاسن خالف اإلمام 
 ،غاي مبا فعله أولئك بتواتذنب هؤالء هنا بالسن ما :وأنكر عليه فعلته وعاتبه وقال لهاملغيلي 

 ،لرغبتهفتنازل اإلمام املغيلي عن رأيه وتدخل لدى أألسقيا وطلب منه إطالق سراحهم فامتثل 
  .  2مما يدل مكانة اإلمام املغيلي عند هذا احلاكم

كانت هاته الرحالت اليت قام ا املغيلي يف غرب إفريقيا متنقال بني بلداا ووالا أعطت دفعة 
لعالقة بني املغرب العريب وإفريقيا الغربية وأصبح هنا نشاط جتاري حيوي يربط بني قوية ل

وإمنا صار إماما ذاع  ،اذ مل يعد الشيخ املغيلي ذلك العامل املغاريب املتصوف فحسب  ،املنطقيني 
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فهو املشري على االسقيا حني استنصحه باستعمال  ،صيته يف البالد اإلسالمية على كل لسان 
  .دون اعتبار إىل أصل أو نسب،اء األتقياء األكفاء واالستعانة  م يف تسيري شؤون الدولة العلم

فان بالد غرب بالد  ،لذلك فانه وكما كان من حق بالد املغرب أن تفتخر ذا العامل اجلليل 
 مل خيلد التاريخ أثر لعامل: ادم عبد اهللا االلوري :وعن ذلك يقول ،إفريقيا أحق أن يفاخر به

  .1ويف نيجرييا خصوصا ،غريب أو شرقي مثل ما خلده لإلمام املغيلي يف غرب إفريقيا عموما 
خرجت على يده مشايخ تولوا ،إن اهودات العظيمة اليت قام ا الشيخ يف هذه البالد 

وعن ذلك يقول ادم  ،وبث الفكر اإلصالحي الدعوي فيهم ،بدورهم تعليم األجيال الالحقة 
أو الذين أخذوا عنه من  ،لقد تأثر باملغيلي مجيع العلماء الذين اجتمعوا به"لوري عبد اهللا اال

وعصرهم بعصر ،حىت امتازوا عند علمائنا مبعاصري املغيلي ،أو أخذوا عن تالميذه  ،العوام 
املغيلي وقد كانت نتيجة هاته الثمرة ظهور مصلح مشهور عثمان دان فوديو والشيخ البكري 

  . 2الربناوي
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  :تقدمي لرسائل املغيلي
عبارة  د بن عبد الكرمي املغيلي، وجدناهانظرنا إىل األثار العلمية اليت خلّفها اإلمام حمم إذا  

ر عن رسائل، منها ما حيمل املعىن احلقيقي للرسالة، كتلك الرسائل اليت وجهها لعلماء احلواض
اإلسالمية، بفاس، وتلمسان، وتونس واملذكورة يف كتاب املعيار للونشريسي، ومنها ما بعث به 
لبعض امللوك واألمراء بالسودان الغريب كتلك اليت بعثها لسلطان كانو، وسلطان غاو، وهي أقرب 

  .ما تكون إىل الكتب
الفقه واملنطق والسياسة ثاره العلمية، فهي عبارة عن كتب ألّّفها يف أما الصنف الثالث من آ

  .الشرعية
  :رسالة إىل كل مسلم ومسلمة )1

وهي يف أصلها املخطوط املوجود باخلزائن التواتية، عبارة عن خمطوط رقيق اخلط، كتبت خبط 
يف الفصول والعناوين،  بارز بن عمر التنالين، كتبت خبط مغريبالناسخ حممد بن عبد الرمحان 

مام املغيلي بزاوية الشيخ املغيلي بلدية زاوية كنتة والية أدرار، توجد منها نسخة خبزانة أحفاد اإل
  .سطرا 18ورقة، مكتوبة الوجه والظهر، مسطرا 17حتتوي هاته النسخة على 

وهي اليت  ،1508باحلامة حتت رقم  هي نسخة املكتبة الوطنية والنسخة الثانية املخطوطة،
أول مرة سنة  رواح يف أصول الفالح للمغيلي،عتمدها رابح بونار يف حتقيقه لكتاب مصباح األا

ا هو يف وقد وقع الكاتب يف خلط، حيث حقق هذا الكتاب بعنوان مصباح األرواح، إمن. م1968
، أما كتاب املغيلي املوسوم مبصباح األرواح يف أصول احلقيقة رسالة إىل كل مسلم ومسلمة

هادة أحد العلماء الذين عايشوا املغيلي الفالح، فهو كتاب يف العقائد والتصوف، وذلك بدليل ش
      1)ه902ت (وهو أبو إسحاق إبرهيم بن هالل السجلماسي 

 :،حيث يقول يف مقدمة كتابه2007وأعيد طبعها مرة ثانية يف إطار اجلزائر عاصمة الثقافة العربية
    2"خقه عليها النساطلول الفالح غري موجود فيها وإمنا امسها مصباح األرواح يف أصوا"
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  :الدواعي واألسباب اليت محلت املغيلي على تأليف هذه الرسالة

حلقيقية اليت محلت املغيلي على تأليف اسكتت كتب الطبقات والتراجم عن األسباب والدواعي 
هاته الرسالة، والظاهر أن املغيلي ألفها بسبب موقع توات من القوافل التجارية  العابرة للصحراء، 

ه اليهود يف أسواق متنطيط، فبعد حلوله بتوات الحظ أن اليهود قد قويت والدور الذي لعب
حىت يعطوا اجلزية عن : (شوكتهم، وسيطروا على ذوي السلطان، ومل يعد ينطبق عليهم قوله تعاىل

  .فقامت ثائرته آمرا باملعروف ناهيا عن املنكر) يد وهم صاغرون
  :تتكون الرسالة من ثالثة فصول : حمتوى الرسالة

وقد شرح فيه بالدليل " فيما جيب على املسلمني من إجتناب الكفار" :نهوعنو: الفصل األول
ل على أقواله باأليات القرءانية القاطع والربهان الساطع مسألة اإلقتراب من الكافر، حيث دلّ

  .واألحاديث النبوية
حيث انطلق " الصغارفيما يلزم أهل الذمة من اجلزية و:" نهصه للجزيه وعنووخص: الفصل الثاين

4 :من سورة التوبة  29من مضمون األية  ®L ym (#θ äÜ ÷èãƒ sπtƒ ÷“ Éf ø9 $# tã 7‰tƒ öΝèδuρ šχρã�Éó≈ |¹ ∩⊄∪   .  

وانطلق يف دراسة موضوع اجلزية من زوايا ثالث، حيث حدد مفهومها وصفة أخذها بالذلّ 
كما تطرق يف هذا . صرفهاجتهاد يف ملترتب من جبايتها، واالوالصغار، وكيفية صرف املال ا

ودة إىل املعاجم كلسان العرب البن منظور، حيث الفصل إىل حتديد مفهوم الصغار وذلك بالع
  .راء عمر بن اخلطاب كمرجعية شرعية، فيما ذهب إليه من أحكام على أهل الذمةعتمد آا

اجلرأة والطغيان  فيما عليه يهود هذا الزمان يف أكثر البالد واألوطان من"نه عنو :الفصل الثالث
  "والتمرد على األحكام الشرعية واألركان بتويل أرباب الشوكة وخدمة السلطان

ص حيث خلُ حيث تعرض ليهود توات وتيجوارين وتافاللت ودرعة وغريها من احلواضر األخرى،
متثاهلم ألحكام أهل الذمة فإن ذلك حيل دماءهم فادها إىل أن طغيان اليهود وعدم اإىل نتيجة م

  .أمواهلم وأنه ال ذمة هلمو
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  :يف شوؤن اإلمارة1رسالة املغيلي ألمري كانو

بتهاج بتطريز الديباج ألمحد بابا التمبكيت، ، نيل االإليها الشك اليت ال يرقىمن املصادر التارخيية 
واجتمع بصاحب كانو واستفاد منه وكتب له رسالة يف أمور "حيث ذكر يف كتابه ما نصه 

يها على إتباع الشرع واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وقرر له أحكام الشرع السلطنة حيضه ف
  .2"وقواعده

حيي بوعزيز يف كتابه تاريخ إفريقيا الغربية، أن سلطان كانو أبو عبد اهللا حممد : وقد ذكر األستاذ
كتبها بن يعقوب رنفا، هو الذي طلب من املغيلي أن يكتب له رسالة يف أمور السلطنة وشوؤا ف

  .3ـه1492له عام 
والرسالة يف أصلها خمطوط خبزانة أحفاد اإلمام املغيلي بوالية أدرار، وقد نشرها الباحث مربوك 

              4مقدم ضمن كتابه الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي وأثره اإلصالحي
  :    الدواعي واألسباب لتأليف الرسالة

لرسالة أن أمري كانو حممد بن يعقوب يونفا قد طلب من يتضح لنا جليا من خالل قراءة نص ا
ت األمري ومهامه، ويعلمه اإلمام املغيلي أن يكتب له رسالة يف شوؤن اإلمارة يطلعه فيها على واجبا

  . إماراته وفق الشريعة اإلسالميةكيف يسري
  الرسالة حتتوي على مثانية أبواب : مضمون الرسالة
  "ب على األمري من حسن النية يف اإلمارةفيما جي" :نهالباب األول عنو
  ".فيما جيب على األمري من حسن اهليئة": نهالباب الثاين عنو
  ".فيما جيب على األمري من ترتيب مملكته" :نهالباب الثالث عنو
  ".فيما جيب على األمري من احلذر يف احلضر والسفر" :نهالباب الرابع عنو

  ".األمري من الكشف عن األمورفيما جيب على " :نهالباب اخلامس عنو
  ".فيما جيب على احلكام من العدل يف األحكام" :نهالباب السادس عنو
  ".يف جيب األموال من وجوه احلالل" :نهالباب السابع عنو

                                                 
  ).1452/1463(وب كانو من أشهر مدن اهلوسة،نشطت كانو يف عهد امللك التاسع يعق-  1
  .577ص- قالساب صدرامل–أمحد بابا التمكيت -  2
  .138ص -املرجع السابق –تاريخ إفريقيا الغربية –حيي بوعزيز -  3
 .251املرجع السابق ص -الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي وأثره اإلصالحي –مربوك مقدم -  4
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  ".يف مصارف أموال اهللا" :الباب الثامن عنوانه
عند الباحثني  كبرياً  ألفها املغيلي حيث القت ذيوعاًوتعد هاته الرسالة من أشهر الرسائل اليت

لذين أعطوا من أبرز اويعد الباحث ياسني شباييب  والنقاد وهناك الكثري ممن حققها وشرحها،
مقومات الدولة السلطانية : للرسالة مبحث خاص ا حتت عنوان  ، حيث خصصللرسالة حقها

ملغيلي التلمساين الفكر السياسي عند الشيخ ا: يف رسالته. بني الواجبات واحلقوق وحسن السياسة
  .الغريب ودعوته اإلصالحية بتوات والسودان

  :أسئلة األسقيا وأجوبة املغيلي -  3
وقد  ،07435وتوجد منها نسخة خبزانة أحفاد املغيلي، ونسخة باملكتبة الوطنية باحلامة حتت رقم 

ربوك األستاذ عبد القادر زبايدية، مث أعيد نشرها من طرف الباحث م نشرت أول مرة من طرف
أجوبة الشيخ حممد بن عبد الكرمي امليغيلي لألمري احلاج "مقدم يف كتاب خاص مساه على بركة اهللا 

  ".حممد بن أيب بكر أسقيا الكبري
وقد اعتمدنا النص األخري املنشور لكونه اعتمد على عدد أكرب من النسخ، إضافة لعدة 

  .إستدراكات على النص األول املنشور
السياسة الشرعية وعالقة الراعي يف  لسبع مسائل تدور حول مسائل عن أجوبةوهي عبارة 

ا تكشف لنا عن الوضع السياسي بالراعية، وتكتسي هذه األسئلة واألجوبة أمهية كبرية، لكو
  .نييقتصادي لدولة سنغاي يف عهد األسقواالجتماعي واال

رب وثيقة تارخيية ال يستغىن عنها وسنقوم يف الفصل الثالث بتسليط الضوء على هاته الرسالة اليت تعت
  .إلمام املغيلي منهاالدعوي لنهج املستخراج الفترة ، وذلك بشرحها وحتليها وا يف التأريخ لتلك

  :رسالة فيما جيوز للحكام يف ردع الناس عن احلرام-4

  وهي وصية اإلمام املغيلي إىل سلطان كانو وهي خمطوطة وجهها املغيلي إىل أمري كانو 
إتباع الشرع باألمر باملعروف والنهي عن (:ا بوقد عنو) يد اهللا حممد بن يعقوب رنفابو عبأ(

  ).النكر
ويعرف هذا املخطوط بالوصية، وقام بنشرها كل من األستاذ أدم عبد اهللا األلوري يف كتابه 

منها قبل  ونشر جزءاً.1"اإلمام املغيلي وأثاره يف احلكومة اإلسالمية يف القرون الوسطى يف نيجرييا"

                                                 
 .، حيث كتب فيه النص الكامل للرسائل"اإلسالم يف نيجرييا" تاب هذا أول مرجع كتب كامالً عن اإلمام املغيلي، وكتب ك -  1
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ذلك األستاذ رابح بونار،ومن خالل املقارنة بني النصني يتضح لنا جليا أن ما نشره رابح بونار 
  1.ناقص ويفتقد إىل الدقة

هاته املخطوطة تفتتح ببسم اهللا الرمحن الرحيم، وذكر فيها امسه واسم املرسولة إليه هو عبد اهللا -
فتتاح تشبه افتتاح مقدمة رسالة بن أيب زيد ب سلطان كانو، وفيها إشارة يف االحممد بن يعقو

فإنك سألتين أن أكتب لك مجلة خمتصرة فيما جيوز للحكام يف ردع الناس عن :(القريواين، يف قوله
  ).احلرام، فاعلم أعاننا اهللا وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه

ل للحكام قي معاقبتهم بالطعن واحلبس ته بعقاب اإلفساد واملفسدين وأعطى احللويحوافتتح نص
  ".ولكل داء دواء ولكل مقام مقال:"والضرب والصلب والقتل فقال

، والدم ف العورة وشرب اخلمر، وأكل امليتةبتعاد عن الكبائر وحماربتهم من الشرك وكشوثنا باال
السودان الغريب والزنا، واإلفطار يف رمضان، إىل غريها من الكبائر املنتشرة يف بالد السودان، و

يزال يعاين من بعض املشاكل اليت تقف ضد تقدمه، كما ال يزال التمسك بالدين خفيفاً  اليوم ال
حيتاج إىل دعاة مثل املغيلي يعرفون خفايا وخبايا هذا اتمع الذي نكن له احملبة واالحترام والتقدير 

  . ا فهل من منقذ هلاته اتمعات وإصالحها من الشوائب املتعلقة
وال تفعل باملفسد ما هو أشد يف ردعه إال إذا : "وأعطى يف عقاب املفسد قاعدة أصولية وهي قوله

جيب البدء بالعقاب السهل  وهنا يشري املغيلي يف هاته القاعدة أنه  ."رأيت انه ال يرجع بغريه
: له تعاىل، فإن مل ينفع ينتقل به إىل العقاب الصعب واألكرب، وهذا ينطبق على قووالبسيط

))Νßγ ¨Ψs)ƒ É‹ãΖs9 uρ š∅ÏiΒ É>#x‹yè ø9 $# 4’oΤ ÷ŠF{ $# tβρßŠ É>#x‹yè ø9 $# Î�y9 ø.F{ $# öΝßγ ‾=yès9 šχθãè Å_ ö� tƒ ∩⊄⊇∪    السجدة

  .أمحد بن حممد يف حماضرته بكلية الشريعة بباتنه: إىل ما أشار به الدكتور رجوعاً 21
وا عن هذا الفعل لقوله صلى اهللا عليه وسلم وحذّر من بيع تلقي الركبان وأمر مبعاقبتهم إن مل ينته

ألن مقصد الشارع هو درء املفاسد وجلب . متفق عليه)) ال تلقوا الركبان وال يبع حاضر لباد ((
وإن تعارضت مفسدتان أكرب من األخرى، فدرء املفسدة الكربى أوىل، وأن تعارضت : (املصاحل

  ).سدة الدنيوية أوىلمفسدتان أحدمها دينية واألخرى دنيويه، فدرء املف

                                                 
  .58ص–املرجع السابق –منرية بوغرارة -  1
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مث نصح األمري أن يكون عادال يف حكمه بني الصغري، والكبري والفقري والغين، والعامل واجلاهل، وأن 
وليس "يقيم حدود اهللا دون خوف أو عاطفة، ومن املصطلحات اليت يستعملها املغيلي يف رسائله 

  ".اخلرب كالعيان واهللا املستعان وعليه التكالن
نه أل حه بعدم تغيري حكم اهللا ألنه خيرج صاحبه عن املّلة ويصبح يف حكم الكافر،ويف اخلتام نص

يأخذ الرشا وال حيكم  وال تعطي منصب القضاء إال لعامل تقي ال صير الباطل حقا، واحلق باطال،
  1.اهللا اهللا اهللا:                       وختمها بقوله،  باهلوى

  :سبب تأليفه هلذه الرسالة

من أمري كانو أيب عبد اهللا حممد بن يعقوب الذي طلب منه أن يكتب له  هاته الرسالة طلباً ألف   
رسالة يوضح له فيها كيف يقوم بردع الناس عن ارتكاب احلرام، فأجابه لرغبته وكتب له هاته 
الرسالة وشرح له فيها كيف ميكن أن حيكم بالده وشعبه ورعيته، وفق الشريعة اإلسالمية، 

  .العادات الوثنية ومقاومة
ومن خالل قراءة هاته الرسالة يتضح لنا أن املغيلي كان على إطالع واسع بأوضاع السودان 
الغريب السياسية واإلقتصادية واإلجتماعيه وعاداته وتقاليده، ويظهر لنا إنه كان حريصا على أن 

  2.يسود الشرع اإلسالمي يف هاته البلدان، شعبا وحكاما قوال وعمال
  :سالة اإلستخالفيه البنه عبد اجلبارالر-5

على منطقة  وقائداً، خلّف بعده ابنه عبد اجلبار أمرياًقبل سفر اإلمام املغيلي إىل السودان الغريب 
  .توات وكتب له هاته الرسالة اإلستخالفية

 :والرسالة موجودة يف خمطوط أضواء على إقليم توات حملمد بن عبد الكرمي البكري ونص الرسالة
عاىل حممد بن عبد من عبد اهللا ت: ألهسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد وب"

فإن املؤمنني : الكرمي بن حممد املغيلي إىل مجيع املسلمني، سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعد
 الكفرة وأهل وقد علمتم ما كنت فيه من اجلهاد يف. إخوة كالبنيان املرصوص يشد بعضهم بعضا

الفساد، حىت توليت بالوالية الشرعية على مجيع ناحية توات وغريت فيها من املنكرات ما ال 
عند سفري لعلمي أنه أهل لذلك إن وفقه اهللا ) يقصد عبد اجلبار(حيصى، مث استخلفت ولدي حممد

                                                 
 .104- 100ص -املرجع السابق - اإلمام املغيلي وأثره اإلصالحي - مربوك مقدم -1

  .80ص  - املرجع السابق -تاريخ إفريقيا الغربية اإلسالمية -حيي بوعزيز-  2
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تكون مجيع  وأعانه وقد أوصيته بتقوى اهللا يف مجيع أموره وأكدت عليه وعلى مجيع إخوانه أن
دين اهللا، ومن ينصر دينه،ومن ال ناصر  نصرة :أمورهم من قتال وغريه على نصرة ثالثة أشياء وهي

مجان الشيطان ال يزال إال إن الكالم ثر ومل أمسع عنه يف غيبيت إال اخلري والعزم والنصر،. له إال اهللا
 يصرفهم عاقل صحيح مة العدل واإلحسان بالكذب والبهتان، يف كل زمان فالـيطغى على أي

اإلميان، وكيف يصرفهم عاقل وقد سبقت إذايتهم أليب بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن 
  .1"عفان رضي اهللا عنهم وعن أصحاب رسول اهللا أمجعني إنتهى

  :اهلدف من كتابة هاته الرسالة

  :ستخالفية وهو يهدف إىل ثالث مسائلاإلمام املغيلي هاته الرسالة اال كتب
  .عار املسلمني بالداخل واخلارج بتولية ابنه مكانهإش )1

يف منطقة توات على كامل قصورها بعد  وقاضياً وهذا يوضح لنا بأن اإلمام املغيلي كان قائداً
وذلك بسيطرته على كامل القصور ومل  .طرده لليهود وكان هو احلاكم الشرعي يف املنطقة
قبيلة أوالد علي بن موسى، وانتقلت بذلك يترك للقبائل اليت عارضته أي سلطة تذكر خاصة 

  .2عاصمة توات من متنطيط إىل نواحي بوعلي
إظهار وبيان تولية ابنه عبد اجلبار الشرعية على كامل قصور توات وأخذ مكانه أثناء غيابه ) 2

وهو املتصرف األول يف أمور هاته املنطقة مما يظهر لنا أن اإلمام املغيلي مل جيد من يصلح هلذه 
اتمع، فكل من وصفه كان يقول بأنه يشبه  ملا له من مكانة علمية ودينية يفهمة إال ابنه امل

  .والده يف الشجاعة واإلقدام، وكان عاملا متمكنا يف العلوم الشرعية
تالميذته  إن اإلمام املغيلي كان ثاقب النظر يف هذا األمر فلم يطرح أعباء هاته اإلمارة على أحد

ه لعدم ثقة املغيلي يف رؤساء القبائل جعل ابنه عبد اجلبار قائد جيشه الذي يسهر أو املقربني إلي
قال . على محاية النظام بتوات، وضبط القوانني الشرعية وخضعت لسلطته مجيع النواحي

أو ألنه ال  .3"التكرورفلما مهد األرض استخلف ولده عبد اجلبار وغاب ألرض : "التمنطيطي
ارج عائلته يف هذا األمر الثقيل والصعب، ألنه كان يعرف عقلية أهل خ يريد أن يقحم أحداً
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توات فرمبا يسقط باملساومة أو املال أو القتل فإنه يتحمله أوال أفراد عائلته، إقتداء بالرسول 
  .بة الكرامحاصلى اهللا عليه وسلم، والص

يف مقدمة اجليش، وهذا العمل من صفات األبطال الشجعان الذين يقدمون أبناءهم وإخوام 
   .وال يرجعون إىل اخللف

نصرة دين اهللا،ونصرة من ينصر دينه، ونصرة من ال : وصي ابنه بثالثة أشياء وهي )1
 .وأوصاه بتقوى اهللا يف مجيع أموره. ناصر له إال اهللا

وهو بذلك يكون قد أعطى البنه امليثاق الغليظ الذي ينجيه عند الشدائد وهو التوكل على اهللا 
  .دين اهللا ونصرة املتمسكني باحلق، فمن نصر اهللا نصره اهللا على أعدائهونصرة 
  :رسالة مصباح األرواح يف أصول الفالح) 6

كتاب عجيب يف كراسني أرسله للسنوسي وابن "وصفه أمحد بابا التنبكيت بقوله  1وهو خمطوط
عناه الشيخ حممد ، وهو يتحدث يف التوحيد ويتصل موضوعه مبباحث العقيدة ورمبا 2غازي فقرظاه

ووصل كتابه إىل حضرة فاس فطالعه الفقهاء، فمنهم من أنف ، ومنهم من "بن عسكر حني قال 
هذا : أنصف وكان شيخ اجلماعة اإلمام أبو عبد اهللا بن غازي ممن أنصف، وكتب على ظهر كتابه

  ...."".كتاب جليل صدر عن نص نبيل، وعلم بالصواب كفيل وصاحبه غريب يف هذا اجليل
ويدخل هذا املخطوط حتت الرسائل اليت بعثها املغيلي لعلماء فاس يريد أن يبني رأيه يف العديد من 

  .قضايا التوحيد والعقيدة
وهذا املخطوط تعرض فيه اإلمام املغيلي إىل قضايا مهمة جداً، ال يزال اجلدال فيها متواصل حىت 

املغيلي إن احلديث عن ذات اهللا تعاىل حيث يرى اإلمام . اآلن، مثل مسألة التأويل يف الصفات
وصفاته، ال جيوز اخلوض فيها بالظن يف األقوال واألعمال، خاصة وإن وجوه االحتماالت يف كالم 

: قال الشيخ املغيلي. العرب كثرية، وكل مسلم عاقل ال خيمن وال حيكم على مراد اهللا بالظن
نفع ألهل امليمنة، وأقطع لشبهة أي مشبه، ويلزم التوقف يف األحكام السمعية على السمع، وهو أ"

وجنده . 3"وهكذا يسلم اإلنسان من التقول على اهللا بالظن والتخمني، ألن ذلك غيباً مجلة وتفصيالً

                                                 
  .توجد نسخة منه مصورة مبتحف زاوية الشيخ بتوات -  1
  .577ص -املصدر السابق - نيل اإلبتهاج -أمحد بابا -  2
  .ظ6و - ألرواح يف أصول الفالحمصباح ا -املغيلي -3
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قد فصل يف هاته القضية تفصيالً واضحاً يبين فيه إن اإللتزام مبذهب السنة وهو التوقف يف تأويل 
  .ىت ال يقع يف الشرك الصفات آمن وأسلم للمؤمن ولعقيدته ح

وقضية تصديق الكاهن مبا . عدم تكفري أحد من أهل القبلة إال بشروط: وتعرض ألشياء مهمة مثل
ومن خالل قراءة أراء املغيلي العقدية جند أنه . جيرب كفر، وقضية ال يبلغ الويل درجة األنبياء 

 العقيدة اإلسالمية، وينكر احملبة يف السنة، يأخذ بأراء ومذهب اجلمهور عند احلديث يفمتمكن 
على غريه من العلماء عند اخلوض يف أشياء غيبية ال يعلمها إال اهللا ألن العقل البشري متصف 

وهو بذلك ال يتهاون مع الذين يتخذون من علم الكالم هدفاً يف حد . بالقصور وعدم اإلدراك
  1.سالميةذاته، ألنه جاء للرد على الشبهات اليت أثارها أعداء امللة اإل

وهذا ما يؤيد إن اإلمام املغيلي مل يكن منغلق على نفسه وإمنا كان يراسل العلماء، ويبدي رأيه 
ويصحح ما كان فيه من خطأ أو زيغ وهذا من صفات العامل املتواضع املتفتح على األراء األخرى، 

  .وهذا ما ملسنه يف شخصية اإلمام املغيلي
  :الرد على املعتزلة: رسالة) 7

لة خمطوطة توجد نسخة منها مبتحف زاوية الشيخ املغيلي بتوات، هاته الرسالة رد فيها عن أراء رسا
املعتزلة الكالمية وألف هاته الرسالة بطلب من بعض زمالئه العلماء يف بالد املغرب ملناصرة أهل 

مباشراً بقدر  السنة، ويف هاته املخطوطة نالحظ أن املغيلى ال يرد على عقائد املعتزلة الفاسدة رداً
وهذا يدل على تواجد  .شتغال بعلم الكالمرة االما يركز على توضيح رأي أهل السنة حول فك
  .املذهب االعتزايل يف هذه الفترة باملغرب اإلسالمي
أعاننا اهللا وإياك على رعاية ودائعه، وحفظ ما " :يقول يف مقدمتها موجها الكالم إىل هذا السائل

فإنك سألتين أن أكتب لك مجلة خمتصرة يف الرد على املعتزلة يف اعتقادم أودعنا من شرائعه، 
ببالد املغرب بينهم قوم من املالكية ال قوة هلم وال علم  2الفاسدة، وذكرت يل أن طائفة العزابية

  3".عندهم، وطلبت مين أن أذكر لك أدلة تنصرهم عليهم

                                                 
 .92ص - املرجع السابق -أمحد احلمدي -4

وقضى )  248-232(هم بقية من العزابية الذين سكنوا البوادي والقرى النائية لإلكتفاء بنجاة أنفسهم بعدما تنكر هلم اخلليفة املتوكل  - 2
 .ل مكانهـ إذا أمر بإحراق كتبهم ومصادرا وتعقب زعمائهم يف ك237عليهم سنة

 ظ1و - الرد على املعتزلة- املغيلي  -  3
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عتزلة ال يناقش عقائدهم، بل يتطرق إىل حقيقة فاإلمام املغيلي يف هاته الرسالة يف رده على امل
اشتغاهلم بعلم الكالم ويبني أن املعتزلة مل تتبع أثر النيبء صلى اهللا عليه وسلم عند تناوهلا لنصوص 
 :الكتاب والسنة وحيذّر من إتباع فكر ومنهج املعتزلة سداً للذريعة حيث يقول اإلمام املغيلي

ويرد اإلمام املغيلي يف هاته الرسالة على ". تيان بالباطل إلثباتهاإلاإلتيان بالباطل إلبطاله ليس كف"
أما اختالف الفرق فبدعة : "قول األصول حيث يختالف يفاال: به اليت ينشرها املعتزلة مثلالش

  .1"عتقادية اليت استوفاها الشارعألم اختلفوا يف األصول اال
ن الرجوع إىل الوحي من خالل استعمال ويرد عليهم قضية استعمال العقل يف كل األشياء دو

ستعمال العقل واجلمل املنطقية وبواسطتها يؤسس نطق والعقل، ألن الفيلسوف يقوم باالفلسفة وامل
كما رد على شبهة األمور اليت تأيت من جهة الشيطان وكيف إم يتبعوا وينفخون فيها . عتقادها

كرها يف العقائد وحنوها إظهاراً للفساد اخلوض يف وسوسة الشيطان بذ"حيث يقول املغيلي 
وأنتم قد أتبعهم  ستعاذة باهللا منها،نزغات الشيطان اإلعراض عنها واال وإضالالً للعباد، الواجب يف

الشيطان يف كثري منها وتكلفتم له بتبليغها واجتهدمت يف تزيينها ومحل الناس عليها، وكان الشيطان 
ومثال شبه املعتزلة اليت  .2"صدور الناس مبا وسوس لكميوسوس يف صدوركم وأنتم توسوسون يف 

  .خلق القراءن: أتبعوا فيها الشيطان مسألة
ويتعرض إىل مسألة رؤية اهللا سبحانه وتعاىل ورأى املعتزلة فيها وينتصر دائما لرأي أهل السنة 

 āω((قوله تعاىل خرة وجيعلون ألة ينفون رؤية اهللا تعاىل يف االواجلماعة، واملعتزلة يف هاته املس

çµà2Í‘ ô‰è? ã�≈|Á ö/F{$#  ∩⊇⊃⊂∪    هو احملكم، أما املتشابه   103األنعام  

_νθã×فقوله عز وجل  ãρ 7‹ Í×tΒ öθ tƒ îοu�ÅÑ$‾Ρ ∩⊄⊄∪   4’ n<Î) $ pκÍh5u‘ ×οt� Ïß$tΡ ∩⊄⊂∪    ويرد عليهم   23-22القيامة

حتماالت عقلية، مث رهم بشبه واظر يف أمور خفية، وخيإختلس اللعني بعض الناس للن"املغيلي بقوله 
فلما . مههم أن بذلك تدرك احلقائق العلمية، وتنتفي الشبه الومهيهودعاهم ألصول فلسفية، وأ

أخرجهم من النور إىل الظلمات شتت مشلهم جلهات، فظهرت البدع واختلفت األراء، وتعارضت 
  .3"األدلة نفيا وإثباتا

                                                 
  .ظ3و -صدر السابقامل-املغيلي -  1
  .ظ 6و -نفسه صدر امل  -  2
 .233ص -الرسالة الثانية -املغيلي -  3
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وهي رسالة كتبها اإلمام املغيلي تتعلق بعلم  :فصل اخلطاب يف رد الفكر إىل الصواب) 8
ورقة ظهر  13املنطق،وهي خمطوطة موجودة بني إيدينا خبزانة أحفاد الشيخ املغيلي، تتكون من 

  .فقط خبط واضح ومقروء
   1هاته املخطوطة قام بنشرها أدم عبد اهللا األلوري

لعقل يف للنقل ويؤيدونه با األولية مام املغيلي ميثل نظرة علماء املغرب واألندلس الذين يعطونفاإل
بعض األمور أما اإلمام السيوطي فنجده يدافع عن نظرة علماء املشرق الذين يلتزمون بالنصوص 

  . وحياولون تقليد األوائل
واستعمله يف مجيع مؤلفاته فهو يعرض أفكاره بسهولة ودون تعقيد  فاملغيلي من أنصار املنطق
   2.شدر نوحياول تقليد ابن سينا واب

القضايا املنطقية اليت كان الفالسفة يناقشوا يف كتبهم مام املغيلي  يف هذا املخطوط  يشرح فاإل
  . مثل أرسطو وسقراط

املغيلي يف هذا األمر جند انه قد فاق أقرانه وزمالئه العلماء وسبق عصره فارتقى وتفتح وناقش و
رائعة يف هذا اال  للعامل واإلمام واملفكر القضايا املنطقية بعقلية الفيلسوف وبذلك أعطى بصمة 

  . همفكرين هذا العلم مقتصر على الغرب وحىت ال يقال بأ
واحلقيقة أنه " :لما وألة يف الوقت نفسه حيث قالع ع بني املفهومني بأن جعل املنطقاملغيلي مجو

نتقال من علم فيه كيفية االاملنطق علم، يت علم بالنظر لنفسه، ألة بالنظر إىل غريه ، فعلى األول قالوا
أمور حاصلة يف الذّهن ألمور مستحصلة فيه، وعلى الثاين قالوا املنطق ألة قانونية، تعصم مراعاا 

    .3"الذهن من اخلطأ يف الفكر
مث بين اإلمام املغيلي يف خمطوطه مبادئ التصورات ويقسمها إىل نظرية وضروية، واهتم املغيلي 

داللة لفظية وضعية، داللة لفظية طبيعية، داللة لفظية (يت قسمها إىل ستة أقسام بالداللة الوضعية وال
  .4)عقلية، داللة غري لفظية وضعية، داللة غري لفظية طبيعية، داللة غري لفظية عقلية

                                                 
  .28-25اإلمام املغيلي وأثاره يف احلكومة اإلسالمية يف القرون الوسطى يف نيجرييا ص: يف كتابه -  1
 .141ص -لسابقاملرجع ا –أمحد احلمدي  -  2

 .1و–فصل اخلطاب  –املغيلي  -  3

 .4و–ا ملصدر السابق - املغيلي  -  4
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حد تام ، حد ناقص، ورسم تام ، : مث يتحدث عن مقاصد التصورات ويقسمها إىل أربعة أقسام
  .ورسم ناقص

خرب : إىل مبادئ التصديقات ويقصد به اخلرب الذي هو القضية وينقسم اخلرب إىل قسمني مث ينتقل
محلي، وخرب شرطي ويشرح اخلرب احلملي وأقسامه واخلرب الشرطي وأقسامه، مث ينتقل إىل مقاصد 

بأنه قول "األقتراين واإلستثنائى ويعرف املغيلي القياس بقوله : وهي القياس بنوعيه: التصديقات
  1"ب من قضيتني فأكثر مستلزما بالذات قوال اخرمرك

  :ىل قسمني ويقسم القياس إ
  .حد اصغر ،حد أوسط ،حد أكرب: الذي يتكون من ثالثة أجزاء : قتراين القياس الال
  .2القياس الشر طي املتصل والقياس الشرطي املنفصل: وهو ضربان  :ستثنائى القياس اال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .10و–فصل اخلطاب -املغيلي  -  1
 .148ص –املرجع السابق  –أمحد احلمدي  -  2
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اليت ألفها اإلمام املغيلى جند أن هاته الرسائل تتنوع حسب احلاجة والطلب عند دراستنا لرسائل 
فاغلب هاته الرسائل مل يؤلفها من عنده وإمنا بطلب من أحد العلماء أو األمراء أو الشعب العادي 

تدخل حتت لف رسالة يف اليهود ،ضوع الذي ألفت فيه فنجده أوتتنوع هاته الرسائل حسب املو
رسالة إىل كل (: هاته الرسالة املسماة ت فكان ، وعدم السكوت عن املنكر والباطلاجلهاد والتغيري
وجهر برأيه عاليا ودلّل عليه ومل خيرج عن رأى اجلماعة، وجنده يف هاته القضية . )مسلم ومسلمة

  .أتبع الفعل بالقول، وعمل على طرد اليهود من منطقة توات وكان له الفضل يف ذلك
أمور اإلمارة والسلطنة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر بطلب من أمري كانو كما ألف رسالة يف 

حممد بن يعقوب ، وهنا تتجلى شخصية الشيخ املفكّر السياسي له خربة بأمور الدولة واإلدارة 
  .وتقسيمها، وهو أهل لذلك

عة اليت طرحها كما ألف رسالة يف تغيري أحوال بالد األسكيا حممد حيث أجاب له عن األسئلة السب
تمع ويعرف ما يدور يف اخلفاعليه وهو بذلك مصلحا إجتماعياً خبريا وملتصقا بأحوال ا.  

كما ألف رسالة يف أمور العقيدة والتوحيد وبعثها لإلمام السنوسي يعرب فيها عن رأيه يف القضايا 
ف الرجل وعلمه مما يدل العقدية ويأيت رد العلماء الذين قرأوا الرسالة باإلجياب واإلعجاب وإنصا

  .على أنه لإلمام باع كبري يف هاته القضايا العقدية
كما أنه مل يكتف باألمور السياسية والعقدية وإمنا ذهب إىل أهل الفكر والعقل فألف رسالة يف 

  .الرد على املعتزلة وإبطال الشبهات اليت كانوا ينشروا يف اتمع
  وأظهر بأن له باع كبري يف : ا يف عصره، وهي رسالة املنطقوألف رسالة أخرى وهي اليت امتاز

هذا العلم وانه يفهم ما يقوم به الفالسفة أنذاك، وأعطانا صورة واضحة عن املنطق من يقرأها 
  .يقول أن الشيخ كان فيلسوفا ومل يكن صوفيا

وإمنا عاش  ـه9قرن القارئ هلاته الرسائل يتبادر إىل ذهنه أن اإلمام املغيلي مل يكن قد عاش يف ال
م ألن كالمه وتفكريه تفكري معاصر سبق زمانه مبئات السنني، حيث يشبه 19 ـه14يف القرن 

  .فكر الشيخ حممد الغزايل يف الكثري من األفكار
ولكن املغيلي ميتاز يف جمموعته : "ويأيت عبد اهللا األلوري ويصف أسلوب املغيلي يف رسائله فيقول

وتفصيل من غري ملل بأسلوب أديب جذاب يغلب عليه السجع املطاوع  هذه بإجياز من غري خلل،
وذلك مما يترجم عن شخصية املغيلي . املنسجم، وطابع النثر الفين من غري تكلف وال تعسف
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األدبية ورسوخ قدمه ونضوح علمه وبلورة فهمه ألصول الشريعة اإلسالمية، ومتكنه من أصول 
ر املذاهب باملصاحل املرسلة وسد الذرائع، باإلضافة إىل نصوص املذهب املالكي الذي امتاز على سائ
. زلة املغيلي األدبيةـوتلك الوصية وهذه اموعة ترفعان من. الكتاب، والسنة، واإلمجاع، والقياس

وسريى العلماء الواقفون . هني ذوي الثقافات الواسعةـزالنه الذروة الفقهية بني الفقهاء النابـوتن
  1."فائقة، وبراعته البالغة، وثروته العلمية، وفيضته الغزيرةعليها قدرته ال

الدقة يف الطرح واألسلوب السهل املمتنع، باإلضافة إىل  حظة األبرز يف أسلوب املغيلي وهيواملال
اإلختصار فكالماته كلّها خمتصرة ال جنده يكثر الكالم وال يشرح كالمه وال يعطي التفاصيل، وقد 

ستخرج منها األفكار واملعاين اليت ته القصرية تتركك تتمعن فيها وتامكلم فكالأعطاه اهللا جوامع ال
  .تعمر الدات

فتخار أو مدح زائد لإلمام ومن يشك يف هذا الكالم عليه هذا الكالم مل يصدر عن إعجاب أو او
هذا  هاته الرسائل، فريى أنه مل يكن يعرف إال الشئ القليل عن أي من أن يقرأ وميعن النظر يف

  .العلم املغمور
                               
          

  
  
  
  
  
  
   

  

  
                                                 

 -1974القاهرة  -البايب مطبعة مصطفى -اإلمام املغيلي وآثاره يف احلكومة اإلسالمية يف القرون الوسطى يف نيجرييا -أدم عبد اهللا األلوري - 1
 .40ص



 املغيلي اإلمامدراسة رسائل                                                       :     الفصل الثاين

 

 
 

75

املؤثرة على الصعيد  تعددت وسائل الدعوة عند اإلمام املغيلي طول حياته الدعوية املليئة باإلجنازات
  .قتصادي، وعلى الصعيد احمللي والعامليالسياسي واالجتماعي واال

قنها، فاستعمل املراسالت والرسائل وكان معروفا واملغيلي يف دعوته استعمل مجيع الوسائل اليت أت
ها، حىت أن أغلب مؤلفاته عبارة عن رسائل، أشهرها رسالته يف اليهود اليت القت ذيوعا عامليا ـب

  .حىت أصبحت قضية الساعة
واستعمل اخلطابة عندما كان يدعوا اجلماهري، وحيث على اجلهاد، واضطهاد اليهود وطردهم من 

  .أراضي املسلمني
ومل يكتف بذلك حيث أنه استعمل التأليف والتنظري للمسائل الفقهية والعقدية ومؤلفاته دليل على 

  .ذلك
نه ضرب يف األرض طلبا للحق وحبثا ، بل إكما أن املغيلي مل يعتكف على نفسه ينتظر من يأيت إليه

الكثري من األماكن  ح يف السودان الغريب، وجوالنه يفعنه يف رحلته لفاس، وطلبا للتغيري واإلصال
واملمالك واألمراء، ومل يبق عند واحد منهم فقط ، وكانت مدة مكوثه هناك قرابة ربع قرن، وهو 

  .األمر عروف وينهى عن املنكر، وينصح أويليصلح ويؤلف ويعلم وينظر، ويأمر بامل
 نه من العلماء مع أقرا نه استعمل املناظراتاته األشياء كلها يف دعوته، بل إومل يكتف املغيلي

  .مناظرته يف املنطق مع اإلمام السيوطي: والفقهاء، ومن أشهر مناظراته
كما استعمل اإلمام املغيلي أسلوبا حكيما يف دعوته قلّما يستعمله الدعاة والعلماء، وهو التقرب 

به، سلوب استطاع أن يقرب احلاكم من شعإىل احلكام واألمراء والسالطني، وبفضل هذا األ
الشعب يف حاكمه، ومتكن من إصالح الكثري من األمراض السائدة يف اتمع، حبكمة وحيبب 

  .العامل وعصا السلطان
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  :الرسائل واملراسالت )1

هي تلك الرسائل اليت كتبها اإلمام املغيلي، وأرسلها إىل : نقصد يف هذا الباب الرسائل واملراسالت
لعريب، وهو بذلك يريد أن يعرف ردة فعل هؤالء العلماء والفقهاء الذين جياورنه يف املغرب ا
ويريد أيضا مشاورم فيما يقوله وإعطاء رأيهم . العلماء على ما يكتبه، وما يعتقده من أفكار

ومناقشتهم، وهو بذلك يعطي ألفكاره وكتبه وأحكامه مصداقية دينية عاملية، حىت ال يكون وحيدا 
، فكتب هاته الرسائل وبعثها إىل األمصار يريد معرفة ما بعيدا عن العامل، وال يعرف ما يدور حوله

  .يدور هناك من بعيد
  :) رسالة إىل كل مسلم ومسلمة(: رسالته يف أهل الذمة

ولعل أهم رسالة ألفها املغيلي وألقت رواجاً كبرياً، وأحدثت مناقشة حارة بني العلماء بني مؤيد 
وهاته . باآلن، بني العلماء واملفكرين والكتا ها تدور حىتـومعارض، والزالت نتائجها وتأثريات

، وموضوعها يتحدث عن أحكام أهل الذّمة عموما واليهود توات يهودالرسالة هي رسالته يف 
فيما جيب على املسلمني من اجتناب الكفار، "خصوصاً، ولعل أهم عنوان هلاته الرسالة القيمة هو 

  ."هو عليه يهود هذا الزمان من اجلرأة والطغيانوما يلزم أهل الذّمة من اجلزية والصغار، وما 
) فيما جيب على املسلمني من اجتناب الكفار( :الفصل األول .وقسم هاته الرسالة إىل ثالث فصول

أن مسألة القرب من الكافر ال يقبلها سوى من ال : وقد شرح فيه بدالئل عقلية، وشرعية، وقطعية
  .دين وال عقل له وال مروءة

فيما يلزم أهل الذّمة من اجلزية :( صه اإلمام املغيلي للجزية، وعنونهفقد خص: لثاينأما الفصل ا
، حيث تعرض فيه إلحكام أهل الذّمة باأليات القرأنية واألحاديث النبوية، وشرح معىن )والصغار

  . املتعلق بأهل الذّمة ومل يزد ومل ينقص" العهد العمري"الصغار واإلذالل، واعتمد على ما ورد يف 
فيما عليه يهود هذا الزمان يف أكثر األوطان من اجلرأة والطغيان "أما الفصل الثالث فقد عنونه ب

، وتعرض فيه ليهود توات "والتمرد على األحكام بتولية أرباب الشوكة وخدمة السلطان
مردهم على ـهم وتـوتيجرارين وتافاللت ودرعة وغريها من األوطان، وانتهى إىل أن طغيان

  1.م الشرعية حيل دماءهم وأمواهلم ونساءهم وأنه ال ذّمة هلماألحكا

                                                 
  .بتصرف) 17-14(دار قريف للطباعة والنشر ص – 2005 1ط.عمر بنمرية-عبد الرحيم بنجادة:ت : رسالة يف اليهود–املغيلي -  1
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وبعث برسالته إىل مجيع األمصار من فاس وتونس وتلمسان، ولقي رأيه يف اليهود معارضة كبرية 
وبوصول رسالته إىل . الشيخ عبد اهللا العصنوين: وحادة خاصة من طرف قاضي توات أنذاك

العلماء بني مؤيد ومعارض وهذا ما أحدث شغباً كبرياً يف  ها وحتليها، انقسم رأيـالعلماء وقراءت
األوساط الشعبية أنذاك باختالف العلماء، فلم جيد العامة بد من اإلنقسام كل فئة تساند رأي قسم 

  .معني
   :القسم املساند

أهم العلماء الذين ساندوا املغيلي يف رأيه اإلمام أمحد الونشريسي وإبراهيم بن عبد الرمحان 
 وكذا السنوسي والتنسي، محان بن سبع التلمساين ،، وعبد الرفيجيجي، وأبو مهدي املاواسيال

  1.تونس ومفتيها الرصاع، والعالمة أبو القاسم العبدوسيوكذلك فقيه 
وهؤالء العلماء مل يكونوا من الفقهاء الصغار، وإمنا كان هلم شأن كبري وتأثري شديد على اتمع، 

وكل واحد من هؤالء العلماء ملّا وصلته الرسالة . من الشعوب واتمعات فربأيهم يسري العديد
رأيه ومساندته لإلمام املغيلي  وعرف فتوى املغيلي رد عن هاته الرسالة برسالة أخرى يوضح فيها

هاته الفتوى اليت القت ذيوعاً يف العامل أنذاك حيث ـب ،هذا أعطى حرارة كبرية للمجتمعاتو
ألنصار اليهود والذين كانوا يساندوم، وهذا يدخل حتت علماء السلطان،  ةًشديد كانت صفعةً

الذين ينقادون حتت طاعة السلطان والتزلف له وحب الدنيا واجلاه، وحنن هنا ال ننكر فضل العلماء 
  .فرأيه قد حيتمل اخلطأ كما حيتمل الصواب. الذين عارضوا املغيلي يف رأيه، فلكلّ نظرته للموضوع

يأيها الذين : "صنف يقول احلق ولو على قطع رقبته، قال تعاىل: ندرج هنا أن العلماء صنفانلكننا 
وعلماء ال  ...".ءامنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم أو الوالدين واالقربني

السلطان واحلاكم، فهم يتزلفون له ويتوددون، حىت أن فتاواهم تكون حسب  هم هلم إالّ رضا
  .حاجة السلطان، وإن كانت مناقضة للشرع

وحىت ال أترك القلم ينساب يف مدح املغيلي ورأيه واإلعجاب بفتواه انتقل مباشرة إىل القسم األخر 
  :وهو

                                                 
 .42ص–املرجع السابق –حممد سامل  -1
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ن أىت بـلفتوى املغيلي ويتزعمه القاضي عبد اهللا العصنوين قاضي توات الذي أف :القسم املعارض
، كما أن بيعهم هي بني ديارهم وال تالصق ديار أي والصغار اليهود يف توات يف غاية الذّل

  .1مسلم
الشيخ ابن زكري التلمساين الذي رأى : ومن بني العلماء الذين وافقوا اإلمام العصنوين يف فتواه

  .بأن احملققني يف املذهب املالكي ال يقولون دم هذه الكنائس
ألن " :رأى بان الكنائس ال دم وقال الذى: ووقف إىل جانبهم الشيخ أيب زكريا بن أيب الربكات

درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل وال سيما إذا بدت لذلك أمارات وقامت عليه دالالت تقتضي 
حترمي اخلوض يف ذلك، كما هو املقرر يف تغيري املنكر إذا كان مؤديا إىل منكر أعظم منه، ولو كان 

  .2"عليه املنكر الذي أريد تغيريه جممعاً
عزز فتواه الشيخ عبد الرمحان بن سعيد الذي رأى بأن البيع والكنائس تقر من غري نكري وقد 
  .3"وذا أخذ الناس، ومضت عليه األمصار واألعصار وعمل بذلك اخللف بعد السلف" :وقال

وإذا كان اإلمام املغيلي وأفكاره القت معارضة يف ذلك الزمان من طرف أغلب العلماء والفقهاء 
نستطيع أن نقول أن اإلمام املغيلي كان خاطئاً أو منحرفاً عن الصواب يف فتواه، فهو مل  أنذاك، ال

خيترع أو ينفرد اته الفتوى، وإمنا كان ناقالً هلا من التأريخ اإلسالمي، وما حكم به الصحايب 
ه ، وما حكم بهـ وأشار إليهم بإشارة الذبح5يل سعد بن معاذ يف يهود بين قريظة يف سنة اجلل

  .أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب يف نصارى الشام
من يصف املغيلي بالتطرف وأنه كان متطرفاً يف فتواه ضد اليهود، فهو  اليوم من بين جلدتنا ويأيت

إن : (باحلرف الواحد إرهايب باملعىن احلقيقي، يستعمل كلمات تنتمي إىل قاموس التطرف فيقول
نرى ومن خالل اإلستعماالت املتكررة لكلمات كلها  هذا النص وبقراءته بشكل متأن جيعلنا

تنتمي إىل حقل داليل حييل على العنف، إنه تطرف إىل أبعد احلدود يف تأويل النص القرآين فقد 
  :ترددت يف هذا املقتطف كلمات

  .مرات عالعدو أرب: العداء-
  .ثالث مرات: الصغار-

                                                 
 .113ص -املرجع السابق -ياسني شباييب -1

  .231ص -2ج-املصدر السابق -املعيار -الونشريسي -  2
 .216ص -املصدر نفسه-  3
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  .مرتان: القتل-
  .مرة واحدة: احلرق بالنار-

ا كلمات تنتمي إىل قاموس التطرف، غري إحالة هذا النص على املرحلة الزمنية اليت كان فهي كله
  .1)نتاجها ال ينبغي أن تذهب بنا إىل أبعد من هذا احلد

فإذا كان املغيلي متطرفاً يف فتواه اليت أدت إىل طرد اليهود من توات ومن أغلب البلدان ااورة 
ون، وامتطرفاه وامتطرفاه وامتطرفاه لطرد اليهود من أوىل فنعم التطرف هذا وكلنا متطرف. هلا

اليهود وإنقاذ املسلمني من الذّلة هل من ماغياله لطرد . العزيز القبلتني وثالث احلرمني األقصى
  .والصغار

رفاً يف فتواه وخارجاً عن احلكم الشرعي فإن من وافقه يف فتواه كالسنوسي إذا كان املغيلي متطو
  .تنسي كلهم متطرفون، وهذا ما ال خيطر على البالوالونشريسي وال

والظاهر أن : (على اإلمام املغيلي ووصفه بقوله) رسالة يف اليهود(ولقد استطال حمقق هاته الرسالة 
زيز الفتوى، وهذا يدل على ضعف الثقافة يف اختيار النمادج التارخيية لتع املغيلي مل يكن موفقاً

دودية ثقافته الفقهية، اليت برزت يف تعامله مع النصوص القرءانية التارخيية للرجل، إضافة إىل حم
  .2)واألحاديث النبوية

واملدقق يف كالم احملقق يصل إىل أنه ال يعرف اإلمام املغيلي حق املعرفة وال يعرف حياته ودراسته 
نه ورحلته، أو أنه متطاول على هاته الشخصية وله خلفية تارخيية أو سياسية ضد الرجل أو أ

  .اليهود إلعطاء النظرة السلبية للمسلمني على حياة اإلمام املغيلي مدسوس من طرف
  مصباح األرواح يف أصول الفالح :الرسالة الثانية

وهناك رسالة أخرى يف علم الكالم بعثها املغيلي إىل علماء فاس ليطالعوها وليعطوا ردودهم على 
وهو كتاب يف التوحيد  3)اح يف أصول الفالحمصباح األرو:(وهاته الرسالة معنونة ب.ما فيها

ووصل كتابه إىل " :يتصل موضوعه بعلم العقيدة ورمبا عناه الشيخ حممد بن عسكر حني قال
حضرة علماء فاس فطالعه الفقهاء، فمنهم من أنف ومنهم من أنصف وكان شيخ اجلماعة أبو عبد 

                                                 
  .16ص -املرجع السابق - عمر بنمريةوعبد الرحيم بنحادة -  1
فال بد من الرد ولكن يف فرصة أخرى . وهذا الكالم يعد تطاوالً على شخصية هذا العامل وال ميكن السكوت عليه .23ص - املرجع نفسه - 2

  .وجمال آخر
 . أولف والية أدرارتوجد نسخة منها يف خزانة الشيخ باي بلعامل -  3
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ليل صدر عن نص نبيل، وعلم هذا كتاب ج:"اهللا بن غازي ممن أنصف، وكتب على ظهر كتابه
وذلك أن رأى الشيخ ابن غازي يساند رأي ...." بالصواب كفيل وصاحبه غريب يف هذا اجليل

والذي خيالف رأي املغيلي يف تأويل آية التولية، الذي له أصوله يف هذا املؤلف ) الدوحة(صاحب 
فري، ناقش فيه املغيلي وال تعارض، إذ أن هذا الكتاب حقيقة حيوي فصالً يتناول موجبات التك

  .1"قضية الرضا ببناء كنيسة لليهود يف توات وتوليتهم
أمحد بن احلاج عبد اهللا بن أمحد بن : مما يعضد هذا االجتاه ما وجدناه خبط ناسخ املخطوطة السيد

وجد خبط اإلمام :"حممد الرقادي الكنيت على ظهر هذه املخطوطة، تعليقه حول هذا التأليف فيقول
سيدي حممد بن يوسف السنوسي عفا اهللا ورمحنا جباهه ورضي عنه يف النسخة املنقول منها العامل 

احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا وموالنا حممد وعلى أله، طالعت هذا التأليف " :ما نصه
املسمى مبصباح األرواح يف أصول الفالح، فوجدته تاليفاً مشتمالً على حتقيق علوم الشريعة 

من  إالّ الدين وإبرازها لبصائر القلوب بطريق بديع لطيف، ورأيته كالماً عالياً ال يصدروأصول 
قلب مستنري بأنوار الوالية واملعارف الدينية واملواهب القدسية واحلكم الربانية، مع مشاركة صاحبه 

فروع لعلماء الظاهر يف التبحر يف علم املعقول واملنقول والضرب معهم بسهم واحد يف مبىن ال
  .2""واألصول

كتاب عجيب يف :(محد بابا بقولهوصفها أ" األرواح يف أصول الفالح مصباح"هاته الرسالة 
أرسله اإلمام املغيلي إىل ابن غازي املكناسي والسنوسي، وهي حمققة من طرف الدكتور .3)كراسني

املراسلة ضاعت  غري أن هذه. 4يف جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس: امحد علمي محدان
ومن خالل املقارنة يالحظ . منها الرسالة األوىل، وهي الرسالة اليت بعثها اإلمام السنوسي للمغيلي

  .5أن أفكار املغيلي يف تلك املراسلة ال ختتلف عن أفكاره يف مصباح األرواح يف أصول الفالح
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  :اخلطابة

بأمر التدريس يف أول مرحلة له بتوات يف  عندما ننظر إىل اإلمام املغيلي ورحالته ودعوته وقيامه
والد سعيد التربة اخلصبة ، فكانت أةه الثالثجته زينب وابنائفيها مع زوأوالد سعيد، حيث مكث 

بل ال نشك بتاتاً يف طول مكثه . الحتضان أفكار املغيلي ودعوته، وتأييد مذهبه ونصرته ومساندته
والشئ .....معامل يستحيل أن تقام يف وقت زمين قصريومقامه هناك خصوصاً إذا علمنا إنه ترك لنا 

ام هر إيـبد يف القرن التاسع والعاشر عاشت أالذي أجدين مضطراً إىل توضيحيه هو أن أوالد سعي
حضارا العلمية وبلغت أشهر قمة يف العدالة االجتماعية والنضج الفكري وإال ملا كانت حمل نظر 

حبثاً عن بالد العزة والكرامة  هداً يف أصقاع األرض شرقاً وغرباًاإلمام املغيلي الذي كان يسعى جا
 ذكر متثاالً ألمر شيخه وصهره العالمة الشيخ عبد الرمحن الثعاليب دفني اجلزائر العاصمة، كماا

وملا متت الصحبة بينه وبني {:صاحب النواة الذي يقول عن ذلك ما يلي من بينهم: ذلك املؤرخون
ه ابنته زينب، وأوصاه اإلمام الثعاليب أال يعاشر أهل سفاهة وأال يستوطن مكان اإلمام املغيلي زوج

إهانة، وكان يريد اإلقامة بني أقاربه وإخوانه بتلمسان فلم يستقم له احلال ملا رأى من جور احلكام 
وسكوت العلماء يف مقام الكالم، فغادر تلمسان وخرج برسم الدعوة إىل اهللا والنصر والدفاع عن 

، فقصد توات واستقر بأوالد سعيد ومكث ا وأجنب ا أبناءه  ...امة احلدود إرضاء هللا ورسولهإق
   1.}الثالث

فقد بلغ الشيخ من اجلاللة والتعظيم مل يبلغها أحد غريه من . مكانة كبرية يف أوالد سعيدللشيخ  
ردة من اإلضافة بغرض العامة ا املشيخة قبل وال من بعد من أعالم املنطقة على اإلطالق حىت أن

اإلمام : التحديد إذا أطلقت يف أوالد سعيد إىل يومنا هذا ال تصرف إال له، فمىت قيل الشيخ فمعناه
حممد بن عبد الكرمي املغيلي، وظلت هذه املكانة حمافظ عليها من قبل األبناء واألحفاد، يعكس 

القرءان بأكمله ترمحاً على روح  سرها اليوم قيام سكان أوالد سعيد بوعدة سنوية خيتم فيها
الشيخ، وبقي امسه عندهم شعار مفخرة واعتزاز يسمون به املؤسسات التربوية والفرق الرياضية من 

  2.أجل أن تكون قصته مع اليهود ومشاً يف ذاكرة اجلميع طال الزمن أو قصر

                                                 
 . 40ص -1ج -ن علماء وصاحلي تواتسلسلة النوات يف إبراز شخصيات م–غيتاوي موالي التهامي -  1

 .معد للطبع–ذاكرة املاضي يف تاريخ أوالد القاضي  -عبد الرمحن بن عبد احلي اجلوزي -  2
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خ املغيلي معبد أثناء مكوث اإلمام املغيلي يف أوالد سعيد ويف قصر اوالد هارون حول الشي
إىل مسجد تقام فيه صالة اجلمعة بل أدركناه على احلال الذي شيده ) البيعة أو الكنيسة(اليهود

  .الشيخ عليه
) األضحى والفطر(ويف قصر أوالد موسى من أوالد سعيد أسس فيه الشيخ املصلى اخلاصة بالعيدين

إنه يوماً ضرب ا عصاه على وهي ال تزال إىل اليوم مستعملة من طرف سكان املنطقة، وقيل 
وفيها دعى للبالد بسعة الرزق } هنا اخلري والربكة إىل يوم القيامة{:األرض خماطباً الناس قائالً

  .وبركة الكيل يف متور النخيل
أعطينا هاته النبذة املفصلة عن أوالد سعيد وما فعله املغيلي فيها ألن هذا اجلزء من البحث كان 

أحد أعمال املغيلي يف أوالد سعيد وهناك من يتناسى أو يغض الطرف على مغموراً فلم يؤرخ أي 
هاته البالد وال يعطي هلا بال يف حبثه، ومل نكن نعرف ما فعل املغيلي يف أوالد سعيد رغم أنه مكث 
ا مدة طويلة والوقائع التارخيية تشري إىل ذلك، فإن مل ميكث ا إال مدة إجناب أوالده الثالث 

  1.ة طويلةم فهذه مدوتربيته
وإذا كانت هاته الفترة الطويلة اليت مكثها املغيلي يف أوالد سعيد تبين لنا أن املغيلي كانت له 
مدرسة خاصة به وطالب خاصني وله مسجد يؤمه، ورواد يعتقدون فكره ومذهبه، فبالضرورة 

 ره ودعوته ويدعواه يوضح فيها أفكاحنكم على أن املغيلي كانت له خطب يف املسجد الذي بن
  .الناس فيها إىل فكره وما يؤمن به من بغض اليهود وأفعاهلم

يؤمنون بأفكاره ويبذلون النفس والنفيس، وهو أتباعاً  استطاع املغيلي يف أوالد سعيد أن يكون له
بذلك وجد التربة اخلصبة يف هاته البالد من علماء ومثقفني وشباب ميكن االعتماد عليهم يف 

دخلنا توات {:ائها فأعرب عن هذا بقولهد أعجب الشيخ بسكان املنطقة وعلمصعبة، فقاملهمات ال
  . }فوجدناها دار علم وأكابر، فانتفغنا م وانتفعوا بنا

فأوالد سعيد وشعبها واملناطق ااورة هلا كانت هي القاعدة اليت بىن عليها الشيخ املغيلي دعوته 
ومن هناك بدأ صيت املغيلي يصل إىل . ت ويف حربه ضدهموهي اليت ساندته يف رأيه يف يهود توا

  .األفاق ويسمع يف أغلب البلدان
                                                 

اإلمام عبد الرمحان اجلوزي الذي مجعتين به إيام الدراسة يف املعهد اإلسالمي بعني  ثويرجع الفضل يف اخراج  الوقائع واألحداث إىل الباح -  1
 به العمل كإمام مدرس بالشوؤن الدينية، وها هو البحث جيمعين به اليوم يف تاريخ املغيلي، فجزاه اهللا عنا خرياً، أن أخرج هاته صاحل، ومجعين

 . الوثائق والوقائع لإلمام املغيلي يف أوالد سعيد
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وملّا نتأمل فيما ترك املغيلي من أثار ومؤلفات نالحظ أنه ال توجد خطب تواترات على اإلمام 
له على أي خطبة مهما  خطب احلماس للجهاد، فلم نعثر املغيلي سواًء كانت خطب اجلمعة أو

ا، وهذا ال مينع أن يكون املغيلي خطيبا بارعاً وإال ملا استطاع أن يؤسس جيشاً كان نوعه
ومعارضة بأمت معىن الكلمة للسلطة اليت كانت يف املنطقة أنذاك املتمثلة يف قاضي اجلماعة التواتية 

  .الذي بيده احلل والربط القاضي عبد اهللا العصنوين بتمنطيط
متنطيط أثناء مناقشته ملسألة يهود توات وحتريضه للمجتمع والناظر يف األحداث اليت وقعت يف 

ضد اليهود وأفعاهلم ميكن أن خنتار بعض النصوص واجلمل واحلكم واألشعار اليت كان التوايت 
  .يرددها املغيلي يف حربه ضد اليهود

وكانت أول كلمات يرددها بعدما جاءته إجابة الشيخ السنوسي إىل توات، فتوجه إىل أديرة 
ليهود وأمر مجاعته وأتباعه حبمل السالح لقتال وحماربة اليهود الذين كانوا يريدون إعادة بناء ا

من يقتل يهودي فله احلق يف أخذ صايف ما يقدر بسبعة : (األديرة وجتديدها فكان يردد دائماً قوله
  .1)مثاقيل من مايل اخلاص

يهود فاملغيلي يف بعض األوقات وكان يردد كلمات محاسية يستنهض ا محاس اجلمهور ضد ال
: وعلى روؤس اإلشهاد كان يدعي اإلمجاع يف وجوب هدم كنائس وأديرة اليهود حيث يقول

ومن األخرين . ومن مات ممن يريد هدمها فهو من أهل اجلنة هدم وأن أدى إىل قطع الروؤس،ـت(
مكانني من األرض، ومن هذه اجلنة وهذه النار يشري إىل : وكان يقول كذلك). فهو من أهل النار

هذه حمبة رسول اهللا صلى اهللا عليه  :ال يف موطن آخروق .هدمها فله اجلنة ومن محاها فله النار
وهو رأي مأخوذ عن أيب القاسم العبدوسي . 2)وسلم أيها شئتم، يشري إىل أن تقريرها حمبة هلم

وإذا وا عنه ومل ينتهوا  الذّمة ليس ألحد منهم احلق يف إحداث متعبد هلم،أهل الذي أقر بأن 
د فتكون أمواهلم للمسلمني وتكون ذراريهم ذلك منهم نقضاً للعه"_ال العبدوسيكما ق _صار

  .3"ونساءهم للمسلمني وتكون أمواهلم مستباحة على حكم احلربيني يف بالد احلرب،

                                                 
 .90ص- املرجع السابق -اإلمام املغيلي وأثره اإلصالحي – مربوك مقدم 1- 

  .112ص -املرجع نفسه -2
  .111ص-املرجع السابق–أمحد احلمدي  -  3
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≈θè=ÏG#)﴿ وله تعاىلالذي كان يصلي باملسلمني يف متنطيط رجع يتلوا ق وملّا قتل املغيلي ذلك اليهودي s% 
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šχρã�Éó≈ |¹ ∩⊄∪ ﴾   29التوبة.  

وكان املغيلي يردد يف جلساته وخطبه يهجوا فيها اليهود الذين بتوات وانصارهم من سكان البالد 
  1:فقال من البسيظ. املسلمني

  برئت للرب الودود          من قرب أنصار اليهود  
  قوماً أهانوا دينهم            وأكرموا دين اليهود  
  وخبث أصل صنعهم   يكفي الفىت من شينهم       

  أن قطعوا عن دينهم           ورفعوا دين اليهود
  وستروا ما أظهروا            من نصرهم رهط اليهود
  ياليتهم لو أدبروا              واسترجعوا واستغفروا

  ف قضى            رب الورى فيما مضىامل تروا كي
  ديفوز بالرضى               من رضيت عنه اليهو أىن

  ال شك أن احلق نور            يف كل سوق ال جيور
  ينصره الرب الشكور           على النصارى واليهود
  فيما إهلي بالنبئ                املصطفى اهلادي التقي
  وكل قطب وويل               مشت بأنصار اليهود

قهمزبقايا ر البال من فوقهم           واحلق صب  
  قهم           بابا إىل نار الوقودوافتح هلم من حم

  إال الذين استغفروا             وجربوا ما كسروا
  وبينوا ما ستروا               حىت استقامت احلدود

  واغفر هلم ما قد مضى        واكتب هلم منك الرضى
                                                 

  .88-87ص- املرجع السابق-عمر بنمرية-عبد الرحيم بنحادة-  1
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   .نات اخللودمنهم جل            مبن قضى وعجلن
  .إىل السودان الغريبتقل نومن توات وجهاده ضد اليهود ن

لقد استطاع اإلمام املغيلي وخالل رحلته الشبه الطويلة يف إفريقيا الغربية واليت دامت قرابة ربع 
يف كامل ربوع الغرب أن ينتقل بني مدن وقرى إفريقيا املنتشرة ) سنة على األرجح20(قرن

س ا مسجد الكرامة أهر، تكدة، أقاديس اليت أس(اإلفريقي نذكر من ذلك متثيالً ال حصراً 
  .1)املشهور، كشنا، كانو، سنغاي وغريها

ويف  .مراء يدعوا ويتصل بامللوك وينصحواإلمام املغيلي يف السودان كان ينتقل بني البلدان واأل
كانو عينه أمريها حممد بن يعقوب رمفا مستشاراً لألمري مث رئيساً للقضاء واإلفتاء بكانو وذا 

نذاك، فحتماً واملصدر الشرعي الرئيسي يف كانو آي كان هو املفيت األعلى نستطيع قول أن املغيل
كان يلقي الدروس واخلطب واملواعظ وحيكم بني املتخاصمني، وإليه يرجع احلل والربط واملشورة 

تاج الدين :"ـيف كل ما خيص شوؤن اإلمارة، فكتب حملمد بن يعقوب وصية يف اإلمارة املسماة ب
يف ما جيوز للحكام يف ردع الناس عن " :وأخرى محلت عنوان" وك والسالطنيفيما جيب على املل

  ".احلرام
فقد كان املغيلي يف خطبه ودروسه يف السودان الغريب يوضح للحكام الطريقة اإلسالمية الصحيحة 
يف احلكم ويضع هلم القواعد اليت جيب السري عليها يف نظام احلكم وقرر هلم الكثري من 

وأعطى هلم الدواء يف حماربة الفساد والطغيان، واحلل لألمراض اإلجتماعية املنتشرة ، ....األحكام
، وهو بذلك "أسئلة األسقيا وأجوبة املغيلي:"وطرق التغلب عليها، من خالل رسالته لألسقيا حممد 

  .يعد مصلحا سياسياً واجتماعياً يف هاته املنطقة
ياناً شافيا وتصوراً واضحاً للمفاهيم اإلسالمية اليت وأعطى املغيلي يف رسائله إىل أمراء السودان ب

من وجوب استشعار خطر اإلمارة يف أا تكليف وليست  2جيب أن يلتزم ا احلكام واحملكومون
وهذا يدل على أن موقف املغيلي من سالطني عصره . تشريف وبين هلم كيف تسري اإلمارة شرعاً
وليس موقف الطامع يف مال، أو الباحث عن لقمة عيش  هو موقف الناقد والناصح املرشد املصلح،

مدي تأثري تلك الرسائل على حكام بالد اهلوسا وعلى اتمع  أو جاه، لكي يظهر لنا جلياً
                                                 

 - جملة العلوم اإلنسانية -مقال-حوار اإلمام املغيلي مع ملوك وأمراء غرب إفريقيا وأثره يف حركة املد اإلسالمي يف إفريقيا -أمحد جعفري- 1
  .5ص -2010 مجهورية السودان -جامعة غرب كردفان

  .120ص -املرجع السابق -إمساعيل ميقا -  2
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السوداين كله، ومدي غرية املغيلي مصلحاً على اإلسالم واملسلمني، ومدي علمه فقيهاً وإماماً 
داين، وامتد أثره بعده يف إصالح اتمعات السودانية وداعية ظهر أثره يف توجيه اتمع السو

  .1باإلسالم
  :التأليف والتنظري

من جهة التأليف جند أن اإلمام املغيلي خلّف وراءه إنتاجاً فكرياً غزيراً ومتنوعاً غلب عليه طابع 
عشرين  االختصار يف معاجلة املواضيع، وقد أورد له أمحد بابا التنبكيت يف نيل االبتهاج أزيد من

مؤلفاً يف التفسري، والعقيدة، والتوحيد، ويف الفقه املالكي، واحلديث وعلومه، واملنطق والبالغة 
  2...واألدب وفن السياسة واألدب السلطاين، والوعظ

وذا نستطيع أن نقول أن املغيلي كان يعترب التأليف وسيلة من وسائل الدعوة إىل اهللا ونشر 
كبرية، ووقت أكرب ليكون هو النواة لدعوته من بعده ولريجع إليه اإلسالم وهلذا أعطاه قيمة 

 .التالميذ والطالب ليستخرجوا ويستنبطوا أفكاره وطريقته يف التدريس واالستنباط واالستدالل
ومن خالل مؤلفاته البارزة والعديدة واليت ضاع منها الكثري بفعل الزمن واإلمهال، ولوال وجود 

غيلي مل يصل إلينا شئ من هاته املؤلفات، وملا عرفنا هذا العلم الذي تعقد طلبة جمتهدون لإلمام امل
ذا الرجل وطول باعه يف الدعوة من أجله املؤمترات واملسابقات الدولية، وهذا ما يدل على أمهية ه

ر اإلسالم، وهكذا جيب أن نعتين باعالمنا يف اجلزائر وخنرجهم إىل الواقع واتمع، لكي يعرف ونش
ب اجلزائري بأنه له أصول علماء وأن أجداده كانوا دعاة مبعين الكلمة، وهذا يعطي للجيل الشع

  :القادم نفساً طويالً وحبا كبرياً هلؤالء العلماء وحماولة التشبه م كما قال الشاعر
  فتشبهوا م إن مل تكونوا مثلهم            إن التشبه بالرجال فالح    

ر ويعلم ويفقه ويعطينا القواعد واألصول اليت جيب أن نسري عليها واليت واملغيلي يف مؤلفاته ينظ
والتنظري للكثري من املسائل واألفكار واألحكام يعطي للعامل مكانة كبرية بني . توصلنا إىل بر األمان

ا كذ:"العلماء وتبقى أفكاره وأقواله تنشر بني العلماء والباحثني واألدباء، فيقال قال اإلمام املغيلي
  ....."وكذا وكذا
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اإلمام املغيلي ابتدأ باملؤلفات الفقهية وأعطى هلا مساحة كبرية، حىت يعطي لطالبه دليالً يرجعون 
وهو شرح ملختصر خليل جنده خمتصراً جداً " مغين اللبيب"ومن أهم املؤلفات الفقهية جند . إليه

أكليل مغين "حاشية مساها وزاد على هذا الكتاب .  وصل فيه للقسم بني الزوجات إذ مل ينهه
التاج ( :عرف هذا الكتاب باسم رحه السابق ملختصر خليل، ولقدوهي حاشية على ش" اللبيب

األول ختتتم فقرته بالتيمم، واآلخر : وهو بدوره يتألف من جزأين ).كيالوجيز الكايف للرجل الذ
بيوع "شرح وتعليق على  وله" مفتاح الكنوز األخرية"يعاجل موضوع املبيعات، له عنوان خاص هو 

  .إيضاً عند ابن احلاجب" شرح بيوع اآلجال"وله كتاب ". خمتصر خليل"من كتاب " اآلجال
األول يف بيان من : ويتكون من بابني" خمتصر يف علم الفرائض"وله مؤلفات يف املواريث أمهها 

تعلقة باملوضوع مع أما الثاين يف كيفية تصحيح املسائل امل. يرث ومن ال يرث وما لكلّ الورثة
  .نشر بعدمل ي 1وهو مؤلف بسيط احلجم خمطوط. خامتة

يعاجل موضوع التركات واملواريث وهو مؤلف  2"املفروض من علم الفرائض"وهناك كتاب آخر 
  3.قليل احلجم ال يزال خمطوطاً مل ينشر بعد

كيف كان املغيلي وقد قام الباحث امحد احلمدي بشرح هاته املؤلفات اخلاصة باملورايث وعرفنا 
وعرفنا على مجيع األحكام اليت ذكرها املغيلي يف مؤلفاته . يقسم الفروض والتركات واملواريث

حممد بن عبد :  بعنوانمر أن يرجع إىل رسالته يف املاجستريملن يهمه األ. واملسائل اليت ذكرها
  4.عصره وأثاره: الكرمي املغيلي رائد احلركة الفكرية بتوات

". البدر املنري يف علم التفسري"ؤلفات يف التفسري واحلديث ومن أهم مؤلفاته يف التفسري كما له م
ناول أنواع التفسري نه يتويبدو من خالل عنوانه أ: املغيلي ويعد من املؤلفات املفقودة للشيخ

  .نه يتعرض للقرءان بالتفسريومناهجه، أو أ
  .وهو موجود" تفسري سورة الفاحتة"خر يف التفسري وهووله مؤلف آ

                                                 
  .نسخة املخطوط توجد مبكتبة الشيخ باي بلعامل رمحه اهللا بأولف أدرار -  1
 .مد باي بلعامل أولف أدرارحمود مبكتبة موج -  2
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وفيه أحباث تناقش أراء النووي اليت " مفتاح النظر يف علم احلديث: "أما يف علم احلديث فله كتابان
       1".الفتح املبني"، وكتاب "التقريب"وردت يف كتابه 

وهاته املؤلفات اليت ألفها املغيلي يف الفقه والتفسري واحلديث، كانت موجهة للطلبة والتالميذ، 
احلقيقة تعترب وثيقة رمسية للطلبة ليعودوا إليها يف دروسهم وتعليمهم، وليكون لديهم أثر وهي يف 

ومرجع يستدلون به، باإلضافة إىل أا تظهر لنا منهج اإلمام املغيلي يف التدريس واالستدالل 
ر على وهذا دليل آخ. ها اإلمام املغيلي مع طالبه ويف مدرستهـوتوضح لنا العلوم اليت كان يعتين ب

أن اإلمام املغيلي كان فقيهاً ومفتياً ومدرساً ال كما يدعي البعض بأنه ال عالقة له بالفقه وإنه 
  .ضعيف يف طريقة االستدالل

من خالل هاته املؤلفات املعقدة . كما جند للشيخ مؤلفات يف العقيدة واملنطق ويف التصوف
أخرى على فكره، إذ اقتحم ما كان  خ نظرةًوالصعبة اليت ال يفهمها إال ذو األلباب يعطينا الشي

فتح يقرأ كل شيء ويتعلم كل شيء، املت فالعلم ليس له حدود، فالعاملمنوعاً يف ذلك الوقت، ـم
  . وال يتقيد بعلوم معينة يؤلف فيها ويتبحر

 2"مصباح األرواح يف أصول الفالح"كتابه يف علم الكالم املسمى ب: ومن أهم هاته املؤلفات
  .ب يف التوحيد يتعلق موضوعه مبباحث العقيدةوهو كتا

رؤية اهللا سبحانه وتعاىل، إثبات الكمال هللا : ويف هذا الكتاب تعرض املغيلي إىل مسائل كثرية أمهها
، ال يكفر أحد من أهل )تأويل الصفات كما عند اإلمام االشعري(تعاىل، اإلعراض عن التأويل

  .زيادة شرح .يبلغ الويل درجة االنبياءالقبلة، تصديق الكاهن مبا خيرب كفر، ال 
  .3"الرد على املعتزلة"وله رسالة رد فيها على املعتزلة وهي ما تعرف باسم 

ويف هاته الرسالة عمل املغيلي على نصرة رأى أهل السنة واجلماعة ضد املعتزلة، ويوضح رأي أهل 
  .السنة ويرد على شبه املعتزلة اليت يروجون هلا يف اتمع

وهو  .4"تنبيه الغافلني عن مكر امللبسني بدعوى مقامات العارفني" :له كتاب يف التصوف مساهو
كما يبدو من عنوانه يتعرض املغيلي فيه بالنقد لظاهرة خطرية انتشرت على عهده، وتتمثل يف 

                                                 
 .57ص - السابق املرجع -منرية بوغرارة-  1

 .مد باي بلعامل رمحه اهللا أولف أدرارحمتوجد نسخة منه مبكتبة -  2

  .توجد نسخة منه مبتحف زاوية الشيخ املغيلي بتوات -  3
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ني يف اء الزهاد املتصوفادعاء التصوف كذباً وتدجيالً، طمعاً يف املكانة اليت كان يتمتع ا العلم
  1.نذاك، كما إنه تعرض إلحوال املتصوف ومقاماته بالتفصيلاتمع آ

املقدمة يف "وكتاب" شرح اجلمل للخوجني"وله يف املنطق مؤلفات عديدة منها املفقودة ككتاب
وله منظومة يف علم املنطق . وله مقدمة يف املنطق يتناول فيها مبادئ علم املنطق". شرح اجلمل

وهناك ثالث . وقام بنشرها أدم عبد اهللا األلوري ".ب يف رد الفكر إىل الصوابمنح الوها:"مساها
يف األوساط الثقافية، إذ أصبحت من الكتب  كبريةً شروح على هاته املنظومة واليت نالت شهرةً

وقد قام .  2املنهجية اليت ال بد للدارس من اإلملام ا يف كل مدارس مشال وغرب إفريقيا تقريباً
امحد بن عمر أقيت أحد العلماء يف غرب إفريقيا وهو جد املؤرخ امحد بابا التنكيت، والذي  الشيخ

  .3"إمناح األحباب يف منح الوهاب"كان معاصراً للشيخ املغيلي، بوضع شرح هلذا النظم ومساه 
خ وللشي. وما ذلك إال تعبرياً على النجاح والشهرة اليت حققتها املنظومة يف علم املنطق أنذاك

  .4مناظرة جرت بينه وبني السيوطي حول فضل علم املنطق
ولإلمام املغيلي مؤلفات يف السياسة الشرعية ذاع صيتها ولقيت إقباالً كبرياً من طرف الباحثني 
والنقاد ملا هلا من مكانة كبرية، فقد برع الشيخ يف هاته املؤلفات وأعطى صورة لإلمام الذي يعرف 

اسني، وللعامل الذي ال يتزلف وال يتملق للحكام، وإمنا يترفع عن ما يدور عند الساسة والسي
حاجته للحكام ويكون مبثابة املستشار والناصح لألمري، ولذلك جند أن احلكّام واألمراء كانوا 

ملن  وشهرةً يتسابقون من أيهم يفوز باإلمام ويكون يف صفه وإىل جانبه، إلنه كان يعطي قوةً
  .يكون معه

األوىل . رسالتان كتبهما ألمري كانو حممد بن يعقوب رنفا: ت تتمثل يف ثالثة رسائلوهاته املؤلفا
فيما جيوز :"وتعرف بالوصية وعنوا صاحبها ب) األمر باملعروف والنهي عن املنكر(تتعلق باحلسبة 

  ".للحاكم يف ردع الناس عن احلرام
وهي " ألمري من حسن النية لإلمارةفيما جيب على ا"والثانية تتعلق بأمور اإلمارة والسلطنة وهي 

وفيها أعطى نصائح مثانية بالشرح . تاج الدين فيما جيب على امللوك والسالطني:معروفة ب

                                                 
  .61ص -املرجع السابق -ة بوغرارةمنري-  1
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والتفصييل ألمري كانو يعلمه فيها كيف ينظم إمارته ومملكته، والقواعد اليت جيب إتباعها وااللتزام 
  .ا يف تسري اإلمارة

حممد الكبري وهاته الرسالة عبارة عن مسائل وأسئلة طرحها األسقيا وتأيت رسالته الثالثة لألسقيا 
على الشيخ املغيلي طالباً منه النصح واإلرشاد، واحللول للكثري من املسائل املستعصية يف مملكته، 

ويتألف هذا املخطوط من سبعة مسائل " أسئلة األسقيا وأجوبة املغيلي"وتعرف هاته الرسالة ب
بالتفصيل، وأعطى صورة واضحة للمجتمع يف السودان الغريب وما كان يعانيه أجاب عنها املغيلي 

  .من مشاكل إجتماعية وعقدية وسياسية، وأعطى احللول الشرعية اليت حتكم ا الدولة
وما كان يصبوا إليه هو صبغ اتمع السوداين واململكة وفق الشريعة اإلسالمية، والتقى طموح 

موح املغيلي، ووصلوا إىل نتائج إجيابية على اململكة ال تزال حىت اليوم األسقيا حممد الكبري مع ط
  .عند ذكر دولة األسقني

  الرحالت

حناول أن نتتبع رحالت اإلمام املغيلي اليت قام ا أثناء حياته الدعوية، وكما هو معروف إن اغلب 
العلم الشرعي والتزود من الدعاة والعلماء مل ميكثوا يف أماكن ازديادهم، بل قاموا برحالت لطلب 

كما يقول .العلماء يف أغلب البلدان واألمصار، والبحث عن احلق واملعلومة يف رحاب األرض
  :الشاعر

  سافر جتد عوضاً عمن تفارقه        وانصب فإن لذيذ العيش يف النصب
رحلته : هيوإذا نظرنا إىل الرحالت اليت قام ا املغيلي جندها تنقسم إىل ثالث رحالت أساسية و

  .يف طلب العلم، رحلته اجلهادية يف توات، رحلته اإلصالحية يف السودان الغريب
هاته هي اخلطوط العريضة والرحالت األساسية يف نظري، حناول أن نشرح كل رحلة ودوافعها، 

  .وما وقع فيها، وأهم النتائج
علمية كانوا يدرسون على املعروف عن العلماء والدعاة يف أول حيام ال: رحلته يف طلب العلم

الشيوخ القريبني منهم يف قريتهم أو بلدم، وعندما يتفوقون ويتفرسون ويكسبون ثقة شيوخهم، 
يبعثوم إىل األماكن املشهورة بالعلم واليت توجد فيها جوامع وجامعات، ويقصدها الطالب يف 

  .مرحلتهم الدراسية
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والدعاة حيث درس يف أول مراحله على شيوخ  فقد كان دأب اإلمام املغيلي يشبه دأب العلماء
  .تلمسان، حيث انتقل بينهم واكتسب قاعدة علمية وشرعية

لذي ميكث يف بالده ن ارحلة يف طلب العلم ضرورية جداً وأن الم املغيلي أوكان يرى اإلما
نها فالرحلة ال بد م:"فيقول ابن خلدون. ها، يعد ذلك قدحاً يف قيمته العلميةويستغين بفقهائ

واملغيلي يرى أن امللكة  .1"اء املشائخ ومباشرة الرجاللعلم الكتساب الفوائد والكمال بلقلطالب ا
ضرورية لفهم الكتب، وحتصيل العلم، لن يتأتى إال باألخذ عن شيوخ العلم وشد الرحال إليهم 

شياخ احها كافية يف التفقه ملا كان الناس يقرؤون على األولو كانت الكتب وشر" :فيقول
  .2"ويرحتلون إليهم قدمياً وحديثاً يف مشارق األرض ومغارا

خر بالشيوخ، والثقافة آنذاك جباية اليت كانت تزفكان ال بد من الرحلة فرحل إىل عاصمة العلم 
والعلماء، والفقهاء، وكان الطالب يقصدوا من كلّ اجلهات، فدرس على علمائها التفسري 

  3.صوله وعلوم اللغةواحلديث والفقه املالكي وأ
فخرج من جباية قاصداً اجلزائر، مدركاً من بعض زمالئه الطالب شهرة مدرسة الشيخ عبد الرمحن 
الثعاليب، فالزمه لفترة ال بأس ا حيث مل يكن يومئذ من الشيوخ املغاربة من يفوقه يف علم 

  .صوفاحلديث، كما أخذ عنه التفسري واحلديث والقراءات، وبصورة أخص علم الت
وبفضل احتكاك الثعاليب مع تلميذه املغيلي جند أنه وجد فيه ضالته اليت كان يصبوا إليها، وهي 
احلصافة والشكيمة وعدم السكوت على احلق، ولذلك توطدت العالقة بينهما وصاحبه وصاهره 

ادرية، وأمره وزوجه ابنته زينب، باإلضافة إىل احلمل الثقيل الذي محله إياه بإعطاءه ورد الطريقة الق
  .بنشرها يف البلدان اليت قد يذهب إليها

وعند خروجه من اجلزائر متجها إىل موطنه األصلي بتلمسان أوصاه بوصية لو كتبت مباء الذهب 
وهاته الوصية اليت جعلت " بأال يعاشر أهل سفاهة أال يستوطن مكانة إهانة:"ملا وسعها، وهي

                                                 
  .1045ص -املقدمة -ابن خلدون-  1
 .34ص -م أهل الذّمةأحكا -املغيلي-  2

وال بد من وقفة يف هاته املرحلة حيث تبقى غامضة يف حياة الشيخ، حيث ال نعرف مدة مكوثه هناك، وال نعرف أهم املشائخ الذين درس  -3
والباحثني يف  وهذا اال  يبقى مفتوحاً للبحث للطالب .ن جباية قاصداً جزائر بين مزغنةعليهم، وال نعرف السبب الذي دعاه إىل اخلروج م

 .املستقبل
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ميكث يف مكان ال يستطيع تغري املنكر فيه، وهذا من اإلمام املغيلي ال يسكت على الظلم وال 
  :ويف ذلك يقول. أسباب خروجه من تلمسان

    النا          ولكن لطف اهللا نسأل يف القضاـق حبـتلمسان أرض ال تلي 
  وكيف حيب املرء أرض يسوسها           يهود وفجار ومن ليس يرتضى 

غيلي بأنه مل يكن مدرساً وال مفتياً ومل يقم برحلة ويأيت حمقق رسالة يف اليهود، ويصف الشيخ امل
ثرمجة امحد بابا التبكيت وثرمجة ابن (التعطى الثرمجتان : "علمية وهذا كالمه باحلرف الواحد

معا أية تفاصيل أخرى حول حياة الرجل العلمية قبل أن يصدر فتواه يف أهل الذّمة، فهي ) عسكر
غلها الرجل، مل يكن مدرساً وال مفتياً وال قاضياً، مل يقم تلوذ بالصمت عن الوظيفة اليت كان يش

 لقد ذكر عبد القادر. برحلة علمية ال إىل فاس وال إىل املشرق على غرار ما كان يقوم به العلماء
أسئلة األسقيا وأجوبة املغيلي، إنه ينتسب إىل قبيلة مغيلة اليت تقطن بنواحي : يف مقدمة حتقيق

  1."إمتام دراسته بالشمال إىل الصحراء فسكن توات وا تويفوانتقل بعد ...تلمسان 
وحىت أفند دعواه أحاول أن آخذ من املصدر الذي اعتمده يف أن املغيلي مل يقم برحلة علمية، وأيت 

عبد القادر زبادية كاملة غري ناقصة، حيث يقول حتت " أسئلة األسقيا وأجوبة املغيلي"بثرمجة حمقق 
  :األجوبة املغيلي صاحب: عنوان

حممد بن عبد الكرمي املغيلي، ينتسب إىل قبيلة مغيلة اليت تقطن نواحي تلمسان، وال نعلم تاريخ 
، وقد كان من املثقفني وأويل الفكر يف ـه909والدته بالضبط، غري أن وفاته كانت يف سنة 

ود القاطنني ا عصره، وقد انتقل بعد إمتام دراسته بالشمال إىل الصحراء، غري أن محلته على اليه
يف زمانه ورسائله العديدة يف موضوعهم حتمل على الطن بأنه وجد ضيقاً يف العيش بالشمال، 

وتوغلوا يف شراء ذمم بعض حيث يسيطر اليهود يف أهم املدن على مصادر التجارة واملال، 
ون بنشاط يف املسؤولني فأصبحوا صنائع هلم، وملا انتقل إىل اجلنوب اجلزائري، وجد اليهود يشارك

ما يف الشمال، فدعا حملاربتهم ـحركة القوافل التجارية مع السودان ويتصرفون تصرفات أكثر م
مث انتقل املغيلي . واجتمع حوله أنصار، فطاردوا اليهود وهدموا عدد من بيعهم بتوات ونواحيها
ادة اإلسالمية يف بعد ذلك إىل كانو حيث اتصل بأمريها وكتب له رسالة أرشده فيها إىل التزام اجل

حيث اتصل بالسلطان أسقيا حممد ) غاو(حكمه، وبعد أن درس مبساجد كانو مدة انتقل إىل 
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الكبري فأكرمه هذا األخري وكتب له اسئلة ترجاه اإلجابة عنها وفق الوجهة الشرعية يف 
  ....اإلسالم

سطتها التأثري على ولقد كان املغيلي من مثقفي عصره النشيطني وله شخصية قوية استطاع بوا
الناس يف السودان فأصبح امسه مقروناً لديهم بكلمة اإلمام، أما بالنسبة للوضع يف املغرب العريب 
فقد كان املغيلي من أولئك القالئل الذين شهروا صراحة باحنراف املسؤولني يف املغرب وتوانيهم 

رمبا ستؤؤل إليه أوضاع بلدان املغرب، يف حالة عن القيام بواجبام، فنبه مسبقاً إىل اخلطر الذي 
استمرار احلكام فيها على سريم، وفعالً فقد هاجم االسبان والربتغاليون بلدان املغرب بعد ذلك 

  1.بقليل كما معروف
 أردت أن أطلعكم على رمجة املغيلي عند عبد القادر زبادية ولكنينواعذروين إن كنت أطلت يف ت

  .املغيلي، ووصفه مبا يستحقه وكالمه يوزن بالذهب) زبادية(الرجلقد انصف احلقيقة، ف
بعد هذه الرحلة اليت توسعت فيها مداركه، ومعارفه، وتزود مبا يكفيه ليكون مدرساً وشيخاً، 

كما أنه مواصالً لتحصيليه العلمي بتلمسان، غري أن . 2تتلمذ على عدد ال بأس به من الطالب
لتوتر األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية بسبب ما أحدثه  احلال مل يستقم له ا نظراً

اليهود من أمور ليس من الدين يف شيء، فقرر مغادرة تلمسان متجهاً إىل القصور التواتية، خاصةً 
م وتعرض العديد من الشيوخ والعلماء 1465بعد حماولة االنقالب الفاشلة على سلطاا سنة 

، واكتملت رحلته العلمية بتوات عندما مكث عند شيخه 3مع والنهبللمضايقات، وعمليات الق
حيي بن يدير يف متنطيط تلميذاً وتفقه على يديه، ومل يتكرب حيث كان يف هاته الفترة شيخاً وإماماً، 

  .جلس حللقة العلم طالباً للعلم من ذوي العلم هولكن
ان إىل جباية إىل اجلزائر رجوعاً إىل وذا اكملت رحلته يف طلب العلم اليت انتقل فيها من تلمس

  .تلمسان مث انتقاالً إىل توات
واستطاع من خالهلا أن يكون ثروة علمية ذهبية من العلماء والفقهاء والكتب اليت عكف على 

  .دراستها، وذا استطاع أن يعطي لنفسه مكانة علمية وسط أقرانه حيسب له ألف حساب

                                                 
 - املؤسسة الوطنية للكتاب -دراسات ونصوص -احلضارة العربية والتأثري األوريب يف إفريقيا الغربية جنوب الصحراء -عبد القادر زبادية -  1
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ن ضاق عليه احلال يف تلمسان والعيش ورأى من جور احلكام بعد أ :رحلته اجلهادية بتوات) 2
والسالطني ما ال ميكن السكوت عليه، ورأى تصرفات اليهود يف تلمسان فلم يستطع التغيري ألنه 
كان حماصراً وعمالً بوصية شيخه عبد الرمحن الثعاليب سابقاً، طلب شاسع األمصار فتوطن يف قرية 

  .1م1452 ـ،ه856ذا حوايل سنة أوالد سعيد بنواحي تيميمون وه
دخلنا توات فوجدناها ديار علم ومقر : "فأعجب الرجل باوالد سعيد وسكاا وبتوات فقال

وعكر صفو ذلكم اإلعجاب بتوات، اليهود الذين رأى " أكابر وأعالم فانتفعنا م وانتفعوا بنا
 أم أكثروا من التمرد منهم جتاوزاً حلدود الشريعة اإلسالمية واستعالًء على املسلمني حىت

          2والطغيان على احلكام فقرر حماربتهم
نالحظ أن اإلمام املغيلي، ابتاله اهللا باليهود فهو مل يصرب عليهم يف تلمسان ومل يستطع السكوت، 

س األعمال وأكثر، فعرف أنه مبتلى من طرف اهللا إىل توات، ولكنه وجدهم يعملون نف فسافر
بد من حماربتهم وطردهم من ديار اإلسالم، ولذلك ابتدأ جبمع العدة هلذا العمل  سبحانه وتعاىل وال

  .اخلطري والعظيم املبتلى به
وهلذا نصف رحلته إىل توات بأا رحلة جهاد لطرد اليهود من توات وما جاورها، لكن هاته 

  .واقتصادالصعبة مل متنعه من إعطاء خدمات هامة للمجتمع من تدريس وقتيا وقضاء  املهمة
ففي مدة مكوثه بأوالد سعيد استطاع املغيلي أن يكون تالميذ وشباب يساعدونه يف هاته املهمة 

  .وذلك بالتدريس والتفقه والتعلم
البيعة أو (حيث قام بتحويل معبد اليهود: وكانت أول ثورة قام ا ضد اليهود يف أوالد سعيد

  .معةإىل مسجد ما زالت تقام فيه صالة اجل) الكنيسة
وقام بعدة إصالحات يف هاته املنطقة من بينها بىن سوق كبرية حيث كانت تعترب قطباً اقتصادياً 
كبرياً يربط توات بكثري من األقاليم والبلدان ااورة، وهذا دليل على أفق الرجل البعيد، فالبسوق 

ين يعينونه يف يستطيع أن يوطد العالقات بني البلدان ااورة، وأن يكسب لصفه أناس جديد
مهمته، وجانب اقتصادي حمض بتوفري السلع ألهل املنطقة واالكتفاء الذايت واالستغناء عن منطقة 

فبذلك أراد أن يصنع لنفسه مكاناً يرجع إليه وقت النكبات والصعوبات، . متنطيط وسوقها الكبري
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الشعب، األرض، (ةوحىت يكون قوياً بدينه وبتالميذته ومباله، أي حيقق قوى كل أركان الدول
  ).السلطة

ولكنه  ،واالقتصاد طرين على الوضع ويتحكمون يف السياسةوبانتقاله إىل متنطيط وجد اليهود مسي
وبوفاة شيخه وتويل . مل يثر عليهم لوجود شيخه حيي بن يدير احتراماً وتقديراً له، وحىت ال خيالفه

اً ليحي بن يدير مع املغيلي فكانوا يف القضاء الشيخ عبد اهللا العصنوين يف توات حيث كان تلميذ
  .حلقة علم واحدة

يف هاته الفترة مل يصرب اإلمام املغيلي فأعلن رأيه وجهر به ودعا إىل هدم أديرة اليهود وطردهم من 
توات واستباحة دماءهم وسيب نساءهم، وقام بتسجيل فتواه والتدليل عليها، باأليات القرءانية، 

وبين احلكم الفقهي ألهل الذّمة وكيفية التعامل . ال العلماء، والشعرواألحاديث النبوية، وأقو
وبعثها . معهم، وما هي الشروط اليت جيب أن تتوفر فيهم حىت يستطيعوا العيش جبانب املسلمني

للعلماء يف األمصار فجاء ردهم بني املعارضة والتأييد، ولكنه ملّا وصله جواب السنوسي يف القضية 
اله ودعا إىل حماربة اليهود وطردهم من ء املناقضة واملعارضة، فقام يف رج يعبأ باألرامسانداً له، مل

  .توات وما جاورها، وكان له ذلك
ويرجع الفضل والسبق يف طرد اليهود للمغيلي، فلوال شكيمته وحرقته وكرهه لليهود ومن 

وال زلنا نعاين من تصرفام  يساندوهم، ما زال اليهود منتشرين يف منطقة توات ويف اجلزائر مجيعاً،
  1.وحتكمهم يف السلطة السياسية للبالد

ذا العمل حنكم أن اإلمام املغيلي كانت رحلته يف توات مليئة باجلهاد واإلصالح، وتغيري املنكر، 
  .وطرد اليهود من املنطقة

ىل بالد مارته مل ميكث كثرياً بل سافر إشرة واستتباب الوضع األمين له وإلوبعد طردهم مبا
  .البلدان وقبوهلم للنصح واإلرشاد السودان مصلحاً سياسيا واجتماعياً ملا مسعه من أمراء تلك

  

  

                                                 
هود من املنطقة، ـها، وهو إخراج اليـله املعروف الذي دفعه لافئ املغيلي، وترجع ـوذا نقول إن اجلزائر كلية، شعباً، وسلطةً، عليها أن تك -2

ه وحماولة طبعها وإخراجها للجيل القادم اجلديد الذي ال يعرف علماءه، وعظماءه، ـه ومؤلفاتـبار للمغيلي وتراثـوال يكون ذلك إال برد االعت
  .لتعليم العايلوإعطاء فسحة للمغيلي يف املناهج التعليمية من األساسي إىل اجلامعي إىل ا
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  :رحلته اإلصالحية بالسودان الغريب

ل أن يهاجر إىل بالد السودان،  ملّا دباليأس يف نفس املغيلي من إصالح األوضاع يف بالده فض
فوجد أن فطرهم أسلم من فطر أمراء املغرب، . ودانبعد أن سرب غور طبائع أمراء وسالطني الس

وإن استعدادهم لتقبل الدعوة ونصائحه يف اإلصالح أقوى من استعداد أمراء بالده، فتوجه إليهم 
ينشر مبادئه وأفكاره اإلصالحية ويفيت األمراء هناك مبا يتماشى مع منهج اإلسالم الصحيح 

  1.وتصوره لنظم الدولة اإلسالمية
نظهر احلق ونعترف بأن اإلمام املغيلي وجد الترحيب والتبجيل والتعظيم يف السودان  وعلينا أن

الغريب أكثر مما وجده يف توات، وذا استطاع أن يعطي كل ما جيود به من نصائح وأفكار 
وأحكام، وجند إن أغلب مؤلفاته ألفها يف تلك الفترة الذهبية اليت قضاها هناك، بعيداً عن املشاكل 

  .اليت كانت يف توات وتلمسان ازعات واالختالفاتواملن
ونثبت أيضاً لإلمام املغيلي بأنه كان ال يشرأب نظره للسلطنة واإلمارة، وإال لكان باستطاعته أن 

  .يكون أمرياً وسلطاناً ملا يتميز به من شجاعة وكربياء وقوة رأي
ا على الذين ات نه يريد السلطة واحلكم والقيادة سواًء هموا اإلمام املغيلي بأومن األدلة اليت نرد

  :بتوات أو بفاس ما يلي
نشأ إمارة له ببوعلي موازية ، أهناك اليهود من توات واستتب له األمر ملّا عمل على طرد )1

. ا البنه عبد اجلبارلكننا جند أن اإلمام املغيلي مل ميكث يف هاته اإلمارة، بل أعطى قياد. لتمنطيط
جع إليها أتباعه ويدخلون إلمارة ببوعلي حىت يستطيع أن تكون له سلطة يره هلاته اوسبب إنشائ

ها، وحىت ال يترك اال مفتوحاً أمام املعارضني له واملساندين لقاضي توات عبد اهللا حتت لوائ
وذا نرجع إىل الفكرة . العصنوين، ألنه كان يستطيع أن حيوز على املنطقة ويدخلها حتت سلطته

إن اإلمام املغيلي استطاع أن جيعل من املعارضة سلطة هي القائدة وهي : سابقا وهياليت أقررا 
 .الغالبة

ته لديهم ومكانته عند اتمع السوداين كان باستطاعته وحضومكوثه عند أمراء السودان  )2
رض حيكمها بامسه حتت لواء السلطان، ولكنه مل ية، وأن يقتطع له أأن يطلب اإلمارة أو الوال
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لك، وإمنا بقي مالصقاً ألمراء وحكام املنطقة ناصحاً، ومدرساً، ومفتياً، وقاضياً، آمراً يطلب ذ
 .باملعروف ناهياً عن املنكر، ووهب حياته لطريق الدعوة واإلصالح يف هاته املنطقة

. فغادر توات بعد ايقاعه باليهود فيها قاصداً بالد السودان معلماً مرشداً مصلحاً داعياً إىل اهللا
دخل بالد أهر أو أير، مث دخل بلدة تكدة واجتمع حباكمها ومكث بني ظهراين أهلها مدة من ف

وكان ميارس فيها التدريس والوعظ وأفاد . الزمن ونشر العلم بني أهلها، وأقرأ أهلها وانتفعوا به
داً ويذكر انه امتحن على يد حاكم تكدة فأثبت جدارة فائقة، وبىن مسج. أهل تلك البالد كثرياً

يف قرية اياتول مشال شرق اجاديس، حيث أخذ يدرس أهايل املنطقة ومن الذين حضروا دروسه يف 
             .      1حممد بن امحد ابن حممد التازخيت املعروف بايد امحد والعاقب األنصمين: تكدة الفقيه

   قولهوصل املغيلي إىل كانو والتقى حباكم كانو الذي مل يذكر بابا امسه واكتفى ب
واجتمع بصاحب كنو واستفاد عليه وكتب له رسالة يف أمور السلطنة حيضه فيها على اتباع 

ولكن الراجح إنه . 2الشرع، وأمر باملعروف وي عن املنكر، وقرر هلم أحكام الشرع وقواعده
  .حممد بن يعقوب رمفا: التقى بسلطاا حينذاك

ستشاراً له وواله القضاء واإلفتاء بكانو يف الفترة لقد استفاد حاكم كانو من املغيلي حيث اختذه م
رسالة يف اإلمارة وشروطها وحيضه فيها على اتباع الشرع : اليت قضاها ببالده، وكتب له رسائل
  3.فيما جيوز للحاكم يف ردع الناس عن احلرام: ورسالة أخرى. واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
يف بالد كانو واطمأن باستقرار وتوطيد إمارة كانو على أسس بعد أن أى املغيلي دوره العظيم 

وبعد أن أرسى قواعد الدعوة اإلسالمية . الشريعة اإلسالمية الصحيحة وتصحيح املفاهيم املغلوطة
وتوجيه احلكام إىل العمل ا، وطبع اتمع اإلسالمي عليها، وبعد أن ترك تالميذه من أهل كانو 

بعد ذلك كله غادر . الدعوة، ومنهج اإلسالم الصحيح يف احلياة العمليةالذين يؤمنون مبنهجه يف 
كانو إىل كشنا، وقام بالدور نفسه الذي قام به يف البالد اليت مر ا، وجرى سالطني تلك البالد 
على استشارته، وبعد ذلك كله رحل إىل امرباطورية سنغاي اإلسالمية فوصل عاصمتها غاو سنة 

ورحب به وجرى على طريقته من .....مها أمري املؤمنني أسكيا احلاج حممدم والتقى حباك1497
سئلة عديدة هامة إىل اإلمام املغيلي ووجه أسكيا بأ. أسكيا مستشاراً لهاألمر باملعروف، واختذه 
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إمام املسلمني يف عهده يف السودان كلها وأثار األمري حممد بن أيب بكر امللقب بأسكيا املشاكل 
  .والسياسية والدينية اليت كانت كانت تواجهه يف بالد السوداناالجتماعية 

فأجابه املغيلي بأجوبة هامة يف رسالة أوضح له فيها الفتاوى اإلسالمية وحكم اهللا ورسوله يف 
املوضوعات اليت أثارها األمري يف أسئلته، وكان املغيلي على علم تام بأحوال السودان الغريب ومطّلع 

ت، لذلك كانت أجوبته شاملة تناول فيها اجلوانب العقائدية والدينية واألحوال عليها يف ذلك الوق
  1.ومل يترك شيئاً يعرفه إال تطرق له بالتوضيح والتفصيل. االجتماعية والسياسية يف بالد السودان

. وأثناء قيامه يف مملكة السنغاي عند السلطان احلاج حممد أسكيا مسع مبقتل ابنه من طرف اليهود
تأثر املغيلي حبادثة اغتيال ابنه مما حفزه على العودة واجته لقصور توات، فلما وصلها وجد  لقد

اليهود قد أعيدوا إىل مكانتهم وأعاد الكرة بطردهم وتشتيتهم يف البالد إال أن يف هاته املرة قام 
لم حيصل هم، وجتارم وصنائعهم، فتيبن عمر وأعادهم إىل بيوم وحوانضده سيدي عبد الرمحن 

نصارمها، فمات الكثري من الطرفني، وفقد املغيلي قاعدته لتوافق بينهما، فنشبت احلرب بني أا
 نصاره إىل اخللف يف حركة الكريف املعركة قرب متنطيط، وتراجع أ اخللفية وسنده الكبري، فهزم

مناصري، فأوت قبيلة الربامكة اإلمام املغيلي ووالفرس ويعلم ويؤلف إىل ه، وبقي بقرية بوعلي يدر
  2.أن وافته املنية

  املناظرات

تعترب مناظرات وحماورات اإلمام املغيلي عبارة عن حلول واقتراحات ملعاجلة املشاكل املطروحة، 
وأجوبة عن األسئلة اليت كانت تطرح عليه، وعلى العلماء املعاصرين له، لذلك جندها تم 

  .دية، وتنظيم اإلمارات، وذيب مسارات الدواوينباجلوانب الدينية، واملعامالتية، واالقتصا
اعتمد اإلمام املغيلي على اجلانب العقلي يف ردوده على األسئلة اليت تطرح عليه، فدعا إىل استعمال 

فاعترب املنطق علم التعبري عن احلق وحتقيقه، واالستدالل على املنطق لصقل وذيب الذهن، 
        3.ن الكتب السماوية مثل ما دعا لذلك القرءان الكرمياألفكار، وليس هناك كتاب للربهان م

تعترب احملاورة أو املناظرة أو املقابلة قمة فكرية استداللية، تدل على الغزارة العلمية واقتراع احلجة 
  .باحلجة مع البداهة والفطنة العلمية الواسعة يف شىت الفنون
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ورات يف شىت أنواع الفنون وميكن اعتبارها السوق لقد كان علماء توات يتعاملون باملناظرات واحملا
العكاظية بني علماء توات خالل تلك الفترة، فكثرة املراكز الثقافية واإلشعاعية العلمية، مسح 
بتواجد وانتشار العلماء حوهلا يف مجيع الفنون، فأقيمت املناظرات مبراكز اإلشعاع العلمي، فتناقلها 

طرح التساؤالت اليت حتتاج إىل الردود واإليضاحات، مما يؤدي إىل العلماء والطالب، والعامة، وت
  1.حالوة املنطوق واملنظور، وإثراء املقصد املراد

  :مناظرته مع اإلمام السيوطي

على اإلمام املغيلي عند السلطان حممد األسقيا الكبري حيث كان يعمل  رف اإلمام السيوطيلقد تع
اً، ومدرساً، فتحاور معه يف عدة قضايا علمية ودينية وفكرية، كل منهما مستشاراً، وواعظاً، ومفتي

وذلك ألن اإلمام السيوطي كان حيرم . واختلف معه حول استعمال وعدم استعمال املنطق اليوناين
. املنطق كونه علماً من علوم الكفار، حبيث ال جيوز االستعانة بعلوم الكفار لفهم أمور الشريعة

  .نطق من العلوم اليت تساعد على فهم العديد من املسائل العقديةواملغيلي كان يرى أن امل
فاملغيلي ميثل نظرة علماء . انتصر كل واحد منهما ملذهبه. وقام بينهما سجال شعري طريف

املغرب واألندلس الذين يعطون األولية للعقل يف بعض األمور، ويف املقابل فإن السيوطي يدافع 
واملغيلي يف مؤلفاته . يلتزمون بالنصوص وحياولون تقليد األوائل على نظرة علماء املشرق الذين

  2.املنطقية بسيط األفكار، فهو يعرض أفكاره بسهولة دون تقييد وحياول تقليد ابن سينا وابن رشد
لذلك دافع املغيلي عن املنطق يف السجال الشعري الذي دار بينه وبني اإلمام جالل الدين 

  :ملا بلغه أن السيوطي ينهى عن علم املنطق السيوطي، حيث قال املغيلي
  مسعت بأمر ما مسعت مبثله          وكل حديث حكمه حكم أصله
  أميكن أن املرء يف العلم حجة        وينهى عن الفرقان يف بعض قوله

  عن احلق أو حتقيقه حني جهله  هل املنطق املعىن إال عبارة         
  دليالً صحيحاً ال يرد لشكله   معانيه يف كل الكالم وهل ترى    

  أرين هداك اهللا منه قضية            على غري هذا تنفها عن حمله
  ودع عنك ما أبدى كفور وذّمة       رجال وأن اثبت صحة نقلها
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  خذ احلق حىت من كفور وال تقم     دليالً على الشخص مبذهب مثله
  هداة ألجله عرفناهم باحلق ال العكس فاستنب    به ال يهم إذ هم

              1لئن صح عنهم ما ذكرت فكم هم    وكم عامل بالشرع باح بفضله
ويتضح من هذه األبيات حترر فكر املغيلي، فهو يرى أن املنطق يعترب من الوسائل املؤدية إىل احلق، 

  2.فمعرفة الناس باحلق هي األساس واملبدأ املعتمد، وليس معرفة احلق بالناس
مام السيوطي القصيدة اليت نظمها املغيلي قال مدافعاً عن رأيه يف إنكار علم املنطق وملا بلغت اإل

  :ومعارضاً رأي املغيلي
  محدت إله العرش شكراً لفضله           وأهدي صالةً للنبئ وأهله  
  أتاين عن حرب أقر بنبله    عجبت لنظم ما مسعت مبثله            
  كتاباً مجوعاً فيه جم بنقله        تعجب مين حني ألفت مبدعاً     
  ملا قاله اإلعالم من ذم شكله    أقرر فيه النهي عن علم منطق         
  فذا وصف قرآن كرمي لفضله   ومساه بالفرقان ياليت مل يقل           
  مقاالً عجيباً نائياً عن حمله    وقال فيه فيما يقرر رأيه              
  خذ احلق حىت من كفور خبتله كفور وبعد ذا    ودع عنك ما أبدى  
  علوم يهود أو نصارى ألجله  وقد جاءت األثار يف ذم من حوى    
  يعذب تعذيباً يليق بفعله    يعزز به علماً لديه وأنه              
  وقد خط لوحاً بعد توراة أهله    وقد منع املختار فاروق صحبه      
  وان كان ذاك األمر حقاً بأصله   فر       وقد جاء من ي اتباع لكا 
  أقمت دليالً باحلديث ومل أقم        دليالً على شخص مبذهب مثله 
  3لدي ثناء واعتراف بفضله سالم على هذا اإلمام فكم له        

وبعد السجال الشعري الذي تناولته، يتبني أن املغيلي ميثل نظرة علماء املغرب واألندلس املتأخرين 
أما السيوطي فيمثل رأي علماء . والذين تأثروا بأرائه خاصة وأنه مالكي املذهب. ابن رشد عن

فاملغيلي اهتم . املشرق الذين عاشوا بعد ابن الصالح، وتأثروا بأفكاره وقبوهلا دون متحيص أو نقد
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الذهن واإلحاطة باملنطق تعصم . باملنطق ألن الشرع اوجب النظر بالعقل يف املوجودات واعتبارها
  :قال املغيلي. من الوقوع يف اخلطأ

  وبعد ملا كان علم املنطق               رعية للذهن من غي يقي    
وترك املغيلي العديد من التالميذ مبنطقة التكرور والسودان الغريب والذين استمروا على جه يف 

ج الوهاب، هذا الرجز تعلم املنطق وتعليمه، منهم حممد بن عمر بن حممد أقيت الذي شرح منه
الذي أصبح من مجلة املتون املقررة على الطالب بتوات، وغريها من مناطق الصحراء وكذلك 

  1.السودان الغريب والتكرور
ومما سبق نالحظ أن الشيخ املغيلي كانت له نظرة احترام وتقدير للسيوطي إذا ذكر انه أمرء جحة 

  :على اإلمام املغيلي واعترف له بالعلم والفضل فقاليف العلم ويف املقابل جند أن السيوطي أثىن 
  سالم على هذا اإلمام فكم له           لدي ثناء واعتراف بفضله    

وهناك مناظرات قام ا اإلمام املغيلي مع علماء عصره يف توات يتمحور جلها يف املسائل الفقهية 
                    .ع عليهااملتناز

  

  

  

  

           
  
  
  
  
  

                                                 
 .152ص -املرجع السابق -امحد احلمدي -  1



 املغيلي اإلمامدراسة رسائل                                                       :     الفصل الثاين

 

 
 

102

إىل الرسائل اليت ألفها املغيلي جيده فيها يؤصل املسائل واألحكام، ويدلل عليها وعلى  الناظر     
كالمه وال يتركه هباءاً منثوراً دون دليل، ألن الكالم إذا مل يدلل ومل يؤصل ال معىن له وال قيمة، 

  ).إذا كنت ناقالًً فالدليل أو جمادالً فاحلجة: (وقدمياً قالوا
القرءان الكرمي الذي يعد أقوى األدلة وأصحها، فال : دلة اليت استعملها املغيلي يف رسائلهومن األ

  .شيء يعلو فوق كالم اهللا
مث السنة اليت تتمثل يف أحاديث املصطفى صلى اهللا عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية إضافة إىل 

ي األحاديث الصحيحة ولكنه مل يكثر فقد استعمل املغيل. سريته وسرية أصحابه عليهم الرضوان
  .منها ألنه مل يكن حمدثاً

وزاد باإليضاح والتفصيل بأقوال العلماء وأرائهم،وألم يأتون يف املرتبة الثالثة بعد السنة ورأيهم 
م بشر غري معصومني من اخلطأ فكل ما هو صحيح يؤخذ وما هو خطأ يرديستأنس به أل.  

تعمال الشعر يف الكثري من الرسائل، ودلّل به يف الكثري من املواضيع، كما نالحظ إنه أكثر من اس
  .وهذا من أساليب القوة اليت يتمتع ا املغيلي عند إقناعه للجمهور وملن خيالفه الرأى 

كما كان يستعمل احلكم واملواعظ البسيطة املختصرة وكان يرددها دائماً يف كتابته ويكررها حىت 
  .إىل القلوب تقع يف األذهان وتصل

كما يتصف اإلمام املغيلي باألمانة يف نقل املعلومة وكان يرجع املعلومة إىل أصحاا وحييل إىل 
الكتب اليت أخذ منها، وهذه هي صفة العامل األمني الذي ال يدعي لنفسه الكمال، بل هو ناقص 

  .يكمل بإخوانه من العلماء والفقهاء
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  القرءان الكرمي

:  رسائل اإلمام املغيلي يالحظ إنه يدلّل بالقرءان الكرمي ويكثر منه، خاصة يف رسالتهاملتمعن يف
فقد أورد ما يعادل ثالثني آية قرءانية احتلت مساحة واسعة من " رسالة إىل كل مسلم ومسلمة"

باملائة من املساحة اإلمجالية للنص، واجتهد املغيلي يف اختيارها وهي  15نص الفتوى يف حدود 
  :أليتكا
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  ﴿u Ó‰£ϑpt’Χ ãΑθß™§‘ «! $# 4 tÏ%©!$#uρ ÿ…çµ yètΒ â !# £‰Ï© r& ’ n?tã Í‘$¤2ä3ø9 $# â !$uΗxq â‘ öΝæηuΖ÷�t/ ( ∩⊄∇∪   ﴾ 29الفتح   

﴿ āω ß‰Åg rB $ YΒ öθ s% šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# šχρ–Š!#uθ ãƒ ô tΒ ¨Š !$ ym ©! $# …ã& s!θ ß™u‘uρ  ∩⊄⊇∪  ﴾  

  .22اادلة

 ﴿y7 Í× ‾≈s9 'ρé& šÏ%©!$# (#ρã� x2x. öΝÍκÍh5t� Î/ ( y7 Í×‾≈ s9 'ρé& uρ ã≅≈n=øñ F{ $# þ’Îû óΟÎγ Ï%$ uΖôãr& ( y7 Í×‾≈ s9 'ρé& uρ Ü=≈ptõ¾r& Í‘$̈Ζ9 $# ( öΝèδ 
$ pκ� Ïù tβρà$Î#≈ yz ∩∈∪   ﴾05الرعد.  

﴿ * $ pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#ρä‹ Ï‚−Gs? yŠθ åκu� ø9 $# #“ t�≈|Á ¨Ζ9 $#uρ u !$ u‹ Ï9÷ρr& ¢ öΝåκÝÕ÷èt/ â !$ uŠÏ9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4 ∩∈⊃∪   �﴾�

  .51املائدة

﴿�Î�Åe³o0 tÉ)Ï2≈ uΖßϑø9 $# ¨βr' Î/ öΝçλ m; $ ¹/# x‹tã $ ¸ϑŠÏ9 r& ∩⊇⊂∇∪   tÏ%©!$# tβρä‹ Ï‚−F tƒ tÍ� Ï2≈ s3ø9 $# u !$uŠÏ9 ÷ρr& ÏΒ ÈβρßŠ 

tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# 4 šχθ äótGö;tƒ r& ãΝèδ y‰ΨÏã nο̈“ Ïè ø9 $# ¨βÎ* sù nο̈“ Ïè ø9 $# ¬! $ YèŠÏΗsd ∩⊇⊂∪   ﴾� 139، 138: النساء.  
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﴿ 3“ t� s? # Z�� ÏVŸ2 óΟßγ ÷ΨÏiΒ šχöθ ©9 uθ tGtƒ tÏ% ©!$# (#ρã� x2Ÿ2 4 }§ø⁄Î6 s9 $ tΒ ôMtΒ £‰s% óΟ çλm; öΝåκß¦ à2Ρr& βr& xÝÏ‚ y™ ª! $# 

óΟÎγ øŠn=tæ ’Îû uρ É>#x‹yè ø9 $# öΝèδ tβρà$Î#≈ yz ∩∇⊃∪   öθ s9 uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Äc_É<̈Ψ9 $#uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& Ïµø‹ s9 Î) $ tΒ 

öΝèδρä‹sƒªB$# u!$ uŠÏ9 ÷ρr& £Å3≈ s9 uρ # Z�� ÏVŸ2 öΝåκ÷]ÏiΒ šχθà)Å¡≈ sù ∩∇⊇∪     ﴾ 81-80املائدة.  

 ﴿āω É‹Ï‚ −Gtƒ tβθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# tÍ� Ï2≈ s3ø9 $# u !$ uŠÏ9÷ρr&  ÏΒ ÈβρßŠ t ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# (  tΒuρ ö≅yè ø2tƒ š�Ï9≡ sŒ }§øŠn=sù š∅ÏΒ 

«!$# ’ Îû > ó x« Hω Î) βr& (#θ à)−Gs? óΟßγ ÷ΖÏΒ Zπ9s)è? 3 ãΝà2â‘ Éj‹ y⇔ãƒ uρ ª!$# … çµ|¡ ø2tΡ 3 ’ n<Î)uρ «! $# ç��ÅÁ yϑø9   آل ﴾    ∪∇⊅∩ #$

�.28عمران �

 ﴿$ ¨Β –Š uθ tƒ šÏ% ©!$# (#ρã� x2x. ô ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿωuρ t Ï.Î�ô³çR ùQ $# βr& tΑ̈”t∴ãƒ Νà6 ø‹n=tæ ôÏiΒ 9�ö� yz ÏiΒ 
öΝà6 În/§‘ 3 ª!$#uρ �⇒ tGøƒs† ÏµÏGyϑôm t� Î/  tΒ â!$ t±o„ ∩⊇⊃∈∪     ﴾105بقرة ال.  

﴿ ¨βy‰Éf tGs9 £‰x©r& Ä¨$ ¨Ψ9$# Zοuρ≡ y‰tã tÏ%©#Ïj9 (#θ ãΨtΒ#u yŠθ ßγ u‹ ø9 $# šÏ% ©!$#uρ (#θ ä.u�õ°r& ( ∩∇⊄∪   ﴾  82املائدة.� �

﴿ ¨Š uρ ×��ÏVŸ2 ï∅ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈tGÅ3ø9 $# öθ s9 Νä3tΡρ–Š ã� tƒ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝä3ÏΖ≈ yϑƒ Î) # �‘$¤2ä. # Y‰|¡ym ô ÏiΒ Ï‰ΨÏã 

ΟÎγ Å¡ à2Ρr& .ÏiΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ ẗ t6 s? ãΝßγ s9 ‘,ys ø9 $# (  ∩⊇⊃∪    ﴾109البقرة .  

 ﴿$ pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΨtΒ#u βÎ) (#θ ãè‹ÏÜ è? $Z)ƒ Ì� sù z ÏiΒ tÏ%©!$# (#θ è?ρé& |=≈tGÅ3ø9 $# Νä.ρ–Š ã� tƒ y‰÷èt/ öΝä3ÏΖ≈ oÿ‡Î) t Ì�Ï2≈ x. 

�.100آل عمران﴾    ∪⊂⊂⊆∩ �

﴿ $ pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? Zπ tΡ$ sÜÎ/  ÏiΒ öΝä3ÏΡρßŠ Ÿω öΝä3tΡθ ä9 ù' tƒ Zω$ t6 yz (#ρ–Š uρ $tΒ ÷Λ— ÏΨtã ô‰s% ÏNy‰t/ 

â !$ŸÒ øót7 ø9$# ô ÏΒ öΝÎγÏδ≡ uθ øùr& $tΒ uρ ‘Ï2÷‚ è? öΝèδ â‘ρß‰ß¹ ç�t9 ø.r& 4 ô‰s% $ ¨Ψ̈�t/ ãΝä3s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# ( βÎ) ÷ΛäΖä. tβθ è=É)÷ès? ∩⊇⊇∇∪   

  .118آل عمران ﴾

﴿ $ pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? “Íiρß‰tã öΝä.̈ρß‰tãuρ u !$ u‹ Ï9 ÷ρr& šχθ à)ù=è? ΝÍκö� s9 Î) Íο̈Š uθ yϑø9 $$ Î/ ô‰s%uρ (#ρã� x2x. 

$ yϑÎ/ Νä.u !% ỳ z ÏiΒ Èd,ys ø9 �.01متحنة امل﴾     ∪⊆∩ #$ �
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﴿ $ pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? tÏ% ©!$# (#ρä‹sƒªB$# óΟä3uΖƒ ÏŠ # Yρâ“ èδ $ Y6 Ïès9 uρ z ÏiΒ šÏ% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈tGÅ3ø9 $# 

ÏΒ óΟ ä3Î=ö6 s% u‘$¤2ä3ø9 $#uρ u !$u‹ Ï9 ÷ρr& 4 (#θà)̈?$#uρ ©!$# βÎ) ΛäΨä. t ÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩∈∠∪   ﴾  57املائدة.  

θ#)﴿  :قوله تعاىل :الفصل الثاين) 2 è=ÏG≈ s% š Ï%©!$# Ÿω šχθãΖÏΒ ÷σãƒ «! $$Î/ Ÿωuρ ÏΘ öθ u‹ø9 $$ Î/ Ì� ÅzFψ$# Ÿωuρ 

tβθ ãΒÌh� ptä† $ tΒ tΠ §� ym ª!$# … ã& è!θ ß™u‘uρ Ÿωuρ šχθ ãΨƒÏ‰tƒ tÏŠ Èd, ysø9 $# z ÏΒ šÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈tF Å6 ø9 $# 4®L ym 

(#θ äÜ÷è ãƒ sπtƒ ÷“ Éf ø9 $# tã 7‰tƒ öΝèδ uρ šχρã�Éó≈ |¹ ∩⊄∪     ﴾ 29التوبة.� �

  ﴿Ÿω ß# Ïk=s3ãƒ ª!$# $ ²¡ ø2tΡ āω Î) $ yγ yè ó™ãρ 4  ∩⊄∇∉∪   286البقرة .  

﴿ uθ èδ ü”Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ö‘r& …ã& s!θ ß™u‘ 3“y‰ßγ ø9 $$ Î/ ÈÏŠ uρ Èd, ys ø9 $# …çνt� Îγ ôàã‹ Ï9 ’n? tã ÈÏd‰9 $# Ï& Íj#ä. 4 4’ s∀x.uρ «!$$ Î/ 

# Y‰‹ Îγ x© ∩⊄∇∪     ﴾28لفتحا.  

 ﴿3 ¬!uρ ßÉ !#t“yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $#uρ £Å3≈ s9 uρ t É)Ï2≈ uΖãΚø9 $# Ÿω tβθßγ s)ø2tƒ ∩∠∪     ﴾7املنافقون.� �

   ﴿Î�Åe³o0 tÉ)Ï2≈ uΖßϑø9 $# ¨βr' Î/ öΝçλ m; $ ¹/# x‹tã $ ¸ϑŠÏ9 r& ∩⊇⊂∇∪   tÏ%©!$# tβρä‹ Ï‚−F tƒ tÍ� Ï2≈ s3ø9 $# u !$uŠÏ9 ÷ρr& ÏΒ ÈβρßŠ 

tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# 4 šχθ äótGö;tƒ r& ãΝèδ y‰ΨÏã nο̈“ Ïè ø9 $# ¨βÎ* sù nο̈“ Ïè ø9 $# ¬! $ YèŠÏΗsd ∩⊇⊂∪    ﴾139-138النساء�� �

  ﴿zΝõ3ßs sùr& Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈yf ø9 $# tβθ äó ö7tƒ 4 ô tΒ uρ ß |¡ôm r& zÏΒ «!$# $ Vϑõ3ãm 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩∈⊃∪     ﴾50املائدة .� �

﴿ u�ö� tósùr& ÇƒÏŠ «!$# šχθäó ö7tƒ ÿ… ã& s!uρ zΝn=ó™r&  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ä⇓ö‘ F{ $#uρ $ Yãöθ sÛ $ \δ ö�Ÿ2uρ Ïµø‹ s9Î)uρ 

šχθãèy_ ö� ãƒ ∩∇⊂∪    ﴾83آل عمران .  

  ﴿ :قال تعاىل: الفصل الثالث) 3 tΒuρ ÆQtGö;tƒ u�ö� xî ÄΝ≈ n=ó™M}$# $ YΨƒ ÏŠ n=sù Ÿ≅ t6ø)ãƒ çµ ÷ΨÏΒ u∩∇∈∪ آل 

$ *�﴿.85عمران pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#ρä‹ Ï‚−Gs? yŠθ åκu�ø9 $# #“ t�≈|Á ¨Ζ9 $#uρ u !$u‹ Ï9 ÷ρr& ¢ öΝåκÝÕ÷èt/ â !$ uŠÏ9 ÷ρr& <Ù ÷èt/ 4 
 tΒuρ Νçλ°; uθ tGtƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ ‾ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 ∩∈⊇∪   ��﴾� 51املائدة.� �

﴿  ¨βÎ) t Ï%©!$# tβρ–Š !$ ptä† ©! $# ÿ…ã& s!θ ß™u‘uρ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& ’ Îû tÏj9 sŒ F{ � .20اادلة ﴾    ∪⊂⊅∩ #$ �
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﴿ $ yγ •ƒ r'‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ è=ä. $ £ϑÏΒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Wξ≈ n=ym $Y7 Íh‹ sÛ Ÿωuρ (#θ ãè Î6®Ks? ÏN≡ uθ äÜ äz Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# 4 … çµ‾ΡÎ) öΝä3s9 

Aρß‰tã îÎ7•Β ∩⊇∉∇∪   $ yϑ‾ΡÎ) Νä.ã� ãΒù' tƒ Ï þθ �¡9$$ Î/ Ï !$t± ós x2ø9 $#uρ βr&uρ (#θä9θ à)s? ’ n? tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷ès? ∩⊇∉∪     ﴾  

  .169، 168البقرة

  ﴿y7 Í× ‾≈ s9'ρé& uρ ã≅≈ n=øñF{ $# þ’Îû óΟÎγ Ï%$ uΖôãr& ( y7 Í×‾≈ s9 'ρé& uρ Ü=≈ptõ¾r& Í‘$̈Ζ9 $# ( öΝèδ $ pκ� Ïù tβρà$ Î#≈ yz ∩∈∪     ﴾  

�.05الرعد �

   ﴿4 (# þθ ç/θ è?uρ ’ n<Î) «!$# $ �èŠÏΗsd tµ •ƒ r& šχθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ÷/ ä3ª=yès9 šχθßs Î=ø2è? ∩⊂⊇∪    ﴾31:النور.  

 ﴿(#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθ ß™§�9$# öΝà6 ‾=yès9 tβθçΗxq ö� è? ∩∈∉∪     ﴾56: النور.� �

﴿  ä3tF ø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Β é& tβθ ããô‰tƒ ’ n<Î) Î�ö� sƒø: $# tβρã� ãΒù' tƒ uρ Å∃ρã� ÷èpR ùQ$$ Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç tã Ì� s3Ψßϑø9 $# 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρé& uρ ãΝèδ 
šχθßs Î=ø2ßϑø9 $# ∩⊇⊃⊆∪   Ÿωuρ (#θ çΡθ ä3s? tÏ%©!$% x. (#θ è%§� x2s? (#θ à2n=tF ÷z$#uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ æΛèεu !% ỳ àM≈ oΨÉi�t6 ø9 $# 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& uρ 

öΝçλ m; ë>#x‹ tã ÒΟŠÏà tã ∩⊇⊃∈∪   tΠ öθ tƒ ÷Ùu‹ ö;s? ×νθ ã_ ãρ –Š uθ ó¡n@uρ ×νθ ã_ ãρ 4 $ ¨Βr' sù t Ï%©!$# ôN̈Š uθ ó™$# öΝßγ èδθã_ ãρ Λän ö� x2x.r&   

y‰÷èt/ öΝä3ÏΨ≈ yϑƒ Î) (#θè%ρä‹ sù z>#x‹yè ø9 $# $ yϑÎ/ ÷ΛäΖä. tβρã� à2õ3s? ∩⊇⊃∉∪   $ ¨Β r&uρ tÏ%©!$# ôMāÒ u‹ ö/$# öΝßγ èδθã_ ãρ ’ Å∀sù Ïπ uΗ÷q u‘ 

«!$# öΝèδ $ pκ� Ïù tβρà$Î#≈ yz   ﴾  107-104آل عمران.  

عند استخراج األيات القرءانية اليت وظّفها اإلمام املغيلي يف هاته الرسالة القييمة، يالحظ إنه استقرأ 
وهاته األيات . عىناأليات القرءانية مجيعاً، وجاء باأليات الصرحية واأليات الداللية اليت تفهم بامل

  .مجيعاً تدخل يف صلب املوضوع
وهنا نرد على من يقول إن اإلمام املغيلي كان ضعيف يف التدليل والثقافة التارخيية، وزاد على ذلك 

  .بأنه اختار األيات اليت تتخذ موقفاً سلبياً من أهل الذمة
ت اليت تتخذ موقفاً سلبياً من أهل والظاهر إن املغيلي يف اختياره هذه األيا: (فيقول باحلرف الواحد

الذمة، واليهود بشكل خاص، ال يراعي فيها مسألة غاية يف األمهية عند الفقهاء املسلمني وهي 
مسألة املنسوخ من هاته اآليات، بل مل يراع الشروط اليت نزلت فيها هذه األيات أو ما يسميه 

فالناظر إىل . إلمام املغيلي وكذب وتانوهذا جتين خطري على ا. 1....) الفقهاء بأسباب الرتول
                                                 

 .19ص -املرجع السابق -عبد الرحيم بنحادة وعمر بنمرية -  1
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هاته األيات يالحظ إا تدخل يف صلب املوضوع، وهو اجتناب الكفار وأهل الذمة وعدم توليتهم 
﴿  :قال تعاىل. وتقريبهم من املسلمني، فإن خرجوا عن اجلادة والصواب فلهم القتال والطرد

(#θ è=ÏG≈ s% šÏ% ©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «! $$Î/ Ÿωuρ ÏΘ öθ u‹ø9 $$ Î/ Ì� ÅzFψ$# Ÿωuρ tβθãΒ Ìh� ptä† $ tΒ tΠ§� ym ª!$# …ã& è!θ ß™u‘uρ Ÿωuρ 

šχθãΨƒ Ï‰tƒ t ÏŠ Èd,ys ø9 $# zÏΒ š Ï%©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tF Å6ø9 $# 4 ®L ym (#θ äÜ÷è ãƒ sπ tƒ÷“ Éf ø9 $# tã 7‰tƒ öΝèδ uρ 

šχρã�Éó≈ |¹ ∩⊄∪    ﴾� عى حمقق رسالة والقتل هنا مبعىن القتل احلقيقي، وليس كما . 29التوبةيد  

واألية الوحيدة اليت ترد ا احلروف الثالثة ق ت ل هي األية : (يف اليهود بأن معناه املعاداة فيقول
كما جاء يف ' إماتة بضرب أو حجر أو سم أو علة'من سورة التوبة، ال تدعوا إىل القتل مبعىن  29

أي عاداه، . معىن قاتل اهللا فالناً: عبيدةقال أبو : "قال ابن منظور. لسان العرب، بل مبعىن املعاداة
وقد تكرر يف : قال ابن األثري. ويف احلديث قاتل اهللا اليهود أي قتلهم أي لعنهم اهللا وقيل عاداهم

  1".وليس كل قتال مبعىن القتل....احلديث وال خيرج عن هذه املعاين
  :رسالته ألمري كانو يف اإلمارة) 2

  .ة اليت كان يدلل ا املغيلي يف هذا املوضوعحناول استخراج األيات القرءاني

≅‘  :قال تعاىل ä. <§ø2tΡ èπ s)Í←!#sŒ ÏNöθ pR ùQ $# 3 $yϑ‾ΡÎ)uρ šχ öθ ©ùuθ è? öΝà2u‘θ ã_ é& tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ( yϑsù yy Ì“ ômã— Ç tã 

Í‘$ ¨Ψ9$# Ÿ≅ Åz÷Šé& uρ sπ ¨Ψyfø9 $# ô‰s)sù y—$sù 3 $ tΒuρ äο4θ uŠy⇔ø9 $# !$ u‹ ÷Ρ‘$!$# āω Î) ßì≈ tF tΒ Í‘ρã� äó ø9   .185آل عمران ﴾    ∪∋∇⊆∩ #$

āχÎ) ô ÏΒ öΝä3Å_≡uρø— r& öΝà2Ï‰≈ s9 ÷ρr& uρ # xρß‰tã öΝà6©9 öΝèδρâ‘x‹÷n $$ sù 4 ∩⊇∈∪    14التغابن  

Ÿξ sù (#θ ãΖÎγ s? (# þθ ããô‰s?uρ ’n<Î) ÉΟù=¡¡9 $# ÞΟçFΡr& uρ tβöθ n=ôãF{$# ∩⊂∉∪    35حممد   

 ﴿’ÎoΤ Î)uρ î' s#Å™ö� ãΒ ΝÍκö� s9 Î) 7π −ƒÏ‰yγ Î/ 8οt� Ïß$oΨsù zΝÎ/ ßìÅ_ ö� tƒ tβθ è=y™ö� ßϑø9   .35النمل﴾     ∪∋⊃∩ #$

 tΒuρ £‰yètGtƒ yŠρß‰ãn «!$# ô‰s)sù zΝn=sß … çµ|¡ ø2tΡ ∩⊇∪﴾ 01الطالق .  

   tΒ uρ óΟ©9 Νà6 øts† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆∈∪    ﴾ 45املائدة.�� �

 ﴿ÞΟn=÷èu‹ y™uρ t Ï%©!$# (# þθ ßϑn=sß £“r& 5=n=s)ΖãΒ tβθ ç7 Î=s)Ζtƒ ∩⊄⊄∠∪       227الشعراء.  

                                                 
  .19ص -املرجع السابق  -ةعبد الرحيم بنحادة وعمر بنمري -  1
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  ).فيما جيوز للحكام يف ردع الناس عن احلرام: (أما رسالته الثانية لسلطان كانو املوسومة
  .بالنظر إىل قصرها وأمهيتها فلم يستعمل فيها األيات القرءانية وال األحاديث النبوية 
  :أسئلة األسقيا وأجوبة املغيلي) 3

!  ﴿ :قوله تعاىل: استعمل فيها العديد من األيات القرءانية وهي كاأليت tΒuρ óΟ©9 Οä3øts† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& 

ª!$# y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρã� Ï2≈ s3ø9   .44املائدة ﴾     ∪⊇⊇∩ #$

﴿   tΒ uρ óΟ©9 Νà6 øts† !$yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ šχθà)Å¡≈ x2ø9   .47ةاملائد ﴾    ∪∠⊇∩ #$

  ﴿4 tΒ uρ óΟ ©9 Νà6 øts† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆∈∪     ﴾  45املائدة.� �

﴿ ( (# þθ è=t↔ó¡sù Ÿ≅÷δ r& Ì�ò2Ïe%!$# βÎ) óΟçFΖä. Ÿω šχθßϑn=÷ès? ∩∠∪      ﴾07األنبياء.  

 ﴿* $pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθ ãΖtΒ#u ¨βÎ) # Z�� ÏWŸ2 š∅ÏiΒ Í‘$ t6 ômF{ $# Èβ$t7 ÷δ ”�9$#uρ tβθè=ä.ù' u‹ s9 tΑ≡ uθ øΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# È≅ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/ 

šχρ‘‰ÝÁ tƒ uρ tã È≅‹Î6 y™ «!$# 3 ∩⊂⊆∪     34التوبة.  

 ﴿¢ (#θ çΡuρ$ yès?uρ ’ n? tã Îh�É9ø9 $# 3“ uθ ø)−G9 $#uρ ( Ÿωuρ (#θ çΡuρ$ yès? ’n? tã ÉΟøOM}$# Èβ≡uρô‰ãè ø9 $#uρ 4  ∩⊄∪    ﴾ 02املائدة.  

 ﴿¬!uρ ß É !#t“yz ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ £Å3≈ s9 uρ t É)Ï2≈ uΖãΚø9 $# Ÿω tβθßγ s)ø2tƒ ∩∠∪    ﴾ 07املنافقون .  

 ﴿(#θßϑÅÁ tGôã$#uρ È≅ ö7pt¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θ è%§� x2s? 4 ∩⊇⊃⊂∪     ﴾103آل عمران.  

 ﴿Ÿωuρ (#θ ããt“≈ uΖs? (#θ è=t± ø2tGsù |= yδõ‹ s?uρ ö/ ä3çt†Í‘ ( ∩⊆∉∪     ﴾46االنفال.� �

 ﴿* ¨βÎ) ©!$# 3“u�tIô© $# š∅ÏΒ šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# óΟßγ |¡ à2Ρr& Νçλ m;≡uθ øΒ r&uρ �χ r' Î/ ÞΟßγ s9 sπ̈Ψyf ø9 $# 4 šχθè=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû 
È≅‹Î6 y™ «!$# tβθ è=çGø)uŠsù šχθ è=tF ø)ãƒ uρ ( ∩⊇⊇⊇∪     ﴾111التوبة .� �

 ﴿tΒ uρ È, −Gtƒ ©!$# ≅ yè øgs† … ã&©! % [` t�øƒxΧ ∩⊄∪   çµø%ã— ö� tƒuρ ôÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω Ü= Å¡tFøts† 4  tΒuρ ö≅©.uθ tGtƒ ’n? tã «!$# uθ ßγ sù 

ÿ…çµ ç7ó¡ym 4 ¨βÎ) ©!$# àQÎ=≈ t/ ÍνÌ� øΒ r& 4 ô‰s% Ÿ≅yèy_ ª!$# Èe≅ ä3Ï9 & óx« # Y‘ ô‰s% ∩⊂∪    ﴾  3، 2الطالق.  
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  األحاديث النبوية

يستعمل يف هذا املطلب سنثبت إن اإلمام املغيلي مل يكن يدلّل باأليات القرءانية فقط، بل جنده 
أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويدلل ا يف موضعها ويقلل ويكثر منها حسب الطلب 

  .وهذا رداً على من يتهمه بأنه يكثر االستدالل بالقرءان وال يدلل باحلديث. واحلاجة
ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب "قوله صلى اهللا عليه وسلم : رسالة إىل كل مسلم ومسلمة) 1

إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما ". "املرء مع من أحب". "نفسه وولده ووالديه والناس أمجعنيإليه من 
اهدموا ". "ال تكون قبلتان يف بلدة واحدة". "ال ترفع فيكم يهودية وال نصرانية". "استطعتم

  ".الصوامع واهدموا البيع
ألوىل اخلاصة باإلمارة والسلطنة، ا. أما الرسالتان اللتان بعثهما إىل أمري كانو حممد بن يعقوب رنفا

يف هاتان الرسالتان ورغم . والثانية اخلاصة باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وتشتهر بالوصية
أمهيتهما ومكانتهما على املستوى السياسي نالحظ أنه مل يستعمل وال حديث نبوي، وال نستطيع 

هل يعطي . الالحقني ملعرفة السبب أن نعرف السبب أو احلكمة من ذلك، ويبقى ذلك للباحثني
  .ذلك قوة وأمهية للرسالة، أم هو خلل وضعف عند املغيلي يف طريقة االستدالل باحلديث

       :أسئلة األسقيا وأجوبة املغيلي) 2
الرسالة التارخيية جند إن اإلمام املغيلي استعمل األحاديث بكثرة ويربز لنا بأنه كان  هاته يف  

ليل بني القرءان والسنة، فلم يكن يكتف بالقرءان دليالً ومل يكن يركز على معتدالً يف التد
وندرج هنا أهم األحاديث اليت استعملها يف هاته . األحاديث بكثرة بل كان وسطياً بينهما

  :الرسالة
ما من أمري عشرة إال يوتى به مغلوالً يوم القيامة حىت يفكه العدل أو : "قوله صلى اهللا عليه وسلم

اللهم من ويلّ شيئاً من أمر أميت فشق عليهم فاشفق عليه ومن ويلّ أمر أميت شيئاً . "1"قه اجلوريوب
إن شيئتم أنبأتكم عن اإلمارة وما هي، "قال صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه. 2"فرفق م فارفق به

وثانيها . ةوما هي يارسول اهللا ؟ قال أوهلا مالم: فقام عوف بن مالك، فنادى بأعلى صوته ثالثاً

                                                 
 .207ص 5جممع الزوائد للهيثمي ج -أخرجه امحد يف مسنده والطرباين من حديث أيب هريرة-  1

 . 351ص -رواه مسلم يف صحيحه والنووى يف رياض الصاحلني -  2
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ما من وال إال وله . "1"إال من عدل وكيف يفعل مع أقاربه. وثالثها عذاب يوم القيامة. ندامة
فمن وقي شرمها فقد . بطانتان، بطانة تأمره باملعروف وتنهاه عن املنكر، وبطانة ال تألوه إال خباالً

جعل له وزير صدق، إن نسى إذا أراد اهللا باألمري خرياً . "2"وقى وهو من اليت تغلب عليه منهما
إن نسى مل يذكّره وإن ذكر . ذكّره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد اهللا به غري ذلك جعل له وزير سوء

لتتبعن سنن الذين من قبلكم شرباً بشرب وذراعاً بذراع، حىت لو دخلوا جحر ضب . "3"مل يعنه
إنه من غري الدجال . "4"ذلكفمن فنت ب"قلنا يا رسول اهللا اليهود والنصارى؟ قال" لتبعتموهم

إن يف رأس كل قرن . "5"من علماء السوء: أخوف عليكم من الدجال، فقيل من يا رسول؟ قال
: قيل"بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً فطوباء للغرباء. "6"يرسل اهللا للناس عاملاً جيدد هلم دينهم

املسلمون شركاء يف ثالثة يف . "7"الزمنالذين يصلحون عند فساد :"ومن الغرباء يارسول اهللا؟ قال
  .8"الكأل واملاء والنار

  أقوال العلماء

حناول أن نستعرض أقوال املغيلي اليت دلّل ا يف رسائله الدعوية، وذلك للتأكيد والتعضيد، 
ترب أقوال العلماء وأرائهم من األدلة اليت عوت. خالل أراء العلماء والفقهاء وليكون رأيه مسنوداً من

  .ب على الباحث والكاتب أن يعضد ا رأيه وتأيت بعد القرءان والسنة مباشرةجي
  : رسالة إىل كل مسلم ومسلمة )1

ضد فيها املغيلي رأيه بأراء بعض ع. الذمة عموماً وباليهود خصوصاً يف هاته الرسالة اخلاصة بأهل
  :العلماء وهم كاأليت

ليد الطرطوسي، فأمر بإحضاره عازماً على أن اخلليفة غضب على الشيخ أيب الو: حكى القرايف
  :عقوبته، فلما دخل الشيخ رمحه اهللا ورضي عنه قال

                                                 
  . 203ص 5ج -ذكره اهليثمي يف الزوائد والبزار والطرباين يف الكبري واألوسط -  1
  .361ص -يف رياض الصاحلنيالنووي  صحيحه واخرجه البخاري يف -  2
  .361ص -رواه أبو داوود بإسناد جيد على شرط مسلم يف رياض الصاحلني -  3
 .35ص - 10ج -اخرجه البخاري يف االعتصام ومسلم يف العلم ويف جامع األصول-  4

 .242ص -5ج -ذكره اهليثمي يف الزوائد -  5

  . رواه احلاكم يف مستدركه والبيهقي يف السنن" األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينهاإن اهللا يبعث هلذه "إشارة إىل حديث  -  6
 .273-275ص -ه وابن األثري يف جامع األصولاخرجه مسلم يف صحيح -  7

 . 584ص10ج -484ص1ج -اخرجه أبو داوود وابن األثري يف جامع األصول -  8
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  ياأيها امللك الذي جوده                     يطلبه القاصد والراغب  
  .إن الذي شرفت من أجله                   يزعم هذا إنه كاذب  

راهب، فسحب وضرب وقتل، واقبل اخلليفة على فاشتد غضب اخلليفة حني مسع األبيات، وأمر بال
  .يذائهإد حيدثه ويكرمه، بعد أن عزم على الشيخ أيب الولي

وهذا الرأي لإلمام القرايف يعد من األخبار اليت جعلها اإلمام املغيلي يف رسالته ألهل الذمة يعضد 
  .1ا رأيه ويؤكده

فر ما صنعوه لكنائسهم وأعيادهم وحنو وال يؤكل يف آنيتهم حىت تغسل، وطعام الك: قال سحنون
ذلك من ضالهلم، وهذا ليس من طعامهم إمنا هو من طعام كفرهم فال حيلّ للمسلم ألنه مما أهل به 

  .2لغري اهللا وقصد به تعظيم الكفر برسول اهللا
وأمر أن دم كل كنيسة مل تكن قبل . ال كنيسة يف دار اإلسالم: "قال رضي اهللا عنه :عمر

وقد انعقد على ذلك اإلمجاع بال خوف بني علماء ائمة " م، ومنع أن حتدث كنيسةاإلسال
  .املسلمني

وقد أفىت بأن بناء املسلم للكنيسة كفر . إمام أهل السنة: الشيخ أبا احملاسن االشعري
  ."وتكون ردة يف حقه الستلزامه إرادة الكفر:"وقال

ده مل يأت بقول عامل من العلماء ومل يستدل به، جن) فيما جيب على األمري(ويف رسالته ألمري كانو 
  .وإمنا هي كلها من أرائه وأفكاره معتمداً على ثقافته ومعلوماته

حتدث : "قال رمحه اهللا: فقد استدل فيها برأي عمر بن عبد العزيز): الوصية(أما رسالته الثانية 
  ".للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور

  .استدل فيها بأراء العلماء واحلكماء: املغيليأسئلة األسقيا وأجوبة 

  .ال متكن زائغ القلب من أذنك: قال: مالك بن أنس

إن الدين قد : "إنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها يف كفه مث قال: رضي اهللا عنهحذيفة اليماين  أيب
: مث قال. استضاء إضاءة هذه احلصاة، مثّ أخذ كفاً من تراب فجعل يدور على احلصاة حىت وراها

                                                 
 .41ص -فالحمصباح األرواح يف أصول ال -رابح بونار -  1

  .42ص - املرجع نفسه -  2
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والذي نفسي بيده ليجيئن أقوام يدفنون الدين هكذا كما دفنت هذه احلصاة، ولتسلكن سبيل 
  ....."الذين كانوا من قبلكم حذو القذة بالقذة والنعال بالنعال

  ).وهل أفسد الدين إال امللوك وأحبار سوء ورهباا: (رضي اهللا عنه وعنا بهأبن املبارك قول 
  :وقال بعض األدباء

  قضاة زماننا أضحوا لصوصاً           عموما يف الربية ال خصوصاً      
  .ونا            لسلوا من خوامتنا الفصوصاـفلو عند التحية صافح      

ال تسىب : "يف أهل حصن من املسلمني ارتدوا عن دين اإلسالم إىل الكفر: قول ابن القاسم
  "سلمنيذراريهم ونساءهم وأما أمواهلم فهي يفء للم

  . وهذا هو الصحيح من جهة النظر ألن املرتدين أحرار من أصلهم :ابن رشد
  .ذهب عامة العلماء وائمة السلف. وإىل مذهب ابن القاسم يف املرتدين: قال

وقد ظفر السلطان بفرقة من بوادي افريقية وجعلهم : ذكر يف كتبه ما نصه: أبو القاسم الربزيل
. بن عرفة، بإباحة أمواهلم باألغلب حىت يتحقق أصل احلالل منهممستغرقو الذمة فأفىت شيخنا ا

ألم عصاة مبكاثرة احملاربني وتكثري سوادهم، ومل جيعل هلم حرمة من بان بنفسه، ومل : قال
خيالطوهم، وهذا إذا وجد مندوحة عنهم وإال فهو كاملكره يف بالد احلرب إذا مل يستطع اخلروج 

  .سه وماله وولدهمن بالده وخاف على أهله ونف
  الشعر

  " إن من الشعر حلكمة وإن من البيان لسحر:"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
من خالل هذا احلديث الشريف جند أن اإلمام املغيلي استعمل الشعر ودلّل به يف رسائلة ويعترب 

عاىل يقول يف حمكم واهللا سبحانه ت. اإلمام املغيلي من الشعراء الكبار ألنه يقول الشعر ويكثر منه

â :زيلـالتن !#t� yè’±9 $#uρ ãΝßγ ãè Î7®Ktƒ tβ…ãρ$ tó ø9 $# ∩⊄⊄⊆∪   óΟ s9 r& t�s? öΝßγ ‾Ρr& ’Îû Èe≅ à2 7Š# uρ tβθ ßϑ‹ Îγ tƒ ∩⊄⊄∈∪   öΝåκ̈Ξr& uρ 

šχθä9θ à)tƒ $ tΒ Ÿω šχθè=yè ø2tƒ ∩⊄⊄∉∪   āωÎ) tÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (#ρã� x.sŒ uρ ©! $# # Z��ÏVx. 

(#ρã� |Á tFΡ$#uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ (#θ ßϑÎ=àß 3 ÞΟ n=÷èu‹y™uρ tÏ%©!$# (# þθ ßϑn=sß £“r& 5=n=s)ΖãΒ tβθ ç7Î=s)Ζtƒ ∩⊄⊄∠∪   224الشعراء-

  .واالشعار اليت نذكرها يف هذا املطلب هي أشعار املغيلي 227
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مله يف استعمل فيها الشعر بشكل الفت، حيث كان يستع: رسالة إىل كل مسلم ومسلمة) 1
  .هجاءه لليهود وأنصارهم وحتميساً ألنصاره لطرد اليهود من املنطقة

  إذا قرب اإلنسان أخيار قومه          وأعرض عن أشرارهم فهو صاحل  :    فيقول
  رهم فهو طاحلاخين ان أشرار قومه         وأعرض عوإن قرب اإلنس          
  .وذلك أمر يف الربية واضح       وكل امرئ ينبئك عنه قرينه                

  حبييب من يعادي من نعادي             ويشفي ما بقليب من األعادي: ويقول
  .ويعلي راييت بني الربايا                  ويفىن عن هواه يف مرادي         

  :ويقول يف حب النيبء وبغض اليهود
  على ما قد مضى ال تعود فاندم  يف حب النيبء يقتضي بغض اليهود            
  كيف يا من قرب أعداء النيبء             يف القرب واحلشر إىل نار الوقود      
  .من وجهه الذي أرضى به اليهودت              من ذا الذي يشفع فيه إذا دن     

  :ويف األخري خيتم بقصيدة
  .صار اليهودبرئت للرب الودود                 من قرب أن                

  ).اخلطابة(حتت عنوان: وقد سبق لنا ذكرها يف املبحث الثاين
  .وهي كذلك استعمل فيها الشعر :رسالته يف اإلمارة) 2

  إذا كنت يف أمر فقم ناصحاً          وإن تستتب فاختر خياراً ألهله:   فيقول
  .وء فعلهومن يأت بالكلب العقور ببابه        فعقر مجيع الناس من س          

  .فلم يستعمل فيها الشعر): فيما جيوز للحكام يف ردع الناس عن احلرام(وأما رسالته 
  .فيها  قليل من الشعر: أسئلة األسقيا وأجوبة املغيلي) 3

  .عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه     فكل قرين باملقارن يقتدي:     فيقول
  .وهذا البيت ذكره يف رسالة إىل كل مسلم ومسلمة

  إذا قرب السلطان أشرار قومه       وأعرض عن أخيارهم فهو طاحل:   ويقول
  وإن قرب السلطان أخيار قومه        وأعرض عن أشرارهم فهو صاحل          
  .وكل امرء ينبئك عنه قرينه            وذلك أمر يف الربية واضح          

  .كل ما ألفه املغيلي من أشعار وحىت تعم الفائدة حناول حتت هذا املطلب أن جنمع
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  قال عندما خرج من تلمسان متجهاً حنو قصور توات 
  تلمسان أرض ال تليق حبالنا               ولكن لطف اهللا نسأل يف القضا     
  .وكيف حيب املرء أرض يسوسها        يهود وفجار ومن ليس يرتضى   

  :ويقول يف حتذيره من الدنيا وملذاا
  لدنيا غرور يف غرور            واحالم ترفع الدهورهي ا     
  .ومرجع من عليها القبورا تكىن أم ننت                 هي الدني     

  :وقال يف فضل العلم
  العلم نور كل الناس يطلبه            وهل يرى النور منهم غري ذي بصر   
  وذو كدر    الرأس رأسان ذو عني وذو حكمة     والقلب قلبان ذو صفو  
  لكن للعلم شأن شان جاهله            بني الربية يف بدو ويف حضر  
  له النفوس انبعاثاً غري مضطرب  حىت تقرب لألوهام وانبعثت           

  :ويكمل يف ذم الدنيا
  هلا كيد عظيم من نعيم            وبيض قاطرات الطرف حور      
  وجنات مشيدة وقصور      وأبناء وأموال حسان              
  وتديل حنوهم حبل الغرور  ترى الناس بعض شيء                
  ويرقى صدره بعض النسور   فمن يرقى هلا يلقى صريعاً            
   1.وأوىل نفسه خري األمور     فطوىب المرئ وىل سريعاً            

  :ويقول معلماً تالميذه أداب طلب العلم
  يقهقه االعمى ويزداد عمى قه أبداً فإمنا                    وال تقه     
  وكن على الصمت حريصاًً دائماً        فقلما يسلم من تكلما    
      2وان يكن ال بد فاختر حمكماً             واخفض من الصوت ليال تندما    

  :ويقول يف شأن السلطان وأخالقه
  فقد بان منه الضعف يف كل حاله         إذا أمهل السلطان شأن مقالة      

                                                 
 .13ص -أحكام أهل الذمة -املغيلي -  1

 .02ص - السابق  املصدر - أحكام أهل الذمة  - املغيلي  -  2
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  1.وأمسى كليل األمر والنهي يف الورى     وأرمى بثويب عزة ومجاله  
  :ويقول ناصحاً لألمري وحمذراً من اجلنب والضعف

  أال قبح اهللا اجلبان من الورى          وأكساه ثوب اخلزي يف طبق الثرى      
  وما امللك إال بالشجاعة يشترى         أبا جلنب كان امللك ميلك قبلنا      
  مقام السلطان يف احلضر                رأس كل فتنة وضرر      

وشبه األمري الذي يذود عن ملكه بالعقاب، والذي ال ينهض لذلك بالديك وعقد بينهما مقارنة 
  :طريقة فقال

  ولجمال عقاب الطري اجلو والفال           وانشط ديك يف البيوت جت   
  2.وما امللك إال لعقاب بعزمه               وللديك صوت يف الدجاج يصول   

  :يقول ما يلي' منح الوهاب يف رد الفكر إىل الصواب'ومما جاء يف مقدمة رجزه      
  وبعد ملا كان لعلم املنطق              رعية الذهن من غي يقي    
  راج من اهللا الكرمي املددا نظمت نظماً شامالً قواعد                 
  .3وحفظ حافظ له وناظر                 قد أخذ االيضاف ثوباً ساتراً    

إضافةً إىل القصيدة امليمية اليت نظمها عند قرب املصطفى صلى اهللا عليه وسلم، وتشبه قصيدة الربدة 
  :وافتتحها بقوله. للبوصريي

  .وهذه حضرة املختار يف احلرم   بشراك يا قلب هذا سيد األمم              
  .وسنكتبها كاملة يف املالحق

  :ـويفتتح ب'منح الوهاب يف رد الفكر إىل الصواب'ـوهناك نظم رجزه املغيلي يف املنطق املسمى ب
  .احلمد هللا الذي هدانا                     لدينه القومي واحتبانا      

  .وسندرجها كاملة يف املالحق
يعه ستطيع القول أن اإلمام املغيلي كان يستعمل الشعر ويدلّل به يف أغلب مواضويف اخلتام ن

ول بني الناس وحيفظ من طرف الطالب والعلماء، وبذلك يصل ادوأفكاره، ألن الشعر يبقى ويت
  .صيته إىل مجيع األصقاع بفضل هاته األبيات

                                                 
  .03ص - مصباح األرواح -ملغيلي -  1
 . 183ص-املرجع السابق -منرية بوغرارة -  2

 .3 2ص -منح الوهاب يف رد الفكر إىل الصواب -املغيلي -  3
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  احلكم
حظ إنه يستعمل احلكم، فأغلب كالمه إذا نظرنا إىل كالم اإلمام املغيلي يف رسائله الدعوية نال

نجده يوظف ف. عبارة عن حكم، وقواعد دعوية، وسياسية، جيب على املرء أن يتصف ويلتزم ا
من هنا حناول استخراج هاته احلكم والقواعد . ه صلقة ال تكليفاًيهاته احلكم وخترج من ف

  .املوجودة يف رسائله
مل احلكم والقواعد ألنه بصدد تبيان رأيه جنده ال يستع: رسالة إىل كل مسلم ومسلمة )1

األمر اليوم ( فاستعمل حكمة واحدة وهي. وإعطاء األدلة الشرعية والتارخيية لتقوية رأيه
  1).وما قبله بكثري بيد أرباب اهلوى ال بيد أرباب التقوى

 :أكثر فيها من احلكم والقواعد وهي كاأليت: رسالته يف اإلمارة والسلطنة )2

  .2" ذحبته التقوى بقطع أوداج اهلوى، وإن جار ذحبه اهلوى بقطع أوداج التقوىإن عدل األمري"
" اإلمارة بلوى بني اهلوى والتقوى فعلى كل ذي عقل وأمانة أن يبعد عنها إال إذا مل يكن له بد

  3".منها
  ".ورأس كل بلية احتجابه عن الرعية:"وكان يردد  يف اية كل باب عبارة

  4". تلسعه احليةوليخف من احلبل لئال"
  5".عامل عاملك بعملك إن أحسن فالثواب لكما، وإن أساء فالعقاب عليكما"
   6".إذا دخلت اهلدية على ذي السلطان خرج عنه العدل واألمان وصار صاحبه باخليانة "
  فيما جيوز للحكام يف ردع الناس عن احلرام رسالته) 3

  7".ولكل مقام مقال. لكل داء دواء"
  ".باملفسد ما هو أشد يف ردعه إال إذا رأيت أنه ال يرجع بغريهوال تفعل "
  ".وليس اخلرب كالعيان واهللا املستعان وعليه التكالن"

                                                 
 .51ص - املرجع السابق -ح بونارراب -  1

 .121ص -املرجع السابق -أبو بكر امساعيل ميقا-  2

  .122ص -املرجع نفسه-  3
  .125ص -املرجع نفسه -4

 .125ص -املرجع السابق -أبو بكر امساعيل ميقا-1

 .128ص - املرجع نفسه -  6

  .130املرجع نفسه ص -  7
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ال يوصف به إال عامل تقي ال يأخذ الرشا وال . القضاء من صفات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم"
  1".حيكم باهلوى

  :أسئلة األسقيا وأجوبة املغيلي) 4

  ".عبداً بطاعته، يكن لك رباً حبفظه وإعانتهفكن هللا "
  2".فانظر لنفسك قبل الفوت ، فإنه ال بد من املوت"
  3".فاقطع الشك باليقني، واحتط لدينك أكثر مما حتتاط لدنياك"
  4".والتقوى خمالفة اهلوى، فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا"
  5".قيقة برهاناً ولسان احلال انطق أي أصدق من لسان املقالفإن لكل قول حقيقة ولكل ح"

  اإلحالة على الكتب

ليت إن املتصفح لكتب العلماء واملفكرين القدماء ال جيد التهميش واإلحالة على املصادر واملراجع ا
ثهم ومؤلفام، ولكن الباحث حياول أن يرجع إىل أمهات الكتب ومييز بني ااعتمدوها يف أحب

  .املنقول من املصادر واملراجع، وكالم املؤلف ذاته الكالم
واإلمام املغيلي كغريه من العلماء كان يأخذ من املصادر واملراجع والكتب املتوفرة أنذاك يف زمانه 
ويعتمد عليها يف مؤلفاته، والعامل يتأثر ويؤثر، ولذلك جنده يتأثر بأفكار عامل ما أو كتاب ما 

  .يل واالستنباطفنجده يعتمد عليه يف التدل
  .حناول كمبادرة أن نستخرج أهم الكتب واملراجع اليت اعتمد عليها املغيلي يف رسائله الدعوية

  :رسالة إىل كل مسلم ومسلمة) 1
يضاحاً لرأيه وإبراز أهم األدلة إقيمة واملهمة واليت كانت اإلمام املغيلي يف هاته الرسالة ال     

  .واألحكام اليت اعتمد عليها
وهو كتاب يف احلديث، اعتمد عليه املغيلي  6.كتاب الشفا للقاضي عياض: أهم هاته املصادرمن 

ويعترب هذا . لتوجهه الصويف يف استخراج األحاديث املتعلقة حبب النيبء صلى اهللا عليه وسلم
                                                 

  .132ص-املرجع السابق - أبو بكر أمساعيل ميقا -  1
  .140ص-املرجع نفسه-  2
 .146ص -املرجع نفسه-  3

  .155ص - املرجع نفسه -  4
 .157ص - املرجع نفسه -  5

  .21ص -املرجع السابق -عبد الرحيم بنحاده، عمر بنمرية-  6
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واإلمام . املصدر من أهم كتب األحاديث اليت تعىن بأوصاف الرسول صلى اهللا عليه وسلم وحبه
  .لي وفق يف اختيار املصدر ألنه كان يتكلم يف حب النيبء وما يتعلق بذلكاملغي

. يف األحاديث املختصة ببناء الكنائس وهدمها 1واعتمد على كتاب الفروق لشهاب الدين القرايف
واملغيلي ذكر أمهها فقط، ومل يأيت حبديثني . والقرايف ذكر األحاديث كلها اليت توجد يف املوضوع

  .فقط
" الدرر النفائس"سالة يف اليهود يأيت باألحاديث اليت أوردها بدر الدين القرايف يف كتابه وحمقق ر

  .وهي نفسها األحاديث اليت دلّل ا اإلمام املغيلي يف رسالته
لنقارن بني نصني فقهيني عاجلا نفس القضية، ولبين ضعف حضور النص :"ويقول باحلرف الواحد

ر ضعف السند املرجعي، وهو ما يعكس مستوى الثقافة الفقهية احلديثي عند املغيلي، مث إلظها
  2."للمغيلي

  وهذا نقد غري بناء وال أساس له وال مرجعية إال اإلنقاص واإلسقاط من قدرة املغيلي             
  .ونواياه تظهره للعيان. فقط

فعندما منعن جيداً : عيالسند املرج: "ويزيد يف تطاوله ويتهم املغيلي مبحدودية السند املرجعي فيقول
  3".يف النص سرعان ما نقف عند حمدودية السند املرجعي، فمراجعه تكاد تعد على روؤس األصابع

ويالحظ أن اإلحالة على ابن حزم، . مراجع اإلمجاع ألبن حزم األندلسي: كما اعتمد على كتاب
بالواسطة حيث حييل على  بالرغم من تداوله الواسع يف أوساط الفقهاء والعلماء املسلمني، كانت

  4.كتاب الذخرية للقرايف
نقول إن اإلمام املغيلي لو كان عنده كتاب ابن حزم العتمد عليه، وملا انتقل لغريه، فرمبا مل يتوفر 
هذا الكتاب يف تلك الفترة لديه، وكان بيده كتاب الذخرية للقرايف فنقل منه واعتمد عليه، فهل 

  .ي حياسب عليههذا يعد نقصاً من طرف املغيل
. كما اعتمد املغيلي يف فتواه على العهد العمري وجعله سنداً يرجع إليه يف أحكامه على أهل الذمة

  .وهذا يعترب نقطة القوة واملرجعية األساسية هلاته الفتوى اليت القت معارضة شديدة قدمياً وحديثاً

                                                 
 .21ص - املرجع السابق  -عبد الرحيم بنحادة وعمر بنمرية -  1

 .21ص - املرجع نفسه  -  2

  .21ص - املرجع نفسه  -3
 .21ص - ع نفسهاملرج -  4
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  : رسالته يف اإلمارة) 2
  :هاته الرسالة ما يلي من أهم املراجع اليت اعتمد عليها يف

  .جليل العطية: حتقيق) م1038 ـه429(ت. ألبو منصور الثعاليب" آداب امللوك" :كتاب
  .عمر الطباع: حتقيق) م869 ـه255(ت.للجاحظ" التاج يف أخالق امللوك" :كتاب
تسهيل النظر وتعجيل ". "األحكام السلطانية والواليات الدينية". "أدب الدنيا والدين" :كتاب

  .ألبو احلسن املاوردي". ظفرال
 ـه736(ت.لتقي الدين امحد ابن تيمية". السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية" :كتاب
  ).م1327
  ).م1044 ـه436(ت. ألبو احلسني األهوازي" الفرائد والقالئد" :كتاب

  .إحسان الثامري: حتقيق         
  .حممد العزاوي: مجة وتعليقثر). م1092 ـه485(ت.للطوسي" نظام امللك" :كتاب
  .امحد زكي باشا: حتقيق. البن املقفع" رـاألدب الكبي"."األدب الصغري" :كتاب
  .حملمد احلضرمي املرادي". السياسة أو اإلشارة يف تدبري اإلمارة" :كتاب

  .سامي النشار: حتقيق        
سليمان : حتقيق).ن رضواناب(لعبد اهللا املالقي". الشهب الالمعة يف السياسة النافعة" :كتاب

  1}.الرفاعي
فيما (و) فيما جيب على األمري من خالل هاته املصادر اليت اعتمد عليها اإلمام املغيلي يف رسالتيه

جنده يؤسس للدولة واتمع، ويعتمد على أصح وأهم ). جيوز للحكام يف ردع الناس عن احلرام
  . املصادر يف املوضوع

م املغيلي مل يكن مؤسساً هلذا الفكر السياسي وإمنا كان مقلداً له ويأيت وهذا جيعلنا نؤكد أن اإلما
بأفكاره من املصادر القدمية اليت سبقته يف املوضوع، وكان يعطي هاته األحكام والقواعد يف شكل 

  .نصائح خمتصرة للحاكم، حىت يستفيد منها ويطبقها يف أرض الواقع
  
  

                                                 
  .املرجع السابق –هاته املصار كلها مأخوذة من رسالة ياسني شباييب  -  1
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  :أسئلة األسقيا وأجوبة املغيلي) 3

يف هاته الرسالة اليت تعطي احللول الفقهية والسياسية للحاكم يف مواجهة املشاكل االجتماعية     
واعتمد يف هذا على بعض الكتب . املستعصية عليه، فأعطاه احلل اإلسالمي والشرعي هلاته املشاكل

  :التارخيية لعل أمهها ما يلي
  ".لناستاريخ الفتاش يف أخبار البلدان واجليوش وأكابر ا"كتاب 
العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف إيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان "كتاب 
  .1ج"األكرب
  .لإلمام الغزايل" إحياء علوم الدين"كتاب 
  .ألبن احلسن علي بن حممد ابن احلبيب املاوردي". األحكام السلطانية والواليات الدينية"كتاب

  ).املعروف بليون اإلفريقي(مثل ابن بطوطة واحلسن الوزاينواعتمد على كتب الرحاالت العرب 
كما فعل الصحايب اجلليل خالد بن الوليد . واعتمد على التاريخ اإلسالمي وما وقع فيه من أحداث

  .           ببعض أهل الردة يف خالفة أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه
م املغيلي األدلة الشرعية، وكان يوظفها يف من خالل معرفة املصادر اليت كان يستنبط منها اإلما

  .رسائله الدعوية ويدلّل ا على األحكام واألفكار اليت يدعوا هلا
من هذا املنطلق نستطيع أن نقول أن اإلمام املغيلي اجتهد قدر اإلمكان يف إيصال فكرته إىل اتمع 

أعطت قوة ألفكاره وما يدعوا  وساعده يف ذلك ملكته الشعرية اليت. بطريقة علمية وعقلية مدللة
ه على شكل حكم وقواعد شرعية عبارة عن مواعظ يوألفاظه املختصرة اليت خترج من فإليه، 

نية يعيش يف إطارها ويطبقها يف حياته س يستطيع القارئ واملستفيد منها جعلها على شكل قواعد
  .ويةاالجتماعية، إن أراد النجاح والفوز يف احلياتني الدنيوية واألخر
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  الفصل الثالث
  

  

  املنهج الدعوي لإلمام املغيلي 

  :من خالل رسالتيه

أسئلة األسقيا وأجوبة  -رسالة إىل كل مسلم ومسلمة 

  .املغيلي
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يف هذا الفصل التطبيقي الذي حناول فيه معرفة املنهج الدعوي املتبع من طرف اإلمام 
ومعرفة األسباب واألحداث  ،لقراءة املتأنية للنصوال يكون ذلك إال با. املغيلي من خالل الرسالتني
 ،واألهم من ذلك استنباط  طريقة اإلمام املغيلي يف معاجلة هاته األحداث ،اليت رافقت كتابة النص

سيطر غيلي للمجتمع التوايت، الذي واألفكار واملشاكل االجتماعية والسياسية؟ وما هي نظرة امل
ياسية، واالجتماعية، واالقتصادية؟ وهل وفق املغيلي يف طرد عليه اليهود على خمتلف احلياة الس

اليهود من املنطقة بشكل تام؟ أم ال؟ وهل هناك من قام ذا العمل بعد اإلمام املغيلي؟ وهل هاته 
الفتوى يف يهود توات تعد فتوى عامة يف مجيع أهل الذمة؟ أم هي خاصة بيهود املنطقة يف تلك 

  .الفترة؟
ال يستطيع الباحث يف تلك  ،واليت أصبحت وثيقة تارخيية رمسية ،سقيا حممد الكبريأما رسالته لأل

  .الفترة االستغناء عنها
حناول من خالل هاته الرسالة أن نعرف عالقة املغيلي حبكام السودان الغريب، وكيف كان مالصقاً 

استطاع املغيلي ونعرف كيف . هلم وناصحاً ومستشاراً ومعلماً ومفتياً وقاضياً يف نفس الوقت
معرفة أحوال اتمع السوداين بطريقة دقيقة مفصلة، فنجده يعرض علينا الواقع بأدق التفاصيل مما 

  .يلم على إطالعه ومعرفته بعقلية هذا اتمع
وكيف استطاع أن يعطي احللول الشرعية الالزمة هلذا اتمع، ويصف الدواء الشايف والكايف الذي 

وجنده مرات يقسو يف أحكامه وفتواه، ألنه يرى القسوة يف هذا . إىل دواء آخرال حيتاج مستعمله 
احلكم هي احلل األجنع، فقد وضع الرفق يف مكانه والقسوة يف مكاا، وأن كانت أغلب أفكاره 

  .وفتواه تصبغ بطابع القوة والقسوة، فهو أدرى باحلال الذي كانت عليه العقول أنذاك
ة اليت أحدثت زوبعة كبرية يف إصالح اتمع السوداين وسارت عليها البالد هاته الوثيقة التارخيي

جديرة بالدراسة والتحليل ووضغها يف أغلب املكاتب، وندعوا  ،مئات السنني مستقرة مطمئنة
  .الدعاة اجلدد أن يستعينوا ا يف معاجلة املشاكل احلديثة  اليت يعاين منها اتمع
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  :م ومسلمةرسالة إىل كل مسل) 1

هاته الرسالة تتعلق بعالقة املسلمني بأهل الذمة عموماً وباليهود خصوصاً، تتألف من ثالثة        
فيما يلزم أهل "وأما الثاين ". فيما جيب على املسلمني من اجتناب الكفار"الفصل األول : فصول

ر األوطان من اجلرأة فيما عليه يهود هذا الزمان يف أكث"والثالث ". الذمة من اجلزية والصغار
  1".والطغيان

  :دواعي إجناز الكتاب

ال تفصح كتب التراجم عن األسباب احلقيقية إلجناز هذه الفتوى وقد ترتبط بواعث التأليف   
مبوقع توات يف التجارة العابرة للصحراء والدور الذي لعبه اليهود يف هذه التجارة، فقد الحظ 

كانوا يشاركون بنشاط يف حركة القوافل التجارية مع  املغيلي بعد حلوله بتوات أن اليهود
وأرجع املغيلي هذا الدور إىل . وقد سجلّ معظم الباحثني الريادة اليهودية يف هذه التجارة. املسلمني

كما " كانوا يقربوم من النفس والعقال ويستعملوم يف األعمال"تساهل املسلمني معهم حيث 
  ".األحكام الشرعية بشراء ذمم احلكامجتاوزوا "رأى أن اليهود بذلك 

ض أهل فحر. ت املغيلي احلريص على األمر باملعروف والنهي عن املنكرظهذه الوضعية هي اليت غا
متنطيط  على استباحة دماء اليهود وأمواهلم ونساءهم وكنائسهم على اعتبار سقوط ذمتهم نتيجة 

 ونتيجة . لذل والصغار املشروط يف أهل الذمةلتعلقهم بأرباب الشوكة من املسلمني الذي يتناىف وا
غيلي يف ذلك هاته الرسالة اليت فقد ألف امل. لقيته هذه الفتوى من معارضة الفقهاء باملنطقة ملا 
  2".فمنهم من أنصف ومنهم من أنف"هها إىل علماء فاس وتلمسان فطالعها الفقهاء جو

  :حتليل خمتصر للرسالة  
عتادة من احلمدلة والصالة على النيبء صلى اهللا عليه وسلم وعلى أصحابه افتتح رسالته باملقدمة امل

إىل كل مسلم "....مث سالم اهللا على اجلميع بقوله . الكرام وعلى التابعني ومن تبعهم بإحسان
وهذا داللة على أن رسالته مل تكن موجهة لليهود، ." ومسلمة سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته

رسالة إىل كل : وهذا ما جيعلنا خنتار هلاته الرسالة عنوان. هة جلميع املسلمنيوإمنا كانت موج
  .مسلم ومسلمة

                                                 
 .59ص -املرجع السابق -منرية بوغرارة -  1

  .14 13ص -املرجع السابق -عمر بنمريةو  عبد الرحيم بنحادة، -  2
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وحىت ال يتداول هذا العنوان بني الباحثني فيعرفوا " رسالة يف اليهود"ى من عنوا بوحىت نرد عل
  .به

فإذا افترضنا . لكفهم أحقر من ذ. إن اليهود أجنب من أن يكتب فيهم اإلمام املغيلي رسالة: أقول
م رسالة، فهو يصم، وهو أن املغيلي وجه وكتب يف شأغر أو يسقط من قيمته ألنه رفع من شأ

ولذلك ندعوا الباحثني الكرام أن يصححوا من أخطائهم ويعطوا . يف احلقيقة كان يريد إذالهلم
  ".رسالة إىل كل مسلم ومسلمة"للرسالة عنواا احلقيقي وهو 

  ".فيما جيب على املسلمني من اجتناب الكفار"عنونه :الفصل األول
وأما اخلبيث فال يرتاح إال مع اخلبث . إن الطيب ال جتده وال يألف إال الطيب: وافتتحه بقاعدة

نه ال يقرب الكافر من نفسه وعياله إال من ال دين ر أوقر. وكل جنس إىل جنسه ألف. والنجاسة
وجاء باألشعار اليت تدل . ك عقالً، ونقالً من القرءان الكرميودلل على ذل. له وال عقل وال مروءة

  .على هذا املعىن
مث دعا املؤمن احلقيقي أن يكون شديداً على الكفار رحيماً باملؤمنني، وجاء باألحاديث اليت تدل 

وقرر أن احملبة توصل إىل معادة من عادهم أي النيبء . على حب النيبء صلى اهللا عليه وسلم
  .الكرام، وبغض من أبغض اهللا ورسوله وجمانبة من خالف سنته وابتدع يف دينه وصحابته

 يعادي من حاد اهللا ولو كان األب واألبناء والعشرية كما فعل الصحابة مث ذكر أن من أحب اهللا
وجاء خبرب سيدي ابراهيم املصمودي قطب . الكرام يف صحبتهم للرسول صلى اهللا عليه وسلم

اذ سيدي هبة اهللا وكان عاملاً تقياً، مثّ حذّر من مواالة اليهود والنصارى وقرر وخرب األست. تلمسان
لئك الذين أو. "كذب من يدعى اإلميان ويقرب أعداء اهللا إىل أنفسهم ويوالوم ووصفهم بالكفر

وجاء باأليات ". غالل يف أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدونكفروا برم وأولئك األ
  .وجاء باألبيات الشعرية اليت توضح رأيه وتظهره للعيان. انية اليت تساند رأيه وحكمهالقرء

ودعا العاقل أن يقرب أحباب اهللا ويبعد أعدائه بقدر طاقته ما استطاع إىل ذلك سبيل، وجاء 
باأليات القرءانية اليت تدل على ذلك، وجاء بأخبار القاضي الذي استعمل يهودياً يف أعماله 

  .دية اليت تعجن خبز مسلم ودلل على ذلك بالقرءانواليهو
القطعية بأن الذي يقرب اليهود من نفسه وعياله ال عقل له وال  النقليةوفأثبت باألدلة العقلية 

ه صلى اهللا عليه وسلم ألنه يعتقد فيوبين أن ال مروءة له بأنه يعادي احلبيب املصطفى  ،مروءة
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فهم ". عداوة قد ترجى مودا إال عداوة من عاداك يف الدينكل ال"وجاء باملثل املشهور . النقص
ودلل . ة وبأنه أخس وأخزى الناسووصف من يوليهم بأنه ال مهّ. عادونا يف الدين وعادوا حبيبنا
  .على ذلك باأليات واألخبار

وحذر من أكل أكلهم والتعامل معهم يف البيع والشراء ألم أصحاب مكر وخديعة فال أمان هلم 
. وجاء بأمر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، حيث اهم أن يكونوا جزارين وال صيارفة. يهموف

إن اهللا تعاىل قد أغىن املسلمني باملسلمني فال تستعملوا الكفار يف شيء من "وقال رضي اهللا عنه 
  ".أعمالكم

  .وعنونه فيما يلزم أهل الذمة من اجلزية والصغار :الفصل الثاين
من سورة التوبة اليت تدل صراحة على قتال الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا  29ية وافتتحه باأل

فاألمر هنا يفيد الوجوب كما رأى اإلمام املغيلي، وقرر أنه ال ينبغي . اجلزية عن يد وهم صاغرون
  .وا للحق ويعطوا اجلزية وهم أذلةترك أعداء اهللا يف أرض املؤمنني حىت يذعن

زية ليس هو طمع املسلمني وحاجتهم هلاته الصدقة اليت يعطيها أهل الكتاب، فالقصد من إعطاء اجل
  .وإمنا هو اإلذالل والصغار حىت يستحيوا ويعلنوا إسالمهم ويعيشوا بني املسلمني معززين مكرمني

فالشرع يقصد هنا من وجوب أخذ اجلزية هو اتساع مساحة اإلسالم واملسلمني، ودخول الناس 

 Iω :ال يكرهه يف الدخول يف اإلسالم لقوله تعاىل: وبالطرف اآلخر. ة والكرامةاليه عن طريق العز

oν#t� ø.Î) ’Îû È Ïe$!$# ( ‰s% t ¨ t6 ¨? ß‰ô© ”�9$# zÏΒ Äc xöø9 ن أراد أن يبقى على دينه فم.   256البقرة   ∪∌∋⊅∩ 4 #$

  .يعيش مذلوالً صغرياً وإال فليعلي شأنه بإعالء كلمة اهللا
ووصف صفة أخذها من الكفار، . فصالً للجزية وما يعقبها من أرزاق وحنوهامث أعطى شرحاً م

وعين من يأخذ اجلزية منهم وهم أولوا . وذلك جبمعهم يف الساحات وإذالهلم وإشهاد الناس عليهم
مث شرح . األمر، مث عين مصارف اجلزية وتصرف يف الثغور والسالح وغريها من مصاحل املسلمني

، ويعيشون بيننا يف الذلة ومشيتهم ي يدخل يف أقواهلم وأفعاهلم وسكناهم وعبادمالذ معىن الصغار
وحذر من بيع األرض هلم وأي شيء . والصغار حىت لو ملكوا القناطري املقنطرة من الذهب والفضة

  .من أمالك املسلمني
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، واألحاديث اليت حتدث على بناء الكنائس وجاء باألحاديث اليت حترم بناءها يف أراضي املسلمنيمث 
وبين أنه ال . تأمر دمها وردمها، حىت ولو كانت األرض اليت أرادوا أن يقيموا فيها ملكاً هلم

 اسة على اليهود وكنائسهم وبيعهميستدل مبا هو واقع يف بعض البلدان من سكوت العلماء والس
 بكفر من يأمر ببناء احلسن األشعري الذي أفىت ووجاء برأي أب -ىل األصل هو األصلفالرجوع إ-

  .كنيسة

وعنونه فيما عليه يهود هذا الزمان يف أكثر البلدان واألوطان من اجلرأة والطغيان  :الفصل الثالث
  .والتمرد على األحكام الشرعية بتولية أرباب الشوكة وخدمة السلطان

ل يف هذا الفصل خصص املوضوع وحكم على يهود توات وتيجرارين وتافياللت وغريهم حب
وجاء . دماءهم وأمواهلم ونساءهم وأوالدهم وإنه ال ذمة هلم إال بأخذ اجلزية عن يد وهم صاغرون

فلما وصله . كدليل بالعهد العمري الذي أرسله نصارى الشام إىل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب
فق عليه وات فعلى هذا الكتاب اعتمد علماء األمة"ويقول يف آخره . الكتاب وافق عليه وزاد عليه
إال أم اختلفوا فيما ينتقض به العهد من ذلك . ل الذمةكام املتعلقة بأهأئمة كل مذهب يف األح

  ".مةبني االئ
مثّ فصل األشياء اليت ينتقض ا العهد بيننا وبني الكفار والشروط اليت جيب أن يلتزموا ا مع إعطاء 

فكيف بيهود مل يأتوا . ة من هاته الشروطبأن اختالف العلماء إذا أخلوا بواحد"مث حكم .اجلزية
وجاء باألخبار اليت تدل على طغيام وخبثهم ". بل متردوا على األحكام الشرعية. وال بواحدة

  .مث أمر السلطان بقطع رأس ذلك اليهودي. حىت وصلوا إىل حتريف القرءان للصبيان
واحد منهم أعظم من غزوة يف  فوالدي نفسي بيده لقتل يهودي"العلنية القوية مث قرر الفتوى 
فخذوهم واقتلوهم حيث وجدمتوهم وابوا أمواهلم واسبوا نساءهم يف كل . أراضي املشركني

وجاء باأليات القرءانية اليت تدل على ذلك ". مكان حىت يذعنوا لألحكام الشرعية أمت إذعان
  :وختمها بالشعر الذي يقول فيه

  .من قرب أنصار اليهود            برئت للرب الودود                   
وجاء باخلامتة املشهورة . وختمها بنصيحة األخذ والعمل باألمر باملعروف والنهي عن املنكر

  .والدعاء جلميع املسلمني
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إذا نظرنا إىل الرسالة والشواهد اليت استعملها اإلمام املغيلي حىت يدعم ا فتواه ويظهر للعيان 
ية واألدلة الشرعية اليت ال تدع جماالً للشك يف حتقيق احلكم الذي حكم به ويعطيها البصمة الواقع

  .على أهل الذمة عموماً ويهود توات خصوصاً
هاته األدلة اليت اعتمد عليها املغيلي يف رسالته، جندها تتنوع وتتضمن مساحة معتربة من النص، فلم 

جنده دعم ذاك باألخبار الواقعية اليت يعتمد على األيات القرءانية واألحاديث النبوية فقط، بل 
حدثت لألمراء والسالطني والذين استعملوا أعداء اهللا وقربوهم إىل أنفسهم، إضافة إىل تدعيم رأيه 

  .بأقوال العلماء وأرائهم وأراء الصحابة والشعر الذي جنده يستعمله بشكل واضح
ستعمال األدلة اليت جاء ا يف فتواه؟ يف هذا املبحث حناول أن نعرف إن كان املغيلي قد وفق يف ا

  وهل حيسن االستدالل والتدليل كما ادعى البعض؟

واستطاعوا أن  -متنطيط- "توات"تسلل اليهود إىل قرية من قرى املسلمني يف : غريته على اإلسالم
يبنوا فيها كنيسة، فغار املغيلي لذلك وجعل حيرض املسلمني بالناحية على هدم الكنيسة وقتال 

" توات"ك قاضي مدينة ألن البلد بلد إسالمي، والناس كلهم مسلمون فخالفه يف ذل. لئك اليهودأو
وهو ما يعرف يف التاريخ (صنوين حبجة التسامح الديين بني املسلمني وأهل الكتابعبد اهللا الع

ا وهن). إدماج األصل يف الدخيل -أي إدماج اجلزائريني يف الفرنسني -اجلزائري بقانون اإلدماج
فاضطر املغيلي إىل مجع آثار الفقهاء املشهود هلم بالفضل يف . إدماج الدخيل والعدو يف األصل

   1.زمانه ويف حميطه ليتقوى ا على طريقة اإلمجاع، فكتب إىل العلماء األعالم فأجابوا بيأييد رأيه
 يستطيع، ونطالبه هذا املخطوط هو عبارة عن رسالة وليس كتاب، وهلذا ال حنمل املغيلي فيها ما ال

فهو . أن يأيت جبميع األدلة املوجودة يف الكتاب، والسنة، والتاريخ اإلسالمي، لكي يدلل على فتواه
أراد أن يوصل فكرته ورأيه إىل العلماء يف مجيع األصقاع حىت يعرف هل هو على حق أو على 

  .خطأ، ومل يكن بصدد التأليف والتدقيق والتمعن يف املسألة
هاته الظروف احمليطة بالفتوى إال إن املغيلي كان بارعاً يف التدليل على فتواه فهي  نظراً لكل

  .لنتعرف على ذلك

                                                 
 .39ص -املرجع السابق -أدم عبد اهللا األلوري -  1
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اإلمام املغيلي استدل بالقرءان الكرمي وجاء باأليات القرءانية اليت تدل صراحة على املعاداة وعدم 
رج يف األحكام من التحذير وجنده قد تد. املواالة والقتل، وجاء باأليات اليت تدل باملعىن على ذلك

  .ومل حيكم بقتاهلم مباشرة. إىل نفي صفة اإلميان إىل املعاداة إىل القتل

  :األيات اليت تدل على جتنب رفقاء السوء) 1

≈àM :أدلته وحذر من اجللوس مع رفقاء السوء ومع اخلبيث قال تعاىلافتتح م املغيلي      sW�Î7 sƒø: $# 

tÏW�Î7y‚ ù=Ï9 šχθèW�Î7y‚ ø9 $#uρ ÏM≈sW�Î7 y‚ù=Ï9 ( àM≈ t6 Íh‹©Ü9 $#uρ tÎ6 Íh‹©Ü=Ï9 tβθ ç7ÍhŠ©Ü9$#uρ ÏM≈t6 Íh‹©Ü=Ï9 4 ∩⊄∉∪   26النور  * 
4  tΒ uρ Νçλ °;uθ tGtƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ‾ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 ∩∈⊇∪   مع من شفتك مع من (متاشياً مع املثل املشهور. 51 املائدة

≡y7Ï9: وقوله تعاىل) شبهتك x‹x. Ü>Î�ôØo„ ª!$# tΑ$ sWøΒ F{ ≈≅š�ù=Ï?uρ ã. 17الرعد     ∪∠⊆∩ #$ sVøΒ F{$# $ yγ ç/Î�ôØnΣ 

Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ( $ tΒ uρ !$ yγ è=É)÷ètƒ āω Î) tβθ ßϑÎ=≈ yè ø9 حتذر من رفقاء السوء  اآلياتهاته  كل.43 العنكبوت    ∪⊃⊇∩ #$

وجاء احلديث الشريف واضح يف هذا األمر، قوله صلى اهللا عليه . الذين ال حيبون اخلري للصديق
أما أن حامل املسك مثل اجلليس الصاحل وجليس السوء كحامل املسك ونافخ الكري ف: "وسلم
ة كري أما أن حيرقك أو جتد منه رائحتري منه أو حيذيك أو جتد منه رائحة طيبة ونافخ التش

  ".كريهة

  :األيات اليت تنفي صفة اإلميان على من يوايل الكفار) 2
ر خطر األمر ويف أن مواالة الكفار مسألة خطرية وليس كما دلل املغيلي اته األيات حىت يظه

$ āω ß‰ÅgrB: يدعي البعض بأنه تسامح وتعايش، وأتى باأليات التالية YΒöθ s% šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $#uρ 

Ì� ÅzFψ$# šχρ–Š !#uθ ãƒ ôtΒ ¨Š !$ ym ©!$# …ã& s!θ ß™u‘uρ öθ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 öΝèδ u !$t/# u ÷ρr& öΝèδ u!$ oΨö/r& ÷ρr& óΟ ßγ tΡ≡ uθ÷zÎ) ÷ρr& 

öΝåκsEu�� Ï±tã 4 ∩⊄⊄∪   "ادلة22ا .* y7 Í×‾≈ s9 'ρé& šÏ%©!$# (#ρã� x)x. öΝÍκÍh5t� Î/ ( y7 Í× ‾≈ s9'ρé& uρ ã≅≈n=øñ F{ $# þ’ Îû óΟ Îγ Ï%$uΖôãr& ( 
y7 Í×‾≈ s9 'ρé& uρ Ü=≈ptõ¾r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝèδ $pκ� Ïù tβρà$ Î#≈ yz ∩∈∪    05الرعد.�Î�Åe³o0 t É)Ï)≈ uΖßϑø9 $# ¨βr' Î/ öΝçλ m; $¹/# x‹ tã $̧ϑŠÏ9 r& 

∩⊇⊂∇∪   tÏ% ©!$# tβρä‹ Ï‚−F tƒ t Í� Ï)≈ s3ø9 $# u !$uŠÏ9 ÷ρr&  ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# 4 šχθäótGö;tƒ r& ãΝèδ y‰ΨÏã nο̈“ Ïè ø9 $# ¨βÎ* sù nο̈“ Ïè ø9 $# 

¬! $ YèŠÏΗsd ∩⊇⊂∪   138،139:النساء.�� �
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� �

3“t� s? # Z��ÏVŸ2 óΟ ßγ ÷ΨÏiΒ šχöθ ©9 uθ tGtƒ tÏ% ©!$# (#ρã� x)Ÿ2 4 }§ø⁄Î6 s9 $ tΒ ôM tΒ£‰s% óΟçλ m; öΝåκß¦ à)Ρr& βr& xÝÏ‚ y™ ª!$# 

óΟÎγ øŠn=tæ ’ Îû uρ É>#x‹ yèø9 $# öΝèδ tβρà$Î#≈ yz ∩∇⊃∪ öθ s9 uρ (#θçΡ$ Ÿ2 šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Äc_É< ¨Ψ9 $#uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& Ïµø‹ s9 Î) $ tΒ 

öΝèδρä‹sƒªB$# u!$ uŠÏ9 ÷ρr& £Å3≈ s9 uρ # Z�� ÏVŸ2 öΝåκ÷]ÏiΒ šχθà)Å¡≈ sù ∩∇⊇∪     81-80املائدة  

āω É‹Ï‚ −Gtƒ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# tÍ� Ï)≈ s3ø9 $# u !$uŠÏ9 ÷ρr&  ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# (  tΒuρ ö≅yè ø)tƒ š�Ï9≡ sŒ }§øŠn=sù š∅ÏΒ «!$# 

’Îû > ó x« Hω Î) βr& (#θà)−Gs? óΟßγ ÷ΖÏΒ Zπ9s)è? 3 ãΝà2â‘ Éj‹y⇔ãƒ uρ ª!$# …çµ |¡ ø)tΡ 3 ’ n<Î)uρ «!$# ç�� ÅÁ yϑø9   : عمرانآل    ∪∇⊅∩ #$

28  
  :ونواليهم ونتبعهمباهللا أهل الكتاب حيبون أن نكفر ) 3

$ :قال تعاىل ¨Β –Š uθ tƒ šÏ% ©!$# (#ρã� x)x. ôÏΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿωuρ tÏ.Î�ô³çR ùQ $# βr& tΑ̈”t∴ãƒ Νà6 ø‹n=tæ ôÏiΒ 9�ö�yz  ÏiΒ 
öΝà6 În/§‘ 3 ª!$#uρ �⇒tGøƒs† ÏµÏGyϑôm t� Î/  tΒ â !$ t±o„ 4 ª!$#uρ ρèŒ È≅ ôÒ x)ø9 $# ÉΟŠÏàyè ø9 ρ–Š#)�.105البقرة    ∪∋⊂⊆∩ #$ uρ 

öθ s9 tβρã� à)õ3s? $ yϑx. (#ρã�x)x. tβθ çΡθ ä3tF sù [ !#uθ y™ ( ∩∇∪   89النساء. ¨Š uρ ×��ÏVŸ2 ï∅ÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈ tGÅ3ø9 $# öθ s9 

Νä3tΡρ–Š ã� tƒ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝä3ÏΖ≈ yϑƒ Î) # �‘$¤)ä. # Y‰|¡ym ô ÏiΒ Ï‰ΨÏã ΟÎγ Å¡ à)Ρr& .ÏiΒ Ï‰÷èt/ $tΒ t ¨ t6 s? ãΝßγ s9 ‘, ys ø9 $# ( ∩⊇⊃∪   

'pκš‰r$ .109البقرة ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθ ãΨtΒ#u βÎ) (#θ ãè‹ÏÜ è? $Z)ƒ Ì� sù zÏiΒ tÏ%©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# Νä.ρ–Š ã� tƒ y‰÷èt/ öΝä3ÏΖ≈ oÿ‡Î) 

tÌ� Ï)≈ x. ∩⊇⊃⊃∪   100آل عمران.  

  :الدعوة إىل معاداة الكفار وعدم مواالم) 4

'pκš‰r$ *: قوله تعاىل ‾≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#ρä‹ Ï‚−Gs? yŠθ åκu� ø9 $# #“ t�≈|Á ¨Ζ9 $#uρ u !$u‹ Ï9 ÷ρr& ¢ öΝåκÝÕ÷èt/ â !$ uŠÏ9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4 
51املائدة   ∪⊆∋∩ ö * ¨βy‰Éf tGs9 £‰x© r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# Zοuρ≡ y‰tã t Ï%©#Ïj9 (#θ ãΨtΒ#u yŠθ ßγ u‹ø9 $# š Ï%©!$#uρ (#θ ä.u�õ°r& ( ∩∇⊄∪   

‚āω É‹Ï. 82املائدة −Gtƒ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# tÍ�Ï)≈ s3ø9 $# u !$ uŠÏ9 ÷ρr&  ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# (  tΒuρ ö≅ yèø)tƒ š�Ï9≡ sŒ }§øŠn=sù 

š∅ÏΒ «!$# ’Îû > ó x« Hω Î) βr& (#θà)−Gs? óΟßγ ÷ΖÏΒ Zπ9s)è? 3 ãΝà2â‘ Éj‹y⇔ãƒ uρ ª!$# …çµ |¡ ø)tΡ 3 ’ n<Î)uρ «! $# ç��ÅÁ yϑø9 $# ∩⊄∇∪    

'pκš‰r$�.28آل عمران ‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u Ÿω (#ρä‹ Ï‚−Gs? ZπtΡ$ sÜ Î/ ÏiΒ öΝä3ÏΡρßŠ Ÿω öΝä3tΡθ ä9 ù' tƒ Zω$ t6 yz (#ρ–Š uρ $ tΒ ÷Λ— ÏΨtã 
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ô‰s% ÏNy‰t/ â !$ ŸÒøót7 ø9 $# ô ÏΒ öΝÎγ Ïδ≡uθ øùr& $tΒ uρ ‘Ï)÷‚ è? öΝèδ â‘ρß‰ß¹ ç�t9 ø.r& 4 ô‰s% $̈Ψ̈�t/ ãΝä3s9 ÏM≈tƒ Fψ$# ( βÎ) ÷ΛäΖä. 

tβθ è=É)÷ès? ∩⊇⊇∇∪    118آل عمران .$pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#ρä‹ Ï‚−Gs? “ Íiρß‰tã öΝä.̈ρß‰tãuρ u !$u‹ Ï9 ÷ρr& 

šχθà)ù=è? ΝÍκö� s9 Î) Íο̈Š uθ yϑø9 $$ Î/ ô‰s%uρ (#ρã� x)x. $yϑÎ/ Νä.u !% ỳ zÏiΒ Èd,ys ø9 $. 01: املمتحنة    ∪⊆∩ . #$ pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ%©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? t Ï%©!$# (#ρä‹sƒªB$# óΟ ä3uΖƒ ÏŠ # Yρâ“ èδ $ Y6 Ïès9 uρ z ÏiΒ šÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9 $#  ÏΒ óΟ ä3Î=ö6 s% 

u‘$ ¤)ä3ø9 $#uρ u !$ u‹Ï9 ÷ρr& 4 (#θ à)̈?$#uρ ©!$# βÎ) ΛäΨ ä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩∈∠∪    57املائدة.  

  :رفع راية اإلسالم وإظهاره على مجيع األديان) 5

%uθèδ ü”Ï: قوله تعاىل ©!$# Ÿ≅ y™ö‘r& … ã& s!θß™u‘ 3“y‰ßγ ø9 $$ Î/ ÈÏŠ uρ Èd,ys ø9 $# … çνt�Îγ ôà ã‹Ï9 ’ n? tã È Ïd‰9 $# Ï& Íj#ä. 4  ∩⊄∇∪   

!¬ .28لفتحا uρ ß É !#t“yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ £ Å3≈ s9 uρ tÉ)Ï)≈ uΖãΚø9 $# Ÿω tβθ ßγ s)ø)tƒ ∩∠∪   07املنافقون .

zΝõ3ßs sùr& Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈ yfø9 $# tβθ äó ö7tƒ 4 ôtΒ uρ ß|¡ ôm r& z ÏΒ «!$# $ Vϑõ3ãm 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩∈⊃∪    50املائدة. u�ö� tósùr& 

ÇƒÏŠ «!$# šχθäó ö7tƒ ÿ…ã& s!uρ zΝn=ó™r&  tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# Ä⇓ö‘ F{$#uρ $ Yãöθ sÛ $ \δ ö� Ÿ2uρ Ïµø‹ s9 Î)uρ šχθãèy_ ö�ãƒ 

�.83آل عمران"    ∪⊃∇∩ tΒ uρ ÆOtGö;tƒ u�ö�xî ÄΝ≈n=ó™M}$# $YΨƒ ÏŠ  n=sù Ÿ≅ t6ø)ãƒ çµ ÷ΨÏΒ . ∩∇∈∪   85آل عمران.  

  :قتال أهل الكتاب املتمردين على أحكام الشرع) 6

≈θè=ÏG#): قوله تعاىل s% šÏ%©!$# Ÿω šχθãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ÿωuρ ÏΘ öθ u‹ ø9$$ Î/ Ì� ÅzFψ$# Ÿωuρ tβθ ãΒÌh� ptä† $ tΒ tΠ §�ym ª!$# 

…ã& è!θ ß™u‘uρ Ÿωuρ šχθãΨƒ Ï‰tƒ tÏŠ Èd, ysø9 $# z ÏΒ šÏ%©!$# (#θ è?ρé& |=≈tF Å6ø9 $# 4 ®L ym (#θäÜ ÷è ãƒ sπtƒ ÷“ Éf ø9 $# tã 7‰tƒ 

öΝèδ uρ šχρã�Éó≈ |¹ ∩⊄∪   29التوبة.  

  :الدعوة إىل تغيري املنكر وعدم السكوت عليه) 7

#)�: قوله تعاىل þθ ç/θ è?uρ ’n<Î) «!$# $ �èŠÏΗsd tµ•ƒ r& šχθ ãΖÏΒ÷σßϑø9 $# ÷/ ä3ª=yès9 šχθßs Î=ø)è? ∩⊂⊄∪   ٣١: النور .

(#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™§�9$# öΝà6 ‾=yès9 tβθ çΗxqö� è? ∩∈∉∪   ٥٦: النور.  
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ä3tF ø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Β é& tβθ ããô‰tƒ ’n<Î) Î�ö� sƒø: $# tβρã� ãΒù' tƒ uρ Å∃ρã� ÷èpR ùQ$$ Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã Ì� s3Ψßϑø9 $# 4 y7Í× ‾≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ 
šχθßs Î=ø)ßϑø9 $# ∩⊇⊃⊆∪   Ÿωuρ (#θ çΡθ ä3s? tÏ%©!$% x. (#θ è%§� x)s? (#θ à)n=tF ÷z$#uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ æΛèεu !% ỳ àM≈ oΨÉi�t6 ø9 $# 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& uρ 

öΝçλ m; ë>#x‹ tã ÒΟŠÏà tã ∩⊇⊃∈∪   105- 104آل عمران  

 هذا بالنسبة لأليات القرءانية اليت استدل ا املغيلي يف رسالته القيمة، واملالحظ هلا جيدها تدخل-   
حتت املوضوع وتشري إليه وتفصل خباياه، وتعطي الصورة الواضحة والواصفة ألعداء اهللا وكيف 
يتلونون ويتغريون، وجند أغلبها ال يدعوا إىل قتال أهل الكتاب أو ديهم، وإمنا حيذر املسلمني من 

  .اآلن وهذا هو اخلطر الذي يهدد الدولة اإلسالمية. مواالم والتقرب منهم والتودد إليهم

إذا انتقلنا إىل األحاديث النبوية اليت دلل ا املغيلي يف فتواه، نراه قد ذكر ست  :األحاديث النبوية
ثالثة منها يف حب النيبء صلى اهللا عليه وسلم، وثالثة يف أهل الكتاب وبيعهم . أحاديث فقط
  .وصوامعهم

كثر من األخبار والقصص اليت تفضح املالحظة البارزة للمغيلي يف هاته الرسالة، أنه أ: األخبار
  .خبث اليهود وأفعاهلم، ويعتربها كأدلة واقعية توضح الفكرة للعامة

  :ندرج هنا أهم األخبار اليت ذكرها املغيلي يف رسالته

قطب تلمسان يف ذلك الزمان، إنه كان جيلس عند رجل من  :خرب سيدي إبراهيم املصمودي) 1
على عادته، وإذا به قد رأى يهودياً واقفاً عليه، فوىل الشيخ إىل  العطارين يف حانوته فقصده يوماً

بيته، فبلغ الرجل ذلك، فجاء إليه وطلب أن يدخل عليه، فغلق يف وجهه الباب ومل يفتح له وقال 
  .1"وجه أقبلت به على عدو اهللا ورسوله ال تقبل به على حبيب اهللا ورسوله: "له

إنه ملا مير بوادي درعة وأقام به مدة، مل يقرب . كان عاملاً تقياًو: خرب األستاذ سيدي هبة اهللا) 2
قط قصر بن سبيع ألجل أولياء اليهود، وكان إذا مر لبعض شأنه يسري حىت إذا حاذى قصرهم مشّر 

فال ". زل على أولياء اليهود غضب فيصيبكم معهمـأجروا ليال ين"على ساقيه وقال ألصحابه 

  2.يبعد عن قصرهميزال جيري مع أصحابه حىت 
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أخربين بعض اإلخوان، وكان قاضياً يف هذه األوطان إنه ملا وليها وويلّ القضاء ا، استعمل ) 3
: قال". وكانت فيها ذلة يف استعماله حني ظننت أن ختدمه من إذالله: "قال. يهودياً يف أشغاله

  .فكان يتصرف يف أشغايل ويظهر النصيحة يل
ا ومل أمنه أن يغيب عليها، فكان بني يديه يغسل وأنا أنظر حىت عرضت فأعطيته يوماً ثيايب يغسله

يل حاجة، فدخلت إليها ورجعت بسرعة، فوجدته فوق ثيايب يبول عليها، فربطته وضربته ما شاء، 
  1.وتبت من قرب أعداء اهللا ورسوله

ن أخربين بعض الناس إنه رأى يهودية تعجن خبز مسلم وهي متخط بيدها وتعجن قبل أ) 4
وأخربين بعض الناس إنه رأى يهودية تعجن خبز مسلم وتأخذ القمل من رأسها وتقتله . تغسلها

   2.بني أظافرها وتعجن من غري أن تغسل يدها

إن يهودياً كان خيدم السلطان أبا عنان ) إمام البيان(أخربين بعض اإلخوان عن اإلمام القيسي) 5
شيئاً من القرءان، وذلك أنه مر بصيب يستفيت يف  فبلغ ذلك من الطغيان حىت غير لبعض الصبيان

قل من يبتغ اإلسالم ديناً (فقال له اليهودي ". ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه"قوله تعاىل 
من قال لك : "واستفسر فأنكر عليه املعلم ذلك وقال له" غري"فأسقط الصيب لفظة ). فلن يقبل منه

فلم يزل الصيب معه حىت لقيه، فذهب املعلم . فقال له أرين أياه" آلن بنارجل مر ا"فقال الصيب "هذا
من حينه ألستاذ كان السلطان جيود عليه باخلري إليه، وأخربين باخلرب، وكان السلطان يرسل 

فلما جاءه ركبه وحاده، ومل حيك له شيئاً حىت أخذ يف جتديد لوحه، . لألستاذ فرساً يأتيه عليه
يأيها الذين ءامنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن "يه فاتفق أنه كان ف

قال له األستاذ أعد، : فلما قرأها السلطان". يتوهلم منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني
ن حىت وضع السلطان اللوح م -أعد - ويقول له -فلم يزل يعيدها. فأعادها، وقال له أعد، فأعدها

إن خرجت ومل أجد رأس ذلك اليهودي على ميني الطريق : يديه وخرج لصاحب السيف وقال له
  3.وجسده على مشاله جعلتك يف مكانه
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بالنظر إىل األدلة اليت اعتمد عليها املغيلي يف فتواه اخلاصة بأهل الذمة، وحكمه على يهود توات 
  .ري املنكرغيجعلته يصرخ وينفعل و هاصات سابقةرجهر به وأعلنه، وما صاحب ذلك من إالذي 

  تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر وعدم السكوت عن احلق) 1

لقد تأثر اإلمام املغيلي بأفعال اليهود وسيطرم على احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف 
يه عبد خصية شيولو. والساسة وإعانتهم هلمتلمسان وما قابلها من سكوت العلماء واألمراء 

هاته ".  يستوطن مكان إهانةبأن ال يعاشر أهل سفاهة، وأن ال" الثعاليب الذي أوصاه الرمحان
حة الذهبية اليت أعطاها الشيخ لتلميذه طبقها اإلمام املغيلي يف حياته وجعلها معيار يوزن ا النصي

وأنه ال يستطيع السكوت األمور والناس، ولذلك خرج من تلمسان لعدم قدرته على تغيري املنكر 
عن الوضع، وهذا يدل داللة واضحة على الوضع االجتماعي املتردي الذي تعيشه مدينة تلمسان، 

فتسلطوا على رقاب املسلمني من . بسبب ما أحدثه اليهود من أمور ليست من الدين يف شيء
  .1ديالناحية التجارية، واملالية، واالقتصادية، عالوة على وضعها السياسي املتر

وبانتقاله إىل توات واستقراره ا تبين له أن اليهود قد عثوا فساداً فيها، وسيطروا على احلياة 
م على طردهم منها رغم معارضة لذلك صم. االقتصادية والسياسية أكثر مما كانوا يف تلمسان

  . قاضيها الشيخ عبد اهللا العصنوين
طرد اليهود دفعاً، وإال ملا كان إماماً عامالً آخذاً ودفع ل ،عند دخوله لتوات اعترف بذلك واملغيلي

دخلنا توات فوجدناها ديار علم ومقر أكابر :"فقال.مبنهج األمر باملعروف والنهي عن املنكر
وأعالم، فانتفعنا م وانتفعوا بنا، لوال ما ابتلينا به من حمنة أخباث اليهود لعنهم اهللا وقد محدنا اهللا 

فعندما وجد اليهود وافعاهلم يشكلون عقبة يف طريقه  2".هم على أيديناجل جالله على أن أهلك
لنشر الدعوة اإلسالمية واإلصالح عمل على طردهم وتشتيتهم من توات حىت يتفرغ للدعوة 

  . واإلصالح
ات  يقتصر على تواملغيلي من األمر باملعروف والنهي عن املنكر،مل هذا املنهج الذي  اعتمد عليه 

سفاره، فاملغيلي يعترب من العلماء الذين يوظفون العلم يف الواقع يف مجيع رحاالته وأفقط، وإمنا 
ويطبقون األحكام الشرعية اليت تستمد من الوحي يف شكل نظام سياسي وقوانني اجتماعية 
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سالمية حمضة، وهذا هو اهلدف األمسى الذي كان واحلياة بصبغة إوسياسية، وذلك لصبغ اتمع 
  .يصبوا اليه

  احلكم على يهود توات بأم ليسوا أهل ذمة وال تنطبق عليهم األحكام الشرعية) 2

ذمة الأهل  منيهود توات  املغيلي أخرج د إنوإذا انتقلنا إىل صلب املوضوع وإىل وسط الرسالة جن
. املبسوطة يف الكتب الفقهيةاليت دلت عليها األحكام الشرعية و ،عليهم الذمةق أحكام انطبإ لعدم
لعكس كان ينظر إىل اليهود يف تلك الفترة بأم أصحاب احلل والربط يف توات، وصاروا هم با

 ،أهل الدار، واستعملوا املسلمني يف أعماهلم وأراضيهم وجتارم فكأن اليهود هم األسياد واألمراء
مل هذا الوضع الوضيع الذي يعيش فيه املسلم وهو ذليل مكسور اجلانب، . واملسلمني هم العبيد

  .يسكت عليه اإلمام املغيلي، وإمنا وقف له باملرصاد وغريه بالقول والفعل
الحظ املغيلي يف حياة شيخه حيي بن يدير، نفوذ اليهود التجاري واشتغاهلم بأغلب احلرف املرحبة   

وكان . كصياغة الذهب والفضة، ومل يعجبه االستعالء الذي كانت عليه اجلالية اليهودية بتوات
دخلون القتال الذي يكون بني القبائل التواتية، كما أم ملكوا الرقيق الذين ثبت اليهود ي

إسالمهم، ومل تكن هلم عالمة متيزهم عن بقية السكان املسلمني، باإلضافة إىل أم مل يلتزموا 
بأحكام أهل الذمة، فقد كانوا يركبون بني املسلمني، ويزامحون ويضيقون على املسلمني يف 

  1.جتارم
. ويوضح املغيلي بأن اليهود ال يعذرون جبهلهم ملقدار اجلزية ووجوا وهم مطالبون بدفعها

واملغيلي ال يشك أبداً أن يهود توات وتيكوارين قد حلت دماءهم وأمواهلم ونساءهم، ألن الذمة 
ية، مع وإمنا تكون هلم الذمة الشرع اليت ترفع السيف عنهم، هي الذمة الشرعية ال الذمة اجلاهلية،

وجيب أن يلتزموا بأحكام أهل الذمة، ألن اخلالف بني الفقهاء . إعطاء اجلزية عن يد وهم صاغرون
  2.ض األحكام من غري تصميم واستمرارعهدهم كان يف الذمي الذي أخل ببع يف نقض

وأما من ترك شيئاً من ذلك واستمر على تركه وصمم عليه فال خالف يف نقض : "وقال املغيلي
  3".ألنه التمرد على األحكام الشرعية ،جوب قتله وسبيهعهده وو
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ملا سئل عن أهل الذمة إذا برزت من بعضهم . وسانده يف رأيه ورأى مبثل ما رأى الشيخ العبدوسي
؟ فكان جوابه .إذاية للمسلمني مما يكون نقضاً لذمته، هل يكون ذلك نقضاً لذمة مجيعهم أو ال

  1.رمحه اهللا، بأنه نقض لذمة مجيعهم
 براهيم بن عبد الرمحان الفجيجي رأي املغيلي، وصب نقمته على سكانوأيد فقيه فجيج الشيخ إ

ورأى أن . ة القاضي الشرعي ا الشيخ عبد اهللا العصنوينتوات، الذين عارضوا املغيلي وخاص
طه وذكر بأن الغري خيالف فيما اخت. موضع تلك الكنائس إما أن يكون ببيع أو غريه وكالمها ممنوع

  :املسلمون وانشد الفجيجي من الطويل
  لـالك فقد آن أن أبوح بالبعض و أيا قاطين توات أصغوا إىل قويل        
  لـشك أم القوم اليهود شكل على   حممد      ن النيبء ـأأنتم على دي   
  شرفتموهم عليكم       واإلسالم أوىل أن يشرف يف األصل   فما بالكم   
  2.لـلرأي فقيهكم        فما الظن بالسفيه والناقص العقهذا ا  فإن كان   

  معاداة ونفي صفة اإلميان على من يوايل اليهود ويتعامل معهم: املنهج الثالث
بل أكثر من ذلك فهو يذهب إىل تكفريهم ألم عادوا اهللا  وذلك مبوادم وحبهم والتقرب منهم،

وبالتايل نقول إن اإلمام املغيلي حكم على اليهود  .مواالم لليهود وحيكم عليهم بالقتلـورسوله ب
الذين ال حيترمون أحكام أهل الذمة، ويتمردون على األحكام الشرعية، وحكم على من واالهم، 

بكفرهم وقتلهم، ونفى عنهم حكم فلذلك . واملرء مع من أحب. فمن أحب قوماً حشر معهم
  .بأنه ال عقل هلم، وبإخوان القردة واخلنازيرالدين والعقل واملروءة، وشبههم بالبهائم واحلمري 

وركز اإلمام املغيلي على هذا األمر يف بداية رسالته وأعطى له مساحة كبرية من النص، ودلل عليه 

�m:وحكم عليهم حبكم القرءان قال تعاىل. باأليات القرءانية واألحاديث النبوية واألشعار ���O

S��R��Q��PT��l 51املائدة.  

هلوان واملواالة اليت كان يعيشها أهل توات، ال نعرف هل كانت مفروضة عليهم من هذا الذل وا
ال منه لية التوايت البسيطة الساذجة، جعطرف األمراء، والعلماء الساكتني املتقبلني للوضع؟ أم أن عق

                                                 
  .109ص -املرجع السابق -امحد احلمدي -  1
  .110ص -املرجع نفسه-  2



 املنهج الدعوي لألمام املغيلي:                                                       الفصل الثالث

 

 
 

135

يدخلوم على عياهلم ويتعاملون معهم وكأم مسلمني، وإخوان، يعة يف يد اليهود؟ أداة ط
  .عبيداً وخداماً لليهود، ويرون أن ذلك أمر طبيعي وعادي اوأصبحو

حىت نتعاون يف إصالح  وهذه دعوة مين لدراسة عقلية التواتني وإظهار مزاياها ومساوءها للتواتني
مستقبل زاهر مليئ باإلجنازات واملبادرات واملواقف اليت تشرف املنطقة الوضع السائد، ونتطلع إىل 
فالواقع ال بد أن يقال وأن يكشف وال نسكت . كنت قد قسوت عليكم وعلماءها، فاعذروين إن

  .عليه ونبقى يف أخطاءنا وهفواتنا
هذا الضعف يف تلك الفترة يفسر كيف أن احلاجة إىل املغيلي وإىل فتواه كانت ماسة من أجل 

ة األوىل ومن مثة فال غرابة أن يورد ناسخ النسخ. أهل الذمة إضفاء احلملة الشرعية اليت استهدفت
لورزازي والنسخة السادسة نصاً ألحد الفقهاء املعاصرين، ويتعلق األمر هنا بالرسالة اليت وجهها ا

نكر عليه الفتوى اليت أفىت فيها بنقض عهد اليهود، وهي دعوة صرحية أإىل قضاة مراكش، بعد أن 
نكر واستمراره والسكوت احلمد هللا الذي مل جيعل دوام امل: "واليت يقول قيها ما نصه ،لقتل اليهود

قال اإلمام الونشريسي . عليه مغرياً حلكمه، وال جعل النهي عنه متوقفاً عن إذن حاكم أو حكمه 
ال حجة يف وجود حالتهم الشنيعة كثرياً يف البالد الكثرية واستمرارها، ألن دوام املنكر : يف النازلة

وقال اإلمام مالك . املنكر على اإلذن  ال يتوقف النهي عن: قال اإلمام التاديل. ال يغري حكمه
ينبغي للناس أن يأمروا باملعروف، فإن عصوا كانوا شهداء على من عصى، وفقه : رضي اهللا عنه

فال جيوز أن متكن اليهود أن جيدوا يف بالد . نازلتنا، قال اإلمام أبو القاسم العبدوسي مفيت تونس
وا عنه فلم ينتهوا فإن ذلك نقضاً املسلمني متعبداً هلم، وال أن يصلحوا ما ختر ب هلم منه، وإذا

. لذمتهم، فتحول أمواهلم ونساءهم وذراريهم فيئاً للمسلمني على حكم احلربيني يف بالد احلرب
ومن . وقد أفىت شيوخ املغرب من قبل هذا بأن اليهود ال ذمة هلم فيما دون هذا فما ظنك ذا

ك، وإال فهو فاسق تلحقه لعنة اهللا تعاىل ولعنة رسوله أعام ونصرهم فهو كافر إن استحل ذل
  1."صلى اهللا عليه وسلم
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واإلمام املغيلي قبل أن يعادي ويكفر أهل توات املوالني لليهود، جنده كان ينصح وجيد يف النصح 
ألهل توات باستعمال األلفاظ القاسية الشديدة اليت توخبه وتسقط من قيمته حىت يستحي من نفسه 

  1.ورأيه ويعود إىل جادة الصوابوموقفه 

املغيلي يف وصفه لسكان توات املخالفني له يبدو حاد  :وصف املغيلي لسكان توات املعادين له
اللسان، شديد التأثر بأوضاع البالد الفاسدة، فهو ينصح هلم يف الوقت الذي يصفهم بأوصاف 

د إيقاظ مهم الناس لتغيري قاسية، وعاطفته يف ذلك تتميز بالصدق، ألنه من خالل كالمه يري
قال . أوضاعهم املتردية، فهو يطالبهم باتباع اجلماعة، ونبذ الفرقة، وتربية األوالد تربية صاحلة

رعية سائبة يف آخر القرن التاسع يف أطراف األرض، بلد ال خيرج نباته إال نكداً، فعموا : "املغيلي
وحىت ال يكاد أن جتد منهم والداً ينصح . اًبروا كرباً وحسدصموا باجلهل واهلوى وتقاطعوا وتداو

ولداً وال أحداً يوافق يف مصلحة أحد، وكيف ال وال أمري هلم يردعهم، وال شيخ جيمعهم، وال 
  2".إال حمكماً عاجزاً وسيفاً عاجزاً ،حاكم يفصل بينهم

من مشاكل فهذه العبارة للمغيلي تدل على حالة توات قبل عهد اإلمارة، فقد كانت البالد تعاين 
بل على العلم، إال من كان أوساط الناس، فال تكاد جتد من يق اجتماعية كاجلهل الذي تفشى يف

وجيب أن أشري هنا أن املغيلي يصف أعداءه من سكان توات، ولذلك فهو يصفهم . منسوباً للزوايا
كرة بأوصاف قد يكون مبالغ فيها، ألن غرضه مجع الناس حوله ضد عدو واحد، وألجل بثّ ف

  .جديدة وهي إقامة دين اهللا يف أرضه
واملغيلي عندما يبالغ يف وصف أعدائه بصفات ذميمة يريد أن يشعرهم بدرجة أفعاهلم، وبأن 
املخالف للجماعة معرض لكل احملن بالرغم أن توات يف تلك الفترة انقسمت جلماعتني تدعي كل 

اجلانب الشرقي من توات، ومجاعة عبد اهللا واحدة منهما أن احلق معها، مجاعة املغيلي ونفوذها يف 
  3.العصنوين ونفوذها يف اجلهة املقابلة
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  إتباع القول بالفعل وتغيري املنكر باليد: املنهج الرابع
من هذا املنطلق استطاع  و .يف فخ املساومة واإلغراءوعدم السقوط وعدم اخلضوع والسكوت  

طقة وأن يتتبع أثرهم يف البلدان ااورة يف السودان الغريب، املغيلي أن يطرد يهود توات ائياً من املن
  .وبفضله جعل أمراء السودان حصاراً على أي يهودي يدخل املنطقة فيطردونه منها
وملّا وصله جواب . وعندما أكمل رسالته وبعثها لألمصار وجاءت الردود املساندة واملعارضة لرأيه

فقد بلغين أيها السيد ما محلتكم عليه الغرية "رأيه فقال جميباً  السنوسي الذي ساند اإلمام املغيلي يف
كنيسة يف بالد اإلسالم وحرصكم  - أذهلم اهللا-اإلميانية والشجاعة العلمية من تغيري أحداث اليهود

على هدمها، وتوقف أهل متنطيط فيه من جهة من عارضكم فيه من أهل األهواء، فبعثتم إلينا 
يه، فلم أر من وفق إلجابة املقصد وبذل وسعه يف حتقيق احلق وشفاء مستنهضني مهم العلماء ف

الغلة، ومل يلفت لقوة إميانه ونصوع ايقانه ملا يشري إليه الوهم الشيطاين، من مدامهة من يتقي 
شوكته سوى الشيخ اإلمام القدوة احلافظ علم األعالم أيب عبد اهللا حممد بن عبد اجلليل التنسي 

  1."أمتع اهللا به
فبدأ املغيلي . ستعداد هلدم  تلك الكنائسأمر أنصاره باال ا وصل املغيلي جواب السنوسي والتنسيمل

فنظم يف تلك القضية : "قال التبكيت. ثورته األوىل على يهود توات، ببث الروح القتالية يف أنصاره
املغيلي من  ومتكن 2".وذم اليهود ومن ينصر اليهود. قصائد يف مدح النيبء صلى اهللا عليه وسلم

مجع قوات كبرية إىل جانبه، خاصة قبيلة أوالد يعقوب أكرب القبائل التواتية يف الشطر الشرقي من 
  3.األقليم، وكذلك الربامكة وغريهم من القبائل األخرى احملاذية لقصر بوعلى

نطيط كانت أول اخلطوات اليت قام ا املغيلي يف طرد اليهود هي هدم بيعهم اليت أحدثوها يف مت
ستعداد والتجهز املناصرين له من أهايل توات باال وغريها من الواحات والقصور التواتية، حيث أمر

باألت احلرب فقصدوا بيعهم، كما أمر بقتل من عارضهم دوا أو وقف يف طريقهم سواء من 
م يف ويل ألولياء اليهود، وهم الذين ينصرو:"حيث كان يقول 4.اليهود أو من املدافعني عنهم
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ة يف اختيار نفسهم مضطرين إىل السرعأهود توات وبعد هاته األحداث والتطورات وجد ي
دوا أم كانوا أضعف وأجنب من أن يص مصريهم احملتوم، والذي هو بني املوت أو الفرار، ويبدو

لنهي عن شديد الشكيمة يف األمر باملعروف وا"إصرار ومحاسة املسلمني بقيادة املغيلي الذي كان 
ل كافر جيب على كل مؤمن أن يستحضر بغض ك: "نصاره قائالًحيث كان خياطب أ". املنكر

نا يف ديننا وإن كل كافر لنبينا وسيدنا وموالنا وشفيعنا، ويستحضر عظيم عدوام لنا وطعنهم علي
  2".بل أن كل يهودي هو إبليس اللعني بعينه... الشيطان اللعني العدو املبني منهم ويل

بتوات، فجعلوا فما كان من أغلبية اليهود إال أن هلعوا وفزعوا لريح هذه احلملة املناوئة لتواجدهم 
  .3الليل ستاراً هلروم وراء ظلمته لإلبتعاد عن املنطقة إىل حني والنجاة بأنفسهم
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يلي؟ راء املعارضة لرأي املغآلملاذا اخترنا ا. قراءة العنوان املتبادر إىل الذهن منذ اللحظة األوىل من
راء املساندة للمغيلي كانت يف آلول إن ااندة واملعارضة؟ فنقراء املسآلوملاذا مل نضع قراءة لكل ا

فجعلته عاملاً . امل متدح وتبجل وتكرب يف املغيلي هاته الوقفة الشجاعة يف رأيه ضد يهود توات
راء املعارضة اليت آلأما ا. يسكت عن الظلم والظاملنيآمراً باملعروف ناهياً عن املنكر، شجاعاً ال 

ضوع وجاءت باألدلة والرباهني اليت تعارض هذا الرأي، فكان سنقوم بقراءا جندها قد فصلت املو
ومل نعطي للموضوع حقه، ومل نأيت باألراء . ال بد من إعطاء فسحة هلا حىت ال نالم بأننا أغفلناها

  .املعارضة
هل جيوز هدم الكنائس والبيع اليت أحدثها . أما صلب القضية اليت نتحدث عنها يف هذا املوضوع

ت؟ أم ال؟ وهل جيوز ألهل الذمة بناء كنائس يتعبدون فيها ويؤدون طقوسهم اخلاصة اليهود يف توا
  .م؟ أم ال؟

كان لبعض رؤساء القبائل يف مدينة متنطيط أثره يف تشجيع يهودها على : مسألة بناء بيع اليهود
هلم ا، بناء بيعة كبرية هلم جتاوزت يف ضخامتها تلك احلدود اليت قد ميكن للمسلمني أن يسمحوا 

كما بنوا بيعاً أخرى يف غريها من واحات توات اليت يتواجدون ا، حىت بدا أقليم توات كأنه 
  .مملكة يهودية هلم، وليس أرضاً إسالمية

وقد اعترب املغيلي ذلك مساساً بالشعور اإلسالمي، وتطاوالً على كرامة املسلمني الدينية، فما كان 
فيعيد . ة مقاومة ووضع حد هلذا التطاول واالستعالء اليهوديمنه إال أن محل على عاتقه مسؤولي

حيث ظهرت عليه يف ذلك محاسة  1.اليهود إىل مكام الطبيعي كجالية يهودية يف بالد إسالمية
بعة ليس فقط من موقف ديين شرعي، اود نوجرأة وإصرار إىل درجة االعتقاد بأن حركته اجتاه اليه

  2.قد ذايت على اليهودبل أيضاً من كراهية شخصية وح
املغيلي بأن له كراهية شخصية وهذا الكالم األخري للكاتب فوزي سعد اهللا، الذي يصف فيه 

يف أن اإلمام املغيلي  - يعطي للموضوع نظرة ضيقة وحمدودة. رة لليهود، ولذلك ثار عليهممتجذ
كون له نفس انتقامية وحاشا املغيلي أن ت -قام بكل هاته احلملة إلرضاء نفسه ورغباته الشخصية

زع إىل الطني، وتفكر يف سفاسف األمور، وال نستطيع القول بأن حربه األوىل والثانية ضد ـتن
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سريته  يهود توات إرضاء لرغباته وشهواته، وإال ملا جنح يف طرد اليهود من املنطقة، وملا درست
هم أم تعدوا ومتردوا على احلدود إذ مل ير في .وأفكاره يف طرد اليهود، إذا مل يكن خملصاً يف موقفه
إن املغيلي دفع حلرب  - وكما ذكرنا سابقاً -واألحكام الشرعية وتسلطوا على رقاب املسلمني

 -اليهود دفعاً، وإنه مل يكن لديه كره لنفس اليهود وإمنا كان ال يرضى باألفعال اليت يقومون ا
  .ومل يثر إرضاء لرغباته وتطلعاته النفسية. يةحقاق احلق، والشريعة اإلسالمي ثار من أجل إفاملغيل

وخالصة رأي املغيلي يف يهود توات وسائر األوطان يف الشمال والصحراء واجلنوب أن هؤالء 
ألن الذمة الشرعية إمنا تكون بإعطاء . اليهود ليسوا بأهل الذمة وال تنطبق عليهم أحكام أهل الذمة

ا عهد الذمة بأعماهلم وتصرفام الفعلية والقولية يف بل هم قد نقضو. اجلزية عن يد وهم صاغرون
ديار اإلسالم املنافية ألحكام الشريعة اإلسالمية اليت تلزم املسلمني بالوفاء هلم بعقد الذمة، فلذلك 
وجب جهادهم وقتلهم وهدم كنائسهم وبيعهم اليت أحدثوها يف بالد املسلمني وإلزامهم الذل 

  1.والصغار

وهو الذي . راء اليت أقرت بيع اليهود بتواتآليتزعم ا: ن أيب بكر العصنوينرأي عبد اهللا ب) 1
وكتب العصنوين رسالة يف هاته النازلة . وقع اخلالف بينه وبني اإلمام املغيلي يف نازلة يهود توات

مثل اليت كتبها املغيلي، وبعثها لألمصار والعلماء طالباً املساندة والتأييد، وحىت يتقوى م على 
  :هاته الرسالة لي ومسانديه، وخالصةملغيا

أنه ساند بيع اليهود يف املنطقة وهو ال يرى حاجة يف هدمها، وإن القول دمها يعد تشغيباً من 
فقد شغب علينا فيها املغيلي وولده سيدي عبد اجلبار تشغيباً :"فقال. طرف املغيلي وابنه عبد اجلبار

   2".بتقريرهاكاد أن يوقع يف فتنة، وذلك أين أفتيت 
لة مندرجة يف البلد الذي اختطه أابن عرفة وابن يونس وأقر أن املسويشري أنه طالع كل من رأي 

  .واإلختطاط عنده هو البناء والتأسيس. املسلمون
والصواب عندي تقريرها إتباعاً لقول الغري جلرى " :مث يفصح عن رأيه يف قضية الكنائس ويقول

غرب، وهي مما اختطه املسلمون يف صدر اإلسالم وبعده، وفيها العمل به يف كثري من مدن امل
العلماء متوافرون يف كل وقت، وفيهم من ال يسكت على باطل، وكذلك قواعد هذه الصحراء قد 
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نكروا أن ميتثل قوهلم يف األحيان، وقد علماء فضالء وقد شاهدوا الكنائس فيها، وهم مم ا حلّ
        1".فهم، ومل ينكروا الكنائس يف مجلة ما أنكرواأشياء على أهل الذمة وعلى غالئ
  .راء الفقهاء والوقائع اليت وقعتآمث يأيت باألحداث اليت تسانده ب

وخالفين املغيلي وقال إن هدمها : "مث يرجع إىل اخلالف الذي وقع بينه وبني املغيلي حيث يقول
إن املغيلي يف بعض : ويقول. ال دجالاليفيت بتقريرها إ: ال يعلم فيها خالفا، وقال: واجب، وقال

دم وإن أدى إىل قطع األوقات على رؤوس األشهاد يد ،عي اإلمجاع ويقول ملن يدعوه إىل هدمها
  .ويأيت بكالم املغيلي الذي كان يقوله عند حتميس أهل توات يف هدم كنائس اليهود 2".الرؤوس

مة وغري ناقضني للعهد وإنه ال خوف مث بدأ العصنوين حيامي ويصف يهود توات بأم أهل الذ
واعلم سيدي أن الفجيجي وصف يف سؤاله أهل :"حيث يقول. منهم، وكان يرى بأم مظلومون

. الذمة بأوصاف توجب أن يكونوا ناقضني للعهد، وحنن يا سيدي ال نعرفها، ال سيما يهود توات
بل هم عند تفطنهم . دبوغاية ما وقع منهم عند إمهال الغالئف هلم ما يوجب الزجر أو األ

وأما اجلزية فلهم عوائد من قدمي الزمان مع األشياخ واألعياد . وزجرهم يف غاية الذل والصغار
ومرة لو فض ذلك زاد على القدر . وسائر النوائب من الفنت وغريها من ضيافات العرب وغريهم

عليهم القدر الواجب  ويظلمون كثريا، ولو وجدوا العدل هلان. الواجب ومرة ينقص ومرة يساوي
سيدي أن يهود توات هلم  بل ضعفوا يف هذا الزمان، وأضر م العدم، واعلم يا... وأكثر منه،

  .3"درب اختصوا به، وليس يف خارجه إال قليل منهم، وكنيستهم بني دورهم ال تالصق دار مسلم
وما هي . هللا العصنوينونطلب من الباحثني يف هذا اال، أن يعطونا قراءة يف رأي الشيخ عبد ا

الدوافع اليت جعلته يقف ضد املغيلي وال يقف معه؟ بل ما هي الظروف واألسباب والدوافع اليت 
جعلت العصنوين يقف هاته الوقفة إىل جانب اليهود؟ واعترب نفسه حمامياً على مصاحل اليهود يف 

واملوقف؟ لنترك اإلجابة عن  املنطقة؟ وهل هناك تأثريات سياسية أو اقتصادية حتكم يف هذا الرأي
  .هاته األسئلة للباحثني يف هاته القضية؟
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  :رأي فقيه تلمسان ومفتيها أبو العباس امحد بن حممد بن زكري) 2

إن هدم الكنائس املسؤول عنها ال جيوز مبقتضى الشريعة احملمدية على رأي احملققني يف : "يقول
يق يف أصول املسائل العلمية، وأن املغيلي أخذ بظواهر الفقه املالكي، والتشغيب فيها من عدم التحق

وأن منع إحداث أهل ....عموميات هي خمصوصة، وكذلك املطلقات من النصوص وهي مقيدات
  1".الذمة ملعابدهم ال يدل على وجوب هدم املباين املستحدثة

أما " :فيقول ويرى أن أهل الذمة هلم احلق يف إحداث كنيسة يف أراضي املسلمني اليت يسكنوا
فألن الذميني املذكورين لو أرادوا إحداث كنيسة يف موضع استقرارهم حني نزلوا لساغ هلم . أوالً

وهو يرى أن هاته  2".ذلك، وال يسوغ منعهم على أي وجه فرضت من اختطاط أو أحياء
الكنائس هي ملك هلم وال جيوز نزعها منهم، بل جيوز هلم التصرف فيها كيف شاءوا 

فكيف يستقيم هدم ما وجد مبنياً حموزاً بيد الذميني املذكورين من الكنائس، هلا بأيديهم :"فيقول
أمد طويل ال يعلم تارخيه، وال مانع من اإلنكار عليهم عادة يف تلك املواضع، وال يف غريها ملا قد 

كنائس ويعترب هدم هاته ال 3".علم من حال اليهود يف غالب أحواهلم، فيجب القضاء بامللك هلم
هدم الكنائس املوصوفة ظلم ألهل الذمة، وظلم :"ظلم ألهل الذمة وظلمهم ال جيوز شرعاً فيقول

واحتمال ....أهل الذمة ال جيوز شرعاً، فمن أول األول هدم الكنائس املوصوفة ال جيوز شرعاً
  4."التعدي فيها مرجوح

العلماء يف املذهب املالكي،  راءآعليها من الناحية الفقهية وجاء بمث فصل يف القضية وتكلم 
. واستنتج رأيه ووصل إليه بأنه ال جيوز هدم الكنائس والبيع اليت أحدثها اليهود يف أراضي املسلمني

هدم الكنائس املوصوفة ال جيوز شرعاً، مث خروج  إن خرجوا عن احلد الواجب " :حيث يقول
متنا أنه نقض للعهد، كما إذا ـأي عليهم ال يستلزم استباحة أمواهلم إال أن يكون ذلك مما نص

متردوا على األحكام ومنعوا اجلزية أو برزوا لقتال املسلمني ال باحلرابة على املشهور، وعليه فحكم 
   5".احملارب منهم حكم احملارب من املسلمني
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يتصف رأيه بالقوة والشدة عن من يقول دم كنائس  :رأي القاضي أبو زكريا أيب الربكات) 3
ال خفاء أن من معه . احلمد هللا: "حيث يقول .ال ميلك العقل وال العلم مة حيث يصفه بأنهأهل الذ

 1."أدىن مسكة من العقل، فضالً عمن اتصف بالعلم، ال يقول دم الكنائس املذكورة وال يفوه به
ذا درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل، وال سيما إ: ألن عنده" ويعترب هذا العمل من درء املفاسد

واعترب هذا العمل مما يثري . بدت لذلك أمارات وقامت عليه دالالت تقتضي حترمي اخلوض يف ذلك
اهلرج وحيدث الفنت املؤدية لقتل النفوس وسلب األموال وإشعال نار احلرب بني اخللق يف سائر 

   2."األفاق
األمور ألا ويطنب يف احلديث عن اإلفساد واملفسدين واخلالف وينصح بترك اخلوض يف هاته 

ن أمرها يف ل والعاقبة، فرمبا يكوآويعتمد على قاعدة النظر إىل امل .ليست ظاهرة ومصلحتها كذلك
ويقول بأن أكرب حجة لعدم هدم الكنائس سكوت العلماء . ل خطرياًآاحلال يسرياً ويف امل

يف سائر ومن أكرب حجة يف ذلك سكوت العلماء والصاحلني عليها " :فيقول. والصاحلني عليها
أقطار األرض وتغافلهم وتركهم هلا على ما وجدوها عليه، إذ خمالفتهم عني املنكر من حيث 

  3."نسبهم به إما للقصور والتقصري، أو رميهم باجلهالة والبدعة واملوافقة على املنكر أو املداهنة
احلاصل الذي عليه و:"ويف األخري يأيت بالقول الفصل الذي عليه االعتماد والذي ال حميد عنه فيقول

أن ال سبيل إىل هدم الكنائس حبال حيث كانت، ألن ذلك . االعتماد واليه االستناد يف هذه القضية
واملعترض كذلك . على ما يف السؤال حرام ال يسوغ شرعاً، وال خيالف يف هذا أحد من املسلمني

وقوع الفساد يف غريه،  عاص وإن كانت املفسدة مأمونة يف املوضع الذي منه السؤال، إذ ال يؤمن
وهذا هو احلق الذي ال حميد عنه، فيجب ألجل ذلك على من قلده اهللا حكماً من األحكام 
الشرعية، وجعل له نظراً على عباده، أن يضرب على يد القائم وال ميكنه من هذا الغرض، فإن 

  .انتهى 4."مفسدته أعظم من مصلحته فيما ظهر
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  :صاعرأي فقيه تونس ومفتيها الر) 4
كان جوابه خمتصراً ويف قضية واحدة، وهي أنه يصح للذميني أن يشترطوا بناء الكنائس فيما 

  .وهلذا نأيت جبوابه كامالً. يشترونه من أرض
سالم اهللا األمت، ورضوانه املبارك األعم، خيص سادتنا وموالينا . احلمد هللا وحده: "قال الرصاع

سألين بعض الفضالء من األخوان عما . جواد حفظهم اهللالفقهاء والعلماء، ومن يقف عليه من األ
يشتريه أهل الذمة من أراضي املسلمني املبتدعة على أيدي املسلمني أعام اهللا ليس ألهل الذمة أن 
يشترطوا بناء الكنائس يف تلك األراضي املذكورة، وليس للمسلمني أن يبيعوا األرض اململوكة أو 

مانع هلم من شراء ما يبنونه لسكناهم إذ هم يؤدون اجلزية وهم حتت  املبتدعة للكنائس بوجه، وال
. وإذايتهم ومناقصة أمواهلم وحيوام وائمهم ال حيل ذلك فإم حتت ذمة املسلمني. ذمة املسلمني

وجزيتهم بسنة املسلمني، تؤخذ منهم طوعاً وكرهاً، وال يقصدون بأذية، وإذا صارت األرض 
ون اشتراط ألماكن يعبد فيها غري اهللا تعاىل فلهم أن يتصرفوا فيها ببناء ما املذكورة على ملكهم د

  1."حيبون والسالم
: وهذه هي أغلب ردود العلماء الرافضة لرأي املغيلي، واملالحطة األعم اليت نالحظها عليهم وهي

وا وخالفوا أم ال يريدون التغيري وإنكار املنكر، فهم يعترفون ضمنياً بأن هؤالء اليهود مترد
ولكن التحجر والسكون وعدم التغيري . األحكام الشرعية وبأم ال تنطبق عليهم أحكام أهل الذمة

هو طبيعتهم وفكرم، ويتخذون من السابقني هلم من العلماء واألمراء أدلة على ذلك، فلو كان 
ليوم بغلق باب مثل ما يشاع ا. هذا املنكر منكراً جيب تغريه لغريه من سبقونا وهم أهل لذلك

االجتهاد، وأنه ال يوجد كفء يصلح لإلجتهاد، فعلينا بضم اليد، وغلق املخ والرأس، واإلتكال 
ويرسخون فكرة التحجر وهي ما أبقى السابقون . على ما تركه السابقون لنا من قضايا وأحكام

ا مل حتدث قد أفتولالحقون شيئاً، فهم قد فصلوا يف األحكام تفصيالً ممالً، وحىت األقضية اليت 
عتماداً على اتطيعوا أن يفتوا يف هاته القضية فبهذا مل يس -فتراضيالأي ما يعرف بفقه ا -فيها

وإمنا رجعوا إىل التاريخ ومن سبقهم يف سكوم على تغيري . األصل والرجوع إىل الكتاب والسنة
  .املنكر
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ته ال يغري حكمه، إذ ال منكر أعظم إن دوام املنكر أو كثر :غري حكمهيدوام املنكر أو كثرته ال 
وقد استمر كثري من الناس عليه غرباء وشرفاء، ومل  من ترك الصالة املوجب للقتل كفراً أو حداً،

يغري ذلك حكمه، إذ مل يزل العلماء قدمياً وحديثاً ينصون على وجوب قتله إما كفراً وإما حداً، 
املنع يف مسألة السؤال وعلى اهلدم بعد البناء،  وال عربة عندهم بكثرة وجوده كما مل يزالوا على

وال عربة عندهم بكثرة وجود ذلك وال استمراره، وال ينكر النصوص املقتضية لذلك ويدفع يف 
أعاذنا اهللا من اخلذالن، واملروق على دين . حنرها إال من هو مكذب للشريعة ساع يف هدمها
بياء والرسل، وموضح املناهج والسبل، الذي املبعوث من خري بيت يف معد بن عدنان، سيد األن

أرسله اهللا باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون، وأمر بقتال الذين ال 
يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق حىت يعطوا 

  1.اجلزية عن يد وهم صاغرون
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حناول أن . قبل أن ندخل يف صلب املوضوع ونتعرف على منهج اإلمام املغيلي يف هاته الرسالة
  .نعطي حملة عن صاحب األسئلة وهو األسقيا احلاج حممد أمري مملكة سنغاي

  :األسقيا حممد صاحب األسئلة

احلايل، األصل، وكان أجداده قد هجروا من اجلنوب املوريطاين  األسقيا حممد األول سراكويل
وقد سكنت عائلته حول  حينما اضطربت األمور يف مملكة غانا عند اية القرن احلادي عشر،

سط وامتزجت يف قبيلة سنغاي، وقد بدأ عهد التوسع لتلك اإلمارة منذ حوايل سنة النيجر األو
 وأصبح األسقيا حممد أحد الضباط البارزين يف جيش األمري سين علي، الذي إمنا بدأ. م1336

م قام األسقيا حممد بثورة ضد 1493ويف سنة . م1465عهد التوسع الكبري حتت قيادته منذ سنة 
سين علي واستوىل على عرش سنغاي، فبدأ منذ ذلك الوقت عهد األسقني يف سنغاي الذي استمر 

  .م1591حىت سنة 
مجيع امليادين، وجاء األسقيا حممد األول إىل احلكم بثورة، فكان عليه أن يقوم بأعمال هامة يف 

لكي يوطد وجوده على عرش اململكة، ولذا نراه يسلك سياسة احملاباة جتاه الفقهاء ورجال الدين 
يف البالد، أما أصله السوداين، فقد كان من العوامل اليت ساعدته يف قبول الناس حلكمه، ذلك أن 

زيغية تعود يف أصوهلا إىل اليت أى األسقيا حكمها لتلك البالد بثورته، كانت أما) ضياء(عائلة 
وقد قام حممد األول . منطقة طرابلس الغرب، ومنها انتقلت إىل فزان، قبل رحيلها إىل السودان

وكان هدفه من تلك اإلصالحات هو . م1496بإصالحات إدارية واسعة قبل ذهابه إىل احلج سنة 
ضوية حتت لوائها ميع القبائل املناخلروج باململكة من الشكل القبلي إىل املرحلة الوطنية اليت تتيح جل

  .ن العامة بالبالدوؤاملشاركة يف الش
مث أدخل حممد األول عدة إصالحات، فجعل اخلدمة العسكرية تنفصل على العمل املدين، وأصبح 
اجليش يتوفر على نظام مستقر وبذلك مل تعد طريقة االستنفار سارية املفعول، كما كان الشأن يف 

  .بقالعهد القبلي السا
وبعد هذا رحل إىل احلج يف موكب حافل، ويف مكة قلّده شريفها يف حفل كبري إشارات السلطنة 
على السودان كله، وكان اهلدف الذي يسعى إليه حممد األول من ذلك، هو اكتساب املكانة 
. السياسية على أساس شرعي يف أعني رعاياه، وقد انفق يف تلك الرحلة ثالمثائة ألف قطعة ذهبية

ما بعد رجوعه من احلج فإنه امك يف الفتوحات، فوسع نفوذ مملكته على معظم أقاليم السودان أ
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الغريب، وبذلك بلغت سنغاي من التوسع يف عهده، ما مل تبلغه مملكة قبلها يف تاريخ السودان على 
ويف آخر أيامه نزع عن العرش بتأمر شارك فيه بعض ضباط اجليش من أصدقاء أكرب . اإلطالق

   1.م1428، واجلسوا هذا األخري على كرسي السلطنة سنة )موسى(أبنائه املدعو
ولقد خلد التاريخ لإلمام املغيلي أثاراً عظيمة يف السودان الغريب اعترف له بذلك أصحاب الدار 

وال زالت أثاره .  وجعلوه علماً من األعالم مل يسبق التاريخ أن دون امسه مثل ما دون اسم املغيلي
  .لفاته وحياته ساطعة للعيان يف السودان الغريبومؤ

  :أثار املغيلي يف السودان الغريب
لقد دخل عدد من أعالم اإلسالم املغاربة إىل بالد السودان منذ فجر اإلسالم وعملوا على نشر 
: العلم واألدب والثقافة، حىت كثر فيها العلماء وبلغوا الرقم اخليايل الذي ذكره السعدي حيث قال

قد مجع يوم إسالمه أربعة اآلف ومائتني من العلماء والفقهاء ليعلن إسالمه ) جين(ملك مدينة  إن
  .ه400أماهم سنة

ومل خيلد التاريخ أثراً لعامل عريب، غريب أو شرقي، مثل ما خلده للمغيلي يف غرب إفريقيا عموماً، 
  .ويف نيجريا خصوصاً

ن، وشدة متسك أهلها بالقرءان، وحمبة سالطينها بقوة اإلسالم يف السودا وحاصله أن اإلمام مسع
للعلم والعلماء، اجته اليها بعد حادثة ليتمكن من التأثري على تلك الناحية لينشر فيها الدين والعلم 

 فلما وصل إليها استقبله امللوك والعلماء استقباالً باهراً، ويقول مؤرخو. والثقافة واألدب) مبطيطة(
هو الذي استقدمه إىل بالده، والصحيح أن املغيلي نفسه " سلطان سنغاي"أن أسكيا حممد : األفرنج

" كانو: "هو الذي اجته إىل السودان باختياره، وإال ملا تيسر له أن ينتقل من بالده إىل بالد مثل
ث يف مدينة لينشر ا أفكاره وعلومه وأثاره، وملا تسىن له أن ميك" تكدة"و" أقدس"و" كاشنة"و
  2.عاصمة سنغاي" غاو"أكثر من مكوثه يف مدينة " كاشنة"و" كانو"
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كان األمري حممد أسكيا سين املذهب سلفي العقيدة يهتم كل االهتمام بإصالح حال 
مبا يتالءم والعقيدة السلفية وسنة النيبء صلى اهللا عليه وسلم اليت . رعيته وتقومي السلوك فيها

وكان أسكيا فامهاً حقيقة اإلسالم ومنهجه السليم يف نظام . من هو شخصياً ااختارا البالد ويؤ
احلكم، وكان قد حج يف موكب عظيم واتصل بالعلماء يف مصر وفلسطني ومكة واملدينة وسأهلم 

وقد وصفه القاضي حممود كعت الذي كان من مرافقيه يف حجه . واستفاد منهم وقدموا له نصائح
لينا بأن أظهر لنا يف زماننا هذا اإلمام الصاحل اخلليفة العادل والسلطان الغالب ومن اهللا ع: "بقوله

  1....".املنصور
فلما ثبتت له السلطنة واستقامت اململكة خرج من ذلك كله وجعل يسأل العلماء العاملني : "مث قال

يع علماء حىت اتفق مج. عن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وميشي على أقواهلم رمحه اهللا
وممن صرح له بذلك الشيخ عبد الرمحان السيوطي والشيخ حممد بن عبد . عصره على أنه خليفة

  ."الكرمي املغيلي والشريف العباس أمري مكة رحم اهللا اجلميع
وكان األسكيا حممد يدرك األوضاع الدينية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت سيطرت على 

وتقاليد ي، الذي كان قبله من مفاهيم دينية مضطربة وخاطئة يف أكثرها، اتمع منذ سين عل
تعمقت جذورها يف النفوس، ال متت إىل اإلسالم بصلة، لذلك  كان يرى أنه ال بد من تغيري ذلك 
كله، وال بد هلذا التغيري من التصدي جلميع جوانبه مبنهج إسالمي سليم واضح، هلذا كانت اسئلته 

ي تدور حول دور العلماء يف نصح احلكام، واحنراف اتمع وحكامه، وحكم املوجهة للمغيل
  2.وغري ذلك من األسئلة السياسية واالجتماعية -سين علي -إسالم احلاكم الذي كان قبله

  :األمهية التارخيية حملتوى املخطوط

اليت احندرت إلينا  سئلة األسقيا حممد اليت كان قد وجهها للمغيلي الوثيقة املباشرة الوحيدةأتعترب 
  .من سالطني سنغاي حىت اآلن

وتتمثل أمهيتها يف أا تلقي بعض األضواء على الوضع االجتماعي والسياسي بدولة سنغاي أثناء 
تلك األمهية خاصة يف أن األسقيا حممد الكبري تبدو عليه الصراحة يف بسط عهد األسقني، وتكمن 

، اليت كانت تشغل باله، ليعرفها املغيلي وحياول اإلجابة عدد من املواضيع االجتماعية، والسياسية
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أما املغيلي فقد بدا عليه يف األجوبة أنه كان على إطالع بأوضاع . عنها حسب مفاهيم اإلسالم
السودانيني كما هي، ولذا فقد تضمنت إجاباته أشياء جديدة أحياناً مل يتطرق إليها السلطان يف 

ئلة وأجوبتها هام، ولكن األسئلة أكثر أمهية بالنسبة للمؤرخ ألا ومن هنا فإن كال األس. أسئلته
انصبت على تبيان األحوال االجتماعية والسياسية اليت تشغل بال السلطان يف تلك البالد، يف حني 
. أن األجوبة كان قسم كبري منها ينصرف إىل شرح املعاين الدينية أكثر من األوضاع االجتماعية

ع اليت احتوا األسئلة على أحوال البالد الداخلية فقط، وإمنا يتعلق قسم منها وال تقتصر املواضي
بعالقات سنغاي باإلمارات والقبائل ااورة هلا، ونظرة تلك القبائل واإلمارات لسنغاي يف ذلك 

مث أن طرح األسئلة من طرف السلطان على عامل مثل املغيلي ذا الشكل يعطينا أيضاً . الوقت
نظرة األسقيا الكبري للعلماء يف وقته، ومنحاه السياسي بشكل عام، كما يبني لنا وجهاً  صورة عن

وغين عن الذكر أن هذا املخطوط ينشر ألول . جلانب من تقاليد البالد أثناء عهد األسقني بسنغاي
نيني، مرة، وهو جيسم صورة جلانب التبادل الفكري والثقايف الوسيعني بني املغاربة وجريام السودا

وظلّ يزداد اتساعاً وتعمقاً بتلك املنطقة، حىت . وقد بدأ ذلك مع وصول اإلسالم إىل غرب إفريقيا
أصبح السودان الغريب جزءاً هاماً من البالد اإلسالمية الفسيحة، وال شك أنه يف القرنني اخلامس 

 وج، ويف هذه الفترةعشر والسادس عشر، بلغ ازدهار الثقافة اإلسالمية بالسودان الغريب مرحلة األ
ومطلع على  نفسها جند حمتوى هذا املخطوط الذي يبدو فيه املغيلي كعامل وفقيه، ذائع الصيت

أحوال السودان الغريب يف ذلك الوقت، وبني األسقيا حممد كرئيس لدولة إسالمية كبرية، يهتم كل 
يت اختارا تلك البالد ويؤمن هو االهتمام بإصالح رعيته، وتقومي السلوك فيها ملا يتالءم والعقيدة ال

شخصياً بفائدا وجدواها، ملا يلقي األضواء أمام الباحثني على األوضاع االجتماعية اليت ال تكاد 
  1.تتطرق مصادر تلك الفترة إليها إال اقتضاباً وصدفةً

سنغاي، إن األسلوب اإلنشائي الذي كتبت به األسئلة يدل على قوة الثقافة اإلسالمية يف مملكة 
وكذا املوضوعات اليت تناولتها األسئلة مما يكشف لنا ما وصلت إليه الثقافة اإلسالمية يف مملكة 

  .سنغاي أيام حممد أسكيا
كما أننا نلمس دور . لقد كان عهد األسقني عصر انتشار اإلسالم واستقراره يف السودان الغريب

صالح وخدمة الدين يف السودان الغريب، علماء مشال إفريقيا واملغرب األوسط خاصة يف عملية اإل
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توجيه احلكام فب هوداته اجلبارةوما قدمه العالمة حممد بن عبد الكرمي املغيلي صاحب األجوبة، وجم
وقد أدى ذلك إىل ج اتمع . يف السودان الغريب على انتهاج وتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية

  1.بطابع إسالمي الصحيح
املغاربة يف إقامة قواعد سليمة للتبادل التجاري واإلقتصادي والفكري، والثقايف، إن جهود العلماء 

فيما بينهم وبني جريام السودانيني، بدأ منذ وصول اإلسالم إىل إفريقيا الغربية يف القرن األول 
عندما قام التابعي عقبة بن نافع دفني سيدي عقبة بسكرة بإرسال فرقة من جيشه إىل . اهلجري
ومنذ ذلك احلني ). ابن عبد احلكم(ف فزان، وقد وصلت إىل حدود تشاد وأشار إىل ذلك مشار

وبدأ يستقر يف تلك املنطقة منذ اية القرن . بدأ اإلسالم ينتشر بالتدريج بواسطة القوافل التجارية
   2.التاسع امليالدي

ند توغل املرابط أيب بكر يف كما أن للمرابطني دوراً هاماً يف إيصال اإلسالم هلذه املنطقة خاصةً ع
وقد دلت النقوش املكتشفة مبنطقة كانو بالنيجر الفرنسية على . ه475- ه471النيجر سنة 

  .3م 1061الصالت باألندلس والنيجر عام
ونلمس أمهية األجوبة يف أا تكشف لنا عما كان عليه املغيلي يف دعوته اإلصالحية واهتمامه 

الدينية والسياسية واالجتماعية، ومن العلماء القليلني الذين  الشديد بإصالح أوضاع املسلمني
. حاولوا إصالح أوضاع املسلمني مبا أمكنهم، وقاموا بثورة على الفساد مشلت مجيع جوانب احلياة

وتدل على إطالعه العميق بأوضاع السكان يف ممالك وإمارات إفريقيا الغربية لذلك جند األجوبة ال 
بل تعلق قسم منها بعالقة سنغاي . اليت حوا األسئلة من أحوال البالد فقطتقتصر على املواضيع 

  4.باإلمارات والقبائل ااورة هلا
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تدور أسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي يف جمملها حول سبعة مسائل مطولة تضمنت أحوال البالد من 
سنغاي  عفيها السائل من وض رة، حيث انطلقالداخل وعالقتها مع بقية اإلمارات والقبائل ااو

أنذاك وحال علماء الدين ا من العجم املنتسبني إىل كوكبة العلماء الذين ال يعرفون مقاصد 
العلماء وال موضع التصحيف والتحريف كما قال األمري، ومع ذلك فإن هلؤالء كتباً وحكايات 

م ورثة األنبياء، وأنه وجب ومفكرون، ويزعمون أم من علماء األمة وأ وأخباراً ومنهم قضاة،
وجعلته يطلب  -كما قال- على األمري وغريه االقتداء م وهي مصيبة ومعضلة اليت حريت األمري

وأنا أطلب من اهللا مث منك أن تفيت :"من اإلمام توضيح وفتوى واضحة يف األمر حيث خاطبه قائالً
قوهلم يف دين اهللا خيلصين تقليدهم عند  يل مبا علّمك اهللا يف هؤالء القراء هل جيوز يل أن أعمل على

اهللا، أو ال حيل يل ذلك وجيب علي البحث عمن نوليه احلكم ونقلده يف أمور الدين، وبين لنا صفة 
من يصلح لذلك شرعاً، مث أطلب منك إيضاً أن تشفي غليلي بترتيب األجوبة على هذه األسئلة 

  .1"بزيادة ما تيسر لكم من النصيحة أيضاً
خترج  ىل أمهية البطانة من حوله أوال واليت الاإلمام املغيلي بكل وعي وروية منبها األمري إوجييب 

ال وبطانة ال تألوه إ. هاه عن املنكريف كل األحوال عن صنفني من الناس، بطانة تأمره باملعروف وتن
تحت وقد ف. اليت تغلب عليهوهو على كل حال من . فمن وقي شرها فقد وقى -كما قال-خباالً

يتحدث جوبة األوىل شهية األمري املعرفية على ما يبدو، حيث جنده يف املرة الثانية يسأل وهذه األ
سالم واملسلمني على عهد السلطان سين علي الذي كان قبله،وكيف عن قضية مفصلية يف واقع اإل

قون الكهان، م يعبدون األصنام، ويصدالظاهر فقط، أما يف واقع حاهلم فإأم كانوا مسلمني يف 
ىل حد تعظيمهم لبعض أنواع األشجار سحرة وحنوهم، وقد بلغ م األمر إويستعينون بال
. ء حوائجهم منهاال عندها، كما ينذرون ويتصدقون هلا ويطلبون قضايذحبون إ واألحجار فال

ألوفا يف جامع وال يف مسجد هو وال أحد من دائرته بل أن  واألكثر من هذا أن األمري علي ما رؤيا
أما هو إضافة إىل كل ما سبق فإنه كان  .من حاشيته ال يستطيع وال أن يصلي خوفا من بطشه

ا مرأة يف مجيع مملكته أخذها وأدخلهام الشرع، بل كلما أعجبتة اشر النساء دون التقيد بأحكايع
فإنه أحل  باإلضافة إىل هذا. إىل بيته وفراشه غري مبال بأحد ليجامعها ويتلذذ ا يف حضرة أمها
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وبعد هذا الوصف خلص األمري إىل حتديد سؤاله . دماء املسلمني فقتل من شاء وأبقى على من شاء
  1.واملتمثل أساساً يف حكم الشرع يف هذا األمري وأعوانه الظلمة، واتباعه من العامة

يفقهون تدور حول القراء الذين كانوا يف مملكة سنغاي وكانوا من العجم ال  :املسألة األوىل) 1
من العربية إال القليل، ومع ذلك فإن منهم املدرس والقاضي واملفسر، ويزعمون أم من العلماء 

فأنا حائر يف أمرهم فأرجوا منك أن تعطيين فتوى فيهم؟ هل جيوز االقتداء . وأنه جيب االقتداء م
صف يل من يصلح أو البحث عن ثقاة أوليهم احلكم يف أمور الدين، و -م والعمل مبا يؤمرون

  .هلذا األمر شرعاً

أن تبعد عنك أهل الشر، : "أوصى املغيلي األمري األسكيا احلاج حممد بأمرين أوالً: جواب املغيلي
وأن تقرب منك أهل اخلري، ألن من الغالب على اإلنسان التأنس بقرينه وامليل إىل طبعه وتزيينه، 

ه من أذنك فقد مكنته من قلبك، ألن األذن فمن قربته من نفسك فقد مكنته من أذنك، ومن مكنت
  2."ال متكن زائغ القلب من أذنك: ذمام القلب، ولذلك قال مالك بن أنس

#) 4 :تحكم مبا أنزل اهللا لقوله تعاىلسؤال أهل الذكر عن كل ما ال تعلم حكمه ل: الثاين þθè=t↔ó¡sù Ÿ≅÷δ r& 

Ì� ø.Ïe%!$# βÎ) óΟ çGΨä. Ÿω tβθ çΗs>÷ès?.ر األمري من علماء السوء الذين يأكلون أموال الناس مث حذ. 43النحل

وأن ال يترك . فالواجب على األمري أن جيادهلم وأن يطردهم. بالباطل، وينشرون الفساد يف البالد
مث قرر . أحد يتكلم يف دين اهللا بتعليم وال حكم وال فتوى، حىت يكون من أهل العلم والفتوى

يا مجيع املفسدين؟ نعلى كل أمري أن يطرد عن طرق الد اتأليس من أعظم الواجب: "قاعدة بقوله
  ".فكيف ال جيب عليه أن يطردهم عن طرق الدين؟

  .يعطي لألمري عالمات وعالمات وأمارات يعرف ا العامل الصاحل من الطاحل مث
أن ينفرد عامل جمدد يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإصالح أمور الناس بالعدل  )1

نفراده بالصفاء فيكون من ال، فيكون غريباً عند علماء عصره على الباطلونصر احلق 
: قيل. بدئ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً فطوىب للغرباء"الغرباء الذين قال الرسول فيهم 

  ".الذين يصلحون عند فساد الزمان: ومن الغرباء يارسول اهللا؟ قال
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ل الذكر فهو الذي تثق فيه وتسأله عن التأكيد من صدق العامل التقي الذي ينتمي إىل أه )2
 .أمور دينك ودنياك

وأعطاه قواعد ظاهرة ليميز ا بني العلماء حىت يعرف العامل الذي يعتمد عليه ألن العلماء يف هذه 
  .األمة ورثة األنبياء يف األمم املاضية جيب االعتماد عليهم

ماء سوء وأم لصوص يأكلون أموال وحكم على القراء يف هاته الفترة يف مملكة سنغاي بأم عل
  .الناس بالباطل وأم أضر على املسلمني من مجيع املفسدين

يتعلق بسؤال األمري عن حال هاته البالد وأهلها الذين يدعون اإلسالم ويقولون : املسألة الثانية
بدون األصنام بأم مسلمون، ولكن أفعاهلم ال متت بصلة إىل اإلسالم فهو كافر باملعىن احلقيقي يع

وشرح األمري ما كان يقوم به سين علي يف مملكته من . ويعظموا ويقدموا يف مجيع أفعاهلم
فما حكم هؤالء؟ وما حكم هذا؟ . وكان يتعمدها ويصر عليها. األعمال اليت تعاكس اإلسالم

  .ووضع أسئلة تفصيلية توضح األمر

مث حكم أن . والفسق وجهادهم واجب شرعاًحكم على سين علي وأعوانه بالظلم : جواب املغيلي
وفصل يف ذلك، مث حكم عليه حبكم ما ذكروه له . عمل عمالً يوجب التكفري فهو كافر وإال فال

وإذا علمتم ذلك تبين لكم أن الذي ذكرمتوه من حال سين علي علم على الكفر بال شك، : "فقال
مبثل عمله، بل جيب التكفري مبا هو  فإن كان األمر كما ذكرمت فهو كافر، وكذلك كل من عمل

  1".أقل من ذلك
إن املغيلي " :حيث جند. وبدأ يف احلكم بالتفصيل على ذراريهم ونساءهم هل يستعبدون أم ال

ينطلق يف هذا من القاعدة القومية يف اإلسالم، والقائلة بأنه جيب إفساح اال أمام التحرر اإلنساين 
ن منذ البداية مل يأت بأمر جيعل مبوجبه الرق ممنوعاً منعاً باتاً، ما أمكن ذلك، إن يف اإلسالم كا

ولكنه اسنت عدداً من الطرق الكفيلة بإاء وجود الرق يف اتمع اإلسالمي يف ظروف معقولة، 
وعلى هذا املبدأ يعتمد . احلنث هلم من اإلمكانيات: ومن تلك املوجبات اليت تستدعي التحرر األيت

 من أعرف الناس باألوضاع يف السودان الغريب، حيثوال نشك أنه كان . به هذااملغيلي يف جوا
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كانت نسبة العبيد مرتفعة إىل حد كبري يف ذلك الوقت، ولذا نراه يأخذ جبانب املساعدة على 
  1."التخفيف من تلك اآلفة االجتماعية يف جوابه لألمري

وأرجع جزءاً منها . أموال استوليت عليهايف حكم ما تركه سين علي ومجاعته من : املسألة الثالثة
ولكن بالنظر إىل أحوال تلك العباد فإن ما زالوا على الكفر وعبادة . من قال بأنه مسلم حر

  األصنام، فهل هذا يكفرهم وحيل دماءهم إن أصروا على ذلك وإال فال؟ ما حكم ذلك؟

وما فعله وإمنا ال بد من إزالة أوصاه اهللا بأن ال يعلق املسؤولية على سين علي : جواب املغيلي
الباطل ونثبت احلق، فكل ما فعله غريك مث صار إليك، إن كان خرياً فاثبته، وإن كان شراً فأزله، 

واجب عليك أن تصلح كل ما وصل إليك، وألجل هذا : "ولو طال زمانه، مث وىفّ باألمر بقوله
ما تعين ملسلم معني واجب  كان فعلك يف إطالق من أدعى أنه حر مسلم صواباً، وكذلك كل

عليك رده، وأما أموال اختلطت وجهل أرباا فهي يفء لبيت املال فاصرفها فيما أراك اهللا من 
   2."املصاحل

والتعاون فيما بينهم حملو الظلم . يتعلق أساساً بالعالقات بني الدول وبني احلكام: ابعةاملسألة الر
ؤاله عن أعمال السلطان سين علي اخلارجة عن والفساد وإعانتهم على الصلح واإلصالح وس

  .والفقهاء الذين يفتون بغري علم وأعوام الذين يظلمون الناس بغري حق. الشرع

فادعوهم . األول بالد سائبة ليس هلم أمري: "خلص املغيلي جوابه بأن البالد ثالثة: جواب املغيلي
فجاهرهم ....م عليه ما استطعتإىل مبايعتك والدخول حتت طاعتك، فإن أبوا ذلك فاجربه

. بالسيف، حىت يدخلوا كلهم حتت طاعتك على طاعة اهللا ورسوله، وذلك من أفضل اجلهاد وأمهه
. بالد هلم أمري فهؤالء ال حيل لك أن يرتعاه يف الطاعة وال حيل ألحد أن ينازعه يف رعيته: الثاين

. هللا وادخل فيه دفع الظلم على املسلمنيوفسر اجلهاد يف سبيل ا 3."فأفعل وأن أدى ذلك إىل القتل
واعتربه أفضل من جهاد الكفار وهو ذا يعطي األولية إىل اإلصالح الداخلي بني األمة وتوحيد 

βÎ) ÿÍνÉ‹≈yδ öΝä3çF¨: الصف مث بعد ذلك خنرج إىل العدو بكامل قوتنا أمة واحدة قال تعاىل ¨Βé& Zπ̈Β é& 
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الظلم على املسلمني وتغيري املنكر، والدفع عن املسلمني من أفضل اجلهاد، بل جهاد هؤالء آكد من 
   1".اجلهاد يف أولئك الكفار الذين وصفت

ل املفسدين والظلمة وحكم بقتا. تعارض ضرران، فارتكب أخف الضررينوإن مل تستطيع فقد 
وأوصاه . وأعوام ولو كانوا يصلون وحيجون، ولو أدى ذلك إىل قتل عدد كبري من املسلمني

  .مبساعدة إخوانه احلكام والسالطني يف فعل اخلري وفيما فيه منفعة املسلمني

يسأل فيها سؤال مهم يتعلق باخلراج والزكاة وعن موقفه كأمري : املسألة اخلامسة والسادسة
  .واليت امتألت بطوم وجيوم مبا حرم اهللا. لمسلمني من تلك الفئة الظاملة من خاصة الناسل

كان جوابه يوافق الشريعة اإلسالمية الداعم ألسس التكافل والتواصل بني عامة : جواب املغيلي
 2".اء والنارالكأل وامل. الناس شركاء يف ثالثة:"الناس، واملراعي ملبدأ ما نص يف احلديثني الشريفني

اللهم من ويلّ من آمر أميت شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ويلّ "وقوله صلى اهللا عليه وسلم 
مث أعطى اإلمام املغيلي قاعدة لألمري يقتدي ا ويطبقها يف  3."من أمر أميت شيئاً فرفق م فارفق به

ع أن تترك ما ال بأس به خوفاً إن مالك الدين الورع، وفساد الدين الطمع، والور: "حكمه فقال
      4."فعليك به يف مجيع األمور. من الوقوع فيما به بأس

حيث . هذا السؤال جاء تلخيصاً ومفتاحاً لكل ما دار بينهما يف حوارمها السابق :املسألة السابعة
يصر  وهو ما أرق األمري وجعله. يعود إىل مسألة الشرك واالعتقادات الباطلة والطمع عند اخلاصة

على االستبيان والتوضيح من اإلمام املغيلي، عله يستطيع أن يغري بفتواه ووعيه، ما مل يستطيع أن 
  .يغريه هو حبد سيفه، وتلك حكمة بالغة، ونظر ثاقب من أمري حيرص على دينه وسالمة رعيته أوالً

الغيب وأخبار األمري عن تلك الفئة الضالة من الناس اليت ادعت معرفة ويف هذا السؤال يسأل 
النجوم واجلن وخط الرمل وأصوات الطيور وحركتها، إضافة إىل ممارستهم السحر ومعاشرة اإلماء 
وكشف العورات عامة، وما إىل ذلك من البدع واملنكرات، وهاته البدع واملنكرات مجيعها كما 

ل جميء بفريقية قإلاضح وصريح يف كثري من البلدان اكانت متفشية بشكل و. يقول املؤرخون
ومع دخوله بدأت يف االختفاء تدرجيياً، وإن بقي بعضها كالسحر مثالً أو كالعري الذي . اإلسالم
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وهذه األعمال أو بعضها على األقل ال تزال بعض صورها إىل اآلن يف . أصبح بني العبيد أساساً
   1.بعض اتمعات

رحية، انطلق فيها من رؤية إجابة املغيلي على هذا السؤال كانت واضحة وص: جواب املغيلي
الشرع اليت جاءت لتحافظ  على كرامة اإلنسان وتصونه من كل ما ميكن أن ميس شرفه، أو 
خيدش حياؤه كما جاءت أيضاً لتحرم التالعب مبشاعر الناس والعبث بأفكارهم وعقوهلم مصداقاً 

çµ:لقوله تعاىل ø%ã— ö�tƒ uρ ô ÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω Ü= Å¡tF øts† 4  tΒuρ ö≅ ©.uθ tGtƒ ’ n?tã «! $# uθßγ sù ÿ…çµç7 ó¡ym 4 ¨βÎ) ©!$# àOÎ=≈ t/ ÍνÌ� øΒr& 4 
ô‰s% Ÿ≅ yèy_ ª!$# Èe≅ä3Ï9 & ó x« # Y‘ ô‰s% ∩⊂∪   03الطالقا

2.  

واملالحظ على هذه األسئلة مجيعها أن كل سؤال منها قد تضمن جمموعة من األسئلة الفرعية تباعاً 
وينفي أن تكون األسئلة قد وردت للشيخ  -لناكما ق- مبدأ احلوار العام بني الرجلني مما يؤكد

دفعة واحدة وأجاب عنها كذلك، فاملتأمل هلذه األسئلة جيدها قد صيغت وفق أصول وفروع 
ووفق مبدأ البداية من حيث تكون النهاية، باإلضافة إىل تلك التفريعات اجلزئية اليت تعقب كل 

كذا فهل كذا مث إنه كذا وكذا فهل  إن كان كذا فهل كذا وإن كان سؤال من مثل قول السائل
  ).جيوز كذا إىل آخر كذا

وفق هذا النسق من الترتيب والتقسيم جيعلنا نعتقد جازمني أيضاً وورود هذه األسئلة واإلجابة عنها 
األسقيا يسأل واملغيلي جييب . أن األسئلة واإلجابة معاً كانت بني الرجلني يف شكل حوار مباشر

األسكيا من اإلجابة عن السؤال األول ليكون سؤاالً أدق منه وهكذا،  عن كل سؤال، مث ينطلق
أما ورودها معاً ضمن جمموعة واحدة من مؤلفات . وإن كانت بفاصل زمين بني سؤال وآخر

املغيلي فريجح أن اإلمام املغيلي مجع تلك األسئلة وردوده عليها مع شيء من الزيادة والنقصان، مث 
  .يعم نفعها كما هو حال كثري من املؤلفات على هذا النهجقدمها ضمن جمموع واحد ل

وهكذا فإنه مبثل ذلك احلوار الشيق واهلادف بني الرجلني، ومبثل تلك النصائح والتوجيهات 
السديدة اليت استمدها األمري احلاج حممد أسكيا من حماورته الدائمة واملستمرة لإلمام املغيلي 

قبه من األسقني من بعده أن حيافظوا على عرش احلكم ألطول استطاع األمري أسكيا ومن ورائه ع
وصلوا باململكة من حيث القوة والتوسع إىل احلد الذي مل تصله ال من قبلهم وال "مدة ممكنة جيث 
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من معارضة شديدة من طرف وجهاء سنغاي يف بداية أمره واليت  يهلقوهذا رغم ما  .1"من بعدهم
األمري  -واملتأمل لتلك األسئلة واألجوبة احلوارية بني الرجلني .أدت إىل حد املقاومة بالسالح

يستطيع أن يقف على مدى اطالع األمري أوالً على أوضاع السودانيني كما هي،  -ومستشاره
كما يلتمس من خالل صراحته يف بسط عدد من املواضيع االجتماعية والسياسية اليت كانت تشغل 

تعترب األجوبة مبا تضمنته من فتاوى وتوجيهات مهمة ومفيدة جداً . باله على طاولة احلوار والنقاش
لألمري وخلفه زعامة املسلمني، كما كانت األسئلة مبا راعته من أمور الدقة واإلملام معاً أهم من 

   2.اإلجابة موع الدراسني والباحثني
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أسئلة األمري األسقيا حممد الكبري وأجوبة  .من خالل هاته الرسالة اليت هي عبارة عن أسئلة وأجوبة 
بطريقة تفصيلية، وواضحة، توضح لنا اإلمام املغيلي، وطريقة املغيلي يف اإلجابة عن هاته األسئلة 

املعاناة اليت كان يعانيها األمري األسقيا من خالل املشاكل السياسية واالجتماعية اليت كانت تعيشها 
ني، وحماولة األمري إعادة األمور إىل الطريقة اإلسالمية الصحيحة مملكة سنغاي يف أول حكم األسقي

 -سين علي- فبذلك جنده يف أسئلته يفصل ويسأل أسئلة جزئية وتفصيلية يف األمور اليت تركها له 
  .وهو ذا حيمل هم الدولة والشعب

املغيلي الذي  وحىت يؤسس دولته على أسس شريعة قرب إليه العلماء والفقهاء، ومن بينهم اإلمام
  .جعله مستشاراً له يف حكمه، فكانت بينهما هاته األسئلة واألجوبة

حناول يف هذا املطلب استخراج منهج اإلمام املغيلي يف إصالح األمور السياسية واالجتماعية اليت 
  .كانت تتخبط فيها مملكة سنغاي

                        الوقوف ضد الباطل وأعوانه وتغيريه ولو أدى إىل قتال املسلمني) 1

فقد حكم يف . وهذا األسلوب يدخل حتت باب املقاصد، وهو واضح يف هاته الرسالة القييمة
حكم . السؤال األول على علماء السوء الذين يفسدون يف األرض ويأكلون أموال الناس بالباطل

ألمة وعبادها أن كثرياً من علماء هذه ا:"جبهادهم هم ومن يوالوم ويناصروم حيث يقول
يأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل اهللا، وبسبب هؤالء العلماء والعباد شاع الفساد 

إنه ': قال صلى اهللا عليه وسلم. يف مجيع البالد، فاجلهاد فيهم ويف أنصارهم أفضل من كل جهاد
  1".'لماء السوءمن ع: من غري الدجال أخوف عليكم من الدجال، فقيل من يا رسول اهللا؟ قال

وحكم يف اإلجابة عن السؤال الثاين على سين علي وأعوانه بالفسق والضالل، وأمر جبهادهم 
أن سين علي ومجيع أعوانه وأتباعه وأنصاره ال شك أم من أظلم الظاملني :"وتغيريهم فقال

أسكيا فيهم الفاسقني الذين يقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل ويفسدون يف األرض، فجهاد األمري 
  2."وأخذ السلطنة من أيديهم من أفضل اجلهاد وأمهه

ويأيت بقاعدة يف جوابه على السؤال الثالث ينصح فيها األمري بتغيري املنكر وعدم السكوت عليه 
وال تقل يف باطل قدرت اليوم على إزالته هذا ال يلزمين ألين ما فعلته، إمنا فعله غريي، : "بقوله

                                                 
 .142ص -املرجع السابق - أبو بكر امساعيل ميقا -  1

 .149ص - املرجع نفسه -  2



 املنهج الدعوي لألمام املغيلي:                                                       الفصل الثالث

 

 
 

159

صار إليك، إن كان خرياً فأثبته، وإن كان شراً فأزله، ولو طال زمانه، ألن  فكل ما فعله غريك مث
  .1"امللك هللا واحلكم هللا

وحكم على أهل البالد الذين يدعون اإلسالم ويعبدون األصنام ويعظمون األشجار واألحجار 
وأما القوم الذين وصفت أحواهلم فهم مشركون بال شك، ألن : "بالكفر ووجوب جهادهم فقال

التكفري يف ظاهر احلكم يكون بأقل من ذلك كما بيناه يف السؤال الذي قبله هذا، فال شك أن 
اجلهاد فيهم أوىل وأفضل من الكفار الذين ال يقولون ال إله إال اهللا، ألن هؤالء الذين وصفت 

بقتل ، فهم أوىل باجلهاد من الكفار الذين ال يقتدى م مسلم، فجهادهم ....لبسوا احلق بالباطل
  2."رجاهلم وسيب نساءهم وذراريهم وب أمواهلم

ووصل إىل حد احلكم بقتال الظلمة واملفسدين يف األرض وأعوام ولو أدى إىل القتال إىل قتل 
وليس من املنكر قتل الظلمة واملفسدين وأعوام، ولو كانوا : "عدد كبري من املسلمني حيث يقول

تلوهم ولو قتلوا منكم كثرياً وقتلتم منهم كثرياً، إذا كان يصلون ويصومون ويزكون وحيجون، فقا
  3."قتالكم لنصرة احلق على الباطل ونصر املظلوم على الظامل

ويف اإلجابة عن السؤال السابع محل ويل األمر قضية تغيري املناكر اليت حتدث يف جمتمعه وأنه 
رة من املؤمنني، أن يغيري تلك فواجب على أمري املسلمني، وكل من له قد: "مسؤول عنها بقوله

  4."املناكر كلها
فحاش املؤمنني املسلمني أن يفعلوا مثل ذلك ويواطأوا عليه خلفاً عن : "وقال يف موضع آخر

سلف، فواجب عليهم أن يتوبوا إىل اهللا تعاىل عاجالً، وأن يبادروا إىل تغيري ذلك، وغريه من املناكر 
هد يف ردعهم وردهم وردع كل من يف حكمه، إىل العمل عاجالً، وواجب على ويل األمر أن جيت

بشرائع اإلسالم فإن ذلك من أفضل اجلهاد وأمهه، فليبادر لتغيري املنكرات كلها، حبسب ما أراده 
  5."اهللا، ال حبسب هواه من الرأي السديد يف تغيري املنكر
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  النصح املستمر لألمري والسلطان يف األمور الكبرية والصغرية) 2
لنا هذا املنهج جلياً يف دعوة اإلمام املغيلي يف السودان الغريب، فمنذ انتقاله إىل هناك رفع راية  يربز

النصح واإلرشاد والتعليم، إضافة إىل علم األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي مل يتنازل عنه 
  .طوال حياته الدعوية

بلدان، كان شعاره النصح لسالطني تلك فبدخوله إىل السودان الغريب وانتقاله بني املمالك وال
ويف هاته . وذا عرف اإلمام املغيلي هناك، وذاع صيته، وصار حمبوب امللوك والشعوب. البالد

  .الرسالة جنده ينصح األمري األسقيا حممد الكبري يف الكثري من األمور
على هاته البالد  ومن أهم نصائحه لألمراء إنه كان حيملهم املسؤلية ويقول هلم إنكم مؤمتنون

فكن هللا عبداً بطاعته يكن لك : "فكان يقول. فامشوا فيهم بطريق األمن والسالمة واخلري والرمحة
رباً حبفظه وإعانته، إمنا أنت مملوك ال متلك شيئاً وقد رفعك موالك على كثري من عباده لتصلح هلم 

راع ال مالك، وكل راع  دينهم ودنياهم، ال لتكون سيدهم وموالهم، وأنت يف مجيع مملكتك
  1."مسؤول عن رعيته، فانظر لنفسك قيل الفوت، فإنه ال بد من املوت

ويعود مرة أخرى وينصحه ويذكره بأنه مسؤول وأنه جيب عليه أن يكون شجاعاً أمامها، وال 
حيث . حيمل من سبقه هاته املسؤولية، بل عليه أن حيملها ويصلحها ما استطاع إىل ذلك سبيالً

أن امللك كله هللا واحلكم هللا من قبل ومن بعد، فاشكر نعمة اهللا عليك، واتقه فيما والك " :يقول
وقلدك من أمور، واعلم أن سين علي محا عليه محله عل عنقه، واكتسب يف محله حىت انقضى 

فترك ذلك احلمل بينكم فحملته أنت، فاكتسب لنفسك يف محله ما ترجى لك بركته، . أجله
ه يف الدنيا واآلخرة، وال تقل يف باطل قدرت اليوم على إزالته هذا ال يلزمين ألين وحتمد لك عافيت

ما فعلته، إمنا فعله غريي، فكل ما فعله غريك، مث صار إليك، إن كان خرياً فأثبته، وإن كان شراً 
  2."وأنت عبد اهللا. فأزله، ولو طال زمانه، ألن امللك هللا واحلكم هللا

ر يف حقيقة قوله وبرهانه وزعمه، فإن لكل قول حقيقة، ولكل حقيقة فانظ: "وكان ينصح ويقول
برهاناً، ولسان احلال أنطق أي أصدق من لسان املقال، فال يغتر حبسن األقوال مع سوء األحوال 

  3."إال األغبياء من الرجال واألطفال
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األمر أن جيتهد  فواجب على ويل: "وينتهي بنصيحته بالعزم على تغيري املنكرات وعدم تركها بقوله
يف ردعهم وردهم وردع كل من يف حكمه، إىل العمل بشرائع اإلسالم، فإن ذلك من أفضل 
اجلهاد وأمهه، فليبادر لتغيري املنكرات كلها، حبسب ما أراده اهللا، ال حبسب هواه من الرأي السديد 

  1."يف تغيري املنكر، فإن لكل شيء وجهاً ينظر إليه، والظامل أحق أن حيمل عليه

  نظرة املغيلي الواسعة لإلحتاد بني املسلمني ونشر اإلسالم يف املناطق األخرى) 3

واهللا ". وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان:"وهذا املنهج يدخل حتت باب
كافة  وما أرسلناك إال: "قال تعاىل. سبحانه وتعاىل شرع اإلسالم وجعله ديناً عاملياً للناس كافة

ومن هذا املنطلق كان ال بد من اتساع . العريب واألعجمي، األبيض واألسود" للناس بشرياً ونذيراً
حىت يعم السلم والسالم واألمن واألمان ربوع . دائرة اإلسالم إىل املناطق ااورة ململكة سنغاي

دان وإصالحها ألم رأوا واألمري األسقيا جاءته دعوى للدخول إىل هاته البل. هاته األراضي الطييبة
  .فيه الرجل الصاحل القائم بشرع اهللا الواقف عند حدود اهللا

ويف هذا األمر اخلطري الذي يتعلق بالفتوحات والدخول إىل املمالك األخرى وإخضاعها فصل له 
  .األمر تفصيالً، فكانت إجابته بأن البالد اليت تريد إخضاعها ثالثة بلدان

هؤالء أجبهم إىل مبايعتك والدخول "هاته البالد السائبة املهملة : ابالد سائبة ال أمري هل )1
حتت طاعتك، فإن أبوا ذلك فأجربهم عليه ما استطعت، ألنه ال حيل لطائفة من املسلمني 

فجاهدهم بالسيف حىت يدخلوا كلهم حتت طاعتك على طاعة اهللا ...أن يكونوا مهالً،
  . 2"ورسوله

البالد اموعة حتت سلطان يوحدها ويرعى مصاحلها، ال جيوز لك  هاته: بالد هلا أمري صاحل) 2
أن تنازعه السلطان، ألن ذلك يعد من اخلالف والفرقة والفتنة، واهللا يدعوا إىل اجلماعة والتفاهم 

  .والتعاون
فإن استطعت أن تزيل ظلمه عن "هذا األمري الظامل طبق معه حالن : بالد هلا أمري ولكنه طاحل) 3

 من غري مضرة حىت تقيم أمرياً عادالً فافعل وإن أدى ذلك إىل القتل وقتل كثري من املسلمني
  3".أعوانك
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وهنا يتضح لنا فكر اإلمام املغيلي الذي ينظر إىل األمور العامة مبنظار اإلصالح، فاإلصالح العام 
األقلية ولو أدى ذلك إىل الضرر على حساب األقلية، ف. سيستمر ونتائجه وفضائله تعم اجلميع

وإال فسيبقى احلال على ما كان عليه وتستمر . النخبة ال بد أن تضحي من أجل العامة واإلصالح
  .الفوضى والفساد يف األرض

وإن مل "فاإلفساد ال بد من إزالته من خذوره ولو بالتضحية يشرط أال يؤدي إىل ضرر أكرب منه 
فقد تعارض هنا ضرران، فاحذر تغيري منكر تستطع أن تزيل ظلمه على املسلمني إال مبضرة عليهم، 

مبنكر مثله أو أعظم منه، فتثبت ههنا وارتكب أخف الضررين ألن ارتكاب أخف الضررين قاعدة 
  1".مشهورة وسنة مأثورة

وكان شعاره يف هذا األمر العام هو نصرة احلق ونصرة املظلوم ولو أدى هذا العمل إىل قتل الكثري 
رى أن الظلم إذا بقي جامثاً على رؤوس اخلالئق فإن صاحبه سيطغى ويعلو ألنه كان ي. من اجلانبني

أما إذا حورب ووجد من يقف له . ويتجرب مثل فرعون الذي عال يف األرض وجعل أهلها شيعاً
باملرصاد فإنه سيضمر ويضمحل ويفىن، ومن هنا جند اإلمام املغيلي يتشدد يف هذا األمر ويفيت فيه 

وليس من املنكر قتل :"فيقول. احلل األجنع والصارم يف هاته القضية املصرييةبقسوة وشدة إلعطاء 
الظلمة واملفسدين وأعوام، ولو كانوا يصلون ويصومون ويزكون وحيجون، فقاتلوهم ولو قتلوا 
منكم كثرياً وقتلتم منهم كثرياً، إذا كان قتالكم لنصر احلق على الباطل ونصر املظلوم على الظامل، 

لك فإن علماء السوء يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اهللا باجلهل واهلوى، فافهم ذ
فإن كان بلد من بالد املسلمني فيه سالطني كثرية أو كرباء كما وصفت، وزعم بعضهم أنه يقيم 

  2".العدل أو يزيل الظلم إن أعنته عليهم، فانظر يف حقيقة برهانه وزعمه
لحاكم يفصل فيها يف قضية من يطلب منه اإلعانة يف القضاء على الظلم ويعطي هنا قاعدة ذهبية ل

فانظر يف حال هذا الذي يطلب منك اإلعانة فإن وثقت بزعمه وأنه إذا قويته وىفّ :"والظاملني فيقول
بوعده وعهده فقوه على ما فيه منفعة للمسلمني حسبما بينت لك، وإن مل تثق فيه فيما زعم فال 

  3".تعنه
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  يف احلكم على اآلخر بالكفر هج اإلمام املغيليمن) 4
املتتبع هلاته الرسالة القييمة جيد فيها منهجه يف التكفري واضح للعيان، فهو ال حيكم على اآلخر 

وهو ال يكفر أحد من أهل القبلة إال إذا صدر عنه . بالكفر إال إذا صدر عنه ما يوجب التكفري
وهو بذلك يكون من أنصار أهل السنة يف هذا املنهج، فال . اعتقاداً أو عمالً ما يوجب التكفري

نكفر أحد من أهل القبلة بسبب عمله أو ذنبه وإن كان من الكبائر أو أصر عليه، إال أن ينكر 
  .معلوماً من الدين بالضرورة أو يشرك

فال  وأما قولك هل هم كفاراً أم ال؟: "ويفصل اإلمام املغيلي يف احلكم بالكفر على اآلخر فيقول
األول أن يكون نفس اعتقاده . يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، إمنا يكون التكفري بأحد أمور ثالثة

: الثاين. كإنكار الصانع أو صفة من صفاته اليت ال يكون صانعاً إال ا، أو جحد النبؤة: كفراً
مر، وغصب استحالل شرب اخل: صدور ما ال يقع إال من كافر وإن مل يكن كفراً يف نفسه، مثل

األموال وترك فرائض الدين والقتل والزنا وعبادة األوثان واال ستخفاف بالرسل وجحد شيء من 
أن يقول : الثالث. القرءان، فهذان األمران اإلمجاع على من ثبت عليه واحد منهما حكمنا بكفره

وهذا خمتلف . يعرف اهللاقوالً يعلم أنه ال يصدق إال ممن ال يعلم اهللا تعاىل، وإن كان قائله يزعم أنه 
   1."فيه بني العلماء هل يكفر به أم ال، وعليه اختلفوا يف تكفري املعتزلة وحنوهم من أهل البدع

وذا حكم على سين علي بالكفر ألنه عامل بأمور الدين ولكن ينكرها، ويعمل ما ينايف اإلميان 
كذلك كل من عمل مبثل عمله بل فإن األمر كما ذكرمت فهو كافر، و" :ومياثل عمل الكفار فيقول

كفاراً أصالة كاليهود :"وقسم الكفار إىل ثالثة أصناف". جيب التكفري مبا هو أقل من ذلك
والثالث من يزعم أنه مسلم . والنصارى واوس، والثاين من كان مسلماً مث ارتد ارتداداً ظاهراً

  2."ر كما ذكرمت يف سين عليوحكمنا بكفره ألنه صدر منه ما ال يقع يف الظاهر إال من كاف
وحكم على أهل بال د السنغاي الذين يقولون ال إله إال اهللا ولكنهم يعتقدون النفع والضر من عند 
البشر واحلجر، وهلم أصنام وهلم بيوت معظمة مثل الكعبة ال يذحبون إال أمامها وال يقطعوا أمراً 

وأما القوم الذين وصفت أحواهلم :"فر فيقولحكم عليهم بالك. صغرياً وال كبرياً إال بأمر سدنتها
فهم مشركون بال شك، ألن التكفري يف ظاهر احلكم يكون بأقل من ذلك وحكم بقتاهلم وسيب 
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نساءهم وذراريهم وب أمواهلم على ما قدمناه يف جواب السؤال الذي قبل هذا، فإن صمموا 
  1."على شركهم فخرق سدنة بيوم لكفرهم وآهلتهم بالنار

وأما ما سألتين :"فصل له يف إجابته على السؤال الرابع مبا حكم على األخر بالكفر حيث قال مث
عنه من التكفري فقد تقدم بيان ما يكون به التكفري، فمن ثبت عليه بأنه حلل املكس وحنوه من 

  2."أكل أموال الناس بالباطل وجب احلكم بكفره، وكذلك من أنكر احلق املبني ولبسه بالباطل
وحكم على الذين ال يتوارثون وفق الشريعة اإلسالمية وإمنا يأخذون مال امليت عنوة، وال 

حكم عليهم بالكفر . يقسمونه على الورثة وال يعطون الصغار حقهم وحيرمون النساء من املرياث
أما القوم الذين من شأم ال يتوارثون على الكتاب والسنة، إمنا يرث منهم اخلال وابن :"فيقول

األخت وابن اخلال فإت رأوا أن ذلك حالالً وجحدوا شرائع مرياث اإلسالم فهم كفار، وإن مل 
  3."جيحدوا املرياث وأقروا أم عصاة فليؤمروا بالتوبة والرجوع إىل اهللا يف املرياث

وحيكم على املتحاربني الذين خيالطهم املسلمني يف كل أمر يغزون معهم وحياربون معهم، فيعطي 
وأما احملاربون فال بد من غزوهم، وال بأس عليكم فيمن أصيب بينهم من أولئك " هؤالء رأيه يف

وأما من سكن معهم اختياراً وكان يغري معهم ... املسلمني، ألم ظلموا أنفسهم بالرتول معهم
  4."هويعينهم على الفساد، فهذا منهم فاقتلوه وابوا أمواله، وال تقبلوا له توبة إذا مكنكم اهللا من

  منهجه يف تغيري املناكر واخلرافات واملذعباالت اليت تؤدي إىل الشرك) 5

اإلمام املغيلي جنده يتشدد يف تغيري املناكر واخلرافات اليت قد يراها البعض سهلة ال تؤثر يف تكوين 
ع اتمع، لكنها يف حقيقة األمر تؤدي باإلنسان إىل الكفر وإىل الشرك، فلهذا جنده ال يتساهل م

أصحاا فهو حيكم عليهم بالكفر وبالقتل، وهذه هي طريقته يف استأصال الشر، فالشر ال بد أن 
  .يستأصل وأن يرتع من جذوره، وال نداويه أو نعاجله

ومن أهم املنكرات اليت أفىت فيها اإلمام املغيلي الذين يتعالون عن الشرع والشريعة اإلسالمية 
لرجل دون املرأة والكبري دون الصغري، ويتصرفون فيه بغري ما ويتطالون على أحكامها، ويورثون ا

فكان حكمه بتكفري من حيللون هذا األمر وجيحدون شرائع مرياث اإلسالم، وأما الذين . أنزل اهللا
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وإن مل جيحدوا املرياث وأقروا أم عصاة فليؤمروا بالتوبة :"ال جيحدون فليؤمروا بالتوبة وقال
  1..."يف املرياث فيما يستقبل، فإن أبو فللسلطان أن يأخذ أمواهلم كلها والرجوع إىل فرائض اهللا

ومن أكرب املنكرات املنتشرة يف بالد السودان السحرة والكهنة ومن يدعون علم الغيب، فهؤالء 
جيب حتذير الناس منهم، وأن من يصدقهم فهو كافر بنص احلديث، وهؤالء األشخاص جتب 

أما من يزعم أنه يعلم علم الغيب :"بيق حكم الشريعة فيهم فيقولحماربتهم والوقوف ضدهم وتط
شيء من تلك األمور أو غريها فهو كاذب ومن صدقه كفر، فواجب أن يوقفوا للتوبة حتت 
السيف، فمن تاب ترك ومن أىب قتل بالسيف كفراً، فال يغسل وال يكفن وال يدفن يف مقابر 

احر أو ساحرة، وكل من يزعم أن عنده من ، وكذلك يوقف حتت السيف كل س....املسلمني
الطالسم والعزائم وحنوها ما جيلب الرزق أو يهزم العدو أو حنو ذلك، فمن تاب منهم ترك ومن 

  2....".أىب قتل
وأما :"وحارب التطفيف يف الكيل وحرمه ووصى أمري البالد أن جيعل من يراقب هذا األمر فقال

مجاع علماء األمة، فواجب على أمري املؤمنني أن جيعل أمرياً التطفيف فهو حرام بالكتاب والسنة وإ
على األسواق وحفظ األرزاق، فليصلح موازين كل بلد على نسبة واحدة بتقومي امليزان والوزن 

  3...".وتسوية الصنوج
وحارب كل أنواع الغش يف البيع والشراء وأمر األمري أن يقف هلم باملرصاد وأن يزجرهم أعظم 

  .خذ معهم أقصى العقوباتزجر وأن يت
فاعترب املغيلي هذا الفعل من أفعال . ومن املناكر املنتشرة هناك بيع اإلماء دون مراعاة اإلسترباء

ومن باع أمةً قبل أن يستربأها من :"الفاسقني وأمر األمري أن يزجره بالعقوبة الرادعة له ولغريه فقال
ذين يقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل مائه وأسلمها للمشتري كذلك، فهو من الفاسقني ال

 4...".ويفسدون يف األرض، جيب على األمري أن يزجره عن ذلك بالعقوبة الرادعة له ولغريه
ألن هذا األمر يعترب من الزنا وبه ختتلط املياه واألنساب، فال بد . وفصل يف القضية تفصيالً واضحاً

  .تشتهيه أنفسهم من التشديد فيه وعدم ترك العامة يفعلون فيه ما
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ومن أعظم املنكرات املنتشرة يف بالد السودان واليت ما زالت إىل األن هي اختالط الرجال بالنساء 
وكشف العورات وعدم وجود احلرمة وال الغرية، بل األمر هناك احلبل فيه مطلوق على الغالب، 

مل تستحي فافعل ما  فال ناهي وال منتهي وال يوجد حكام وال قضاة وال شرطة وال رقابة، وإن
فاإلمام املغيلي أعطى للحاكم يف هذا األمر احلل وذلك مبحاربته، واختاذ احلارس واألمناء يف . تشاء

الليل ومراقبة هاته البيوت اليت تنشر الفاحشة، ومالحقة من يشك أنه يقوم ذا األمر وتقدميه إىل 
ختالط الرجال بالنساء وكشف ومن أعظم املنكرات ما ذكرمت من ا:"احملتسب لعقابه فقال

العورات، فواجب على أمري املؤمنني أن جيتهد يف منع ذلك كلّه مبا استطاع، وأن جيعل أمناء 
حيتسبون على ذلك ليالً واراً سراً وجهاراً، وليس ذلك من باب التجسس على املسلمني، إمنا 

د كما يف متبكتو وجىن ذلك حسن الرعي وردع ارمني، ال سيما إذا شاع الفساد يف البال
  1....".وحنومها

إن البكر ال تستر شيئاً من عورا ما دامت بكراً حىت وإن كانت : وأكرب املناكر املنتشرة هناك
شابةً من أمجل النساء خترج بني الناس عريانة بال ستر أصالً، وهي بني أبيها وأخواا كذلك حىت 

فذلك منكر من أكرب املناكر "كان جواب املغيلي ف. تتزوج، ولو كانت بنت السلطان أو القاضي
وأقبح القبائح، مل يسمع قط مبثله يف شيء من بالد املسلمني، بل ال يرضى به حىت اليهود 
والنصارى، فكيف يزعمون أم مسلمون، إنا هللا وإنا إليه راجعون، فحاش املؤمنني املسلمني أن 

فواجب عليهم أن يتوبوا إىل اهللا تعاىل عاجالً، يفعلوا مثل ذلك ويواطأوا عليه خلفاً عن سلف، 
  2...".وأن يبادروا إىل تغيري ذلك وغريه من املناكر عاجالً

هاته هي أهم املناهج الدعوية اليت كان يطبقها اإلمام املغيلي يف دعوته يف السودان الغريب من خالل 
ذا احلوار الذي دار بينه وبني معاجلته لألمور السياسية واإلجتماعية يف بالد السنغاي من خالل ه

  .األسقيا حممد الكبري يف طرحه هلاته األسئلة وإجابة املغيلي عنها
ولذلك نقول أن اإلمام املغيلي يف هذا األمر كان ميثل املفيت الشرعي والقاضي الذي يعطي احللول 

ني، وتعترب هاته اإلسالمية والدواء الشايف لألمراض اليت كانت تنخر الدولة أنذاك يف عهد األسقي
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اإلجابات من أهم املصادر اليت كانت تعتمد عليها دولة األسفيني بعد حممد الكبري يف حل املشاكل 
  .اليت تواجهها
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ية األجوبة تركت لنا إملامة واسعة واطالع عميق عما كانت عليه األوضاع السياساألسئلة وهاته 
األساسية اليت يعتمد عليها الباحث يف  تعترب من املصادر التارخييةو واإلجتماعية يف تلك الفترة،
  .دراسته هلاته املنطقة والدولة

. وجند أن اإلمام املغيلي كان مهتماً كل اإلهتمام بإصالح األوضاع السياسية للمسلمني على أيامه
ق فيها، بالرغم مما ولذا فهو ليس من طبقة الفقهاء اليت اكتفت باالهتمام مبسائل الشريعة والتعم

كان له من متكن يف علوم الشرع، ولكنه كان من بني القالئل يف زمانه الذين حاولوا اإلصالح ما 
أمكنهم، وملا عجز عن إصالح احلكام يف الشمال ارحتل إىل الصحراء وغادر تلمسان ويف نفسه 

نه وجد يف هيئة املشرفني وملا انتهى إىل توات يبدو أ. غيظ وخنق على اإلحنراف يف سرية احلاكمني
عل أمور تلك املدينة استجابة ألرائه، وقد اضطره إىل الدخول يف نقاش سياسي كبري، اصطبغ 
بصبغة دينية على عادة ذلك العصر، وكان رأي املغيلي له املكانة القوية بني علماء زمانه، وقد دافع 

ى طريقته، فاكتسب مكانة كبرية يف عنه حبجج قوية أيضاً، وملا انتقل إىل كانو باشر اإلصالح عل
  1.دنيا اإلسالمفكرين الالمعني يف السودان وذاع صيته كأحد امل

كان لإلمام املغيلي تأثري كبري على اجلانب السياسي واالجتماعي يف إفريقيا الغربية، فهو يعترب من 
ىل كتاب اهللا وسنة أوائل من دفع العلماء واحلكام يف السودان عامة ويف كانو خاصةً إىل الرجوع إ

رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وأخضع املعارف اإلسالمية يف السودان حملك النقاش واألخذ والرد 
والعطاء، ووسع دائرة النقاش العلمي، حبيث أصبح يشمل مناطق مل تكن العلوم الدينية قد وصلتها 

ه عامل مغريب، فقد ترك أثراً على الشكل املنهجي، وقام بدور عظيم يف السودان ال يدانيه دور قام ب
  .إسالمياً بارزاً يف مجيع املماليك اإلسالمية يف بالد السودان الغريب

وقام بتصحيح مفاهيم كثرية كانت مغلوطة يف أذهان العامة والسالطني، ودعم مفاهيم الدعوة 
  2.صحيح اإلسالمية، ووجه احلكام للعمل ا لطبع اتمع بطابع إسالمي
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األسئلة واألجوبة تتجلى لنا بعض األثار اإلجيابية اليت تركها هذا احلوار بني األمري والعامل عند تتبع 
  :ومن أمهها

يظهر لنا جلياً أن اإلمام املغيلي اختذ جانب الصراحة التامة لشرح وجهة نظره أثناء نصحه ) 1
لة بين العباس، وإرشاده لألمري، وهذا على خالف ما عرف لدى مرشدي األمراء، وخاصةً يف دو

  .من سلوك الطرق امللتوية لتبيني وجهات نظرهم للخلفاء واألمراء
ومن املستحسن أن نالحظ الفرق هنا، يف أن األمري أسقيا األول، كان شديد التواضع مع العلماء، 
كما أن املغيلي كانت له طريقته اخلاصة يف العمل اإلصالحي إيضاً، مث أن األسقيا طلب من املغيلي 

يرشده إىل أقوم السبل اليت تربر سلوكه يف جانب الدين، وقد اتفقت كل العوامل لتجعل املغيلي  أن
ينتهز الفرصة اليت أتاحها له األسقيا كي يشرح رأيه بصراحة وتعمق واستطراد، حول عدد من 

قائق املسائل االجتماعية يف السودان الغريب على أيام األسقيا، ويربهن على صحة ما يذهب إليه  حب
  1.من الدين والشريعة

كان إلجابة اإلمام املغيلي تأثري إجايب على قضية العبيد، فاستطاع بإجابته أن يوضع إىل  )2
غاية اإلسالم وهي حترير العبيد، فينطلق يف هذا من القاعدة القومية يف اإلسالم والقائلة بأنه 

الم منذ البداية مل يأت بأمر جيب إفساح اال أمام التحرر اإلنساين ما أمكن ذلك، إن اإلس
جيعل مبوجبه الرق ممنوعاً منعاً باتاً، ولكنه اسنت عدداً من الطرق الكفيلة بإاء وجود الرق 
: يف اتمع اإلسالمي يف ظروف معقولة، ومن تلك املوجبات اليت تستدعي التحرر األيت

عتق : لقواعد لذلكالشرع جعل من األحكام الفقهية عتق الرقبة، وقد سن العديد من ا
رقبة عند قتل العمد، عتق رقبة عند إفطار العمد، وعند احلنث، وللعبد احلق يف أن حيرر 

  .وكما أن القرءان الكرمي اختار العبد املؤمن وفضله على املشرك. نفسه وذلك باملكاتبة

Ó‰ö7 4 :قال تعاىل yès9 uρ íÏΒ ÷σ•Β ×�ö� yz ÏiΒ 78Î�ô³•Β öθ s9 uρ öΝä3t6 yf ôãr& 3  ∩⊄⊄⊄∪   "قضية  يف. 221البقرة

وعلى هذا اعتمد املغيلي يف . اختيار الزوج، فاألفضلية لإلميان وللدين وليست للجمال
جوابه للتركيز على أحوال الناس الطالعهم على أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية 

ذلك نراه والدينية والعادات والتقاليد، فقد كانت نسبة العبيد مرتفعة يف ذلك احلني، ول
يأخذ جبانب املساعدة وحماولة القضاء والتقليل من هذه اآلفة املشينة يف اتمعات الضعيفة، 
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وقد أصبحت يف عصرنا تأخذ أشكاالً خمتلفة، فهي باسم حقوق اإلنسان، ومرة باسم 
  1.املساعدات للفقراء، ومرة بالقضاء على اإلرهاب وكلها تدخل يف شؤون الغري

ي كان يعاجل بعض أمور الفساد اليت كان يطبقها احلاكم يف تلك الفترة وهذا ما اإلمام املغيل) 3
يوحي بأن األمراء كانوا يعيشون على عرق العمال والعامة، وكانوا يقهروم بالضرائب 

  .والغرامات الالشرعية
كون فينطلق املغيلي هنا من القاعدة العامة يف اإلسالم، وهي أن احلاكم مرشد وموجه، قبل أن ي

جابياً، ويرى يف اجلباية أن تفرض وحتصل من املمتلكات اخلاصة اليت وجب عليها الدفع حسب 
قواعد الضرائب يف اإلسالم، أما املرافق العامة اليت ال تعود ملكيتها ألحد، يف حني يستفيد منها 

إلسالمية على أيامه اجلميع، فإنه ال غرامة عليها، ويستفاد من أقواله ضمنياً، أن األمراء يف البلدان ا
وهذا ما . كانوا كثرياً ما جيبون الضرائب بصورة ختالف الواقع املنصوص عليه يف الشريعة اإلسالمية

كان يلحق بالعامة املشقة وأنواع الصعاب، كما يذكر أن أولئك األمراء جيدون يف كثري من 
الفتهم لإلسالم وللمصلحة األحيان علماء سوء يزينون هلم أعماهلم وقد يفتون بشرعيتها رغم خم

  .العامة للمسلمني
وال شك أن هذا هام تارخيياً، ألنه يفسر بعض وجوه الفساد يف احلكومات اإلسالمية آنذاك، وهي 
اليت ترتب عليها كثري من النتائج السيئة اليت سامهت يف دفع املسلمني حنو التقهقر مع بداية العصور 

  2.عيان حيثيات ذلك الواقع املريراحلديثة، حيث عاش املغيلي وشاهد بال
وهلذا نستطيع أن نقول أن اإلمام املغيلي ترك بصمة شاهدة للعيان يف إفريقيا والسودان الغريب، من 
خالل الرسائل واملؤلفات واإلصالحات اليت قام ا هناك، وال زال السودانيون يدينون له بالفضل 

  .يف الكثري من األمور اليت تغريت يف بلدام
هاته األعمال للمغيلي تركت له مكانة غظيمة وأثراً بالغاً يف األمة وأصبح امسه عندهم مقروناً 

وألف كثرياً من الرسائل والكتب أضاءت احلياة . باإلمام وظلت أثاره قائمة بعد موته قروناً طويلة
بحت كتبه العلمية يف قلب السودان وأوضحت هلم منهج اإلسالم الصحيح يف احلياة العلمية، وأص

مدرسة روحية تربت عليها العلماء واحلكام والعامة، وظهر أثرها بارزاً على األمة يف عهده، وعلى 
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فالذين أتوا من بعده من املصلحني السودانيني تأثروا بآرئه ومنهجه يف . األجيال اليت أتت من بعده
ي اإلسالم وخيلط بينه تصنيف من جيب جهاده وقتاله من الكفار واملرتدين عن اإلسالم، ومن يدع

  .أو يعتقد فيها النفع والضرر. وبني عبادة األوثان
سراج :( وكتابه املسمى. وقد أخذ مبنهجه هذا الشيخ عثمان دان فوديو وأتباعه وخلفاؤه من بعده

عبارة عن نسخة طبق األصل من أجوبة املغيلي على ) اإلخوان يف أهم ما حيتاج إليه يف هذا الزمان
  . حممد أسكيا، ورسائله إىل أمري كانوأسئلة األمري

ففي كتاب . فآراء الشيخ عثمان وآراء أخيه عبد اهللا مبنية يف كثري من املسائل على آراء املغيلي
ضياء السياسات للشيخ عبد اهللا بن فوديو تشابه شديد بني آرائه وآراء اإلمام املغيلي يف كتابه 

                                                              1.لوكالذي وجهه إىل أمري كانو فيما جيب على امل
ومن خالل هاته الرسائل القيمة اليت تركها يف السودان الغريب، وخاصة رسالته إىل األسقيا حممد 
الكبري اليت هي عبارة عن حوار شيق وهادف بني الرجلني ومبثل تلك النصائح والتوجيهات 

األمري احلاج حممد أسكيا من حماورته الدائمة واملستمرة لإلمام املغيلي،  السديدة اليت استمدها
استطاع األمري أسكيا ومن ورائه عقبه من األسقيني من بعده أن حيافظوا على عرش احلكم ألطول 
مدة ممكنة، حيث وصلوا باململكة من حيث القوة والتوسع إىل احلد الذي مل يصله ال من قبلهم وال 

هذا رغم ما لقيه من معارضة شديدة من طرف وجهاء سنغاي يف بداية أمره واليت و. من بعدهم
   2.أدت إىل حد املقاومة بالسالح

من هذا كله نستطيع القول أن مجيع احملاورات اليت دارت بني اإلمام املغيلي وجمموع من التقى م 
ة اإلسالمية من االزدهار يف إفريقيا الغربية خاصة لتعطينا صورة واضحة ملا وصلت إليه احلضار

والرقي يف تلك املناطق خالل القرنني التاسع والعاشر اهلجريني، كما أا تعكس لنا يف الوقت نفسه 
الدور البارز الرائد الذي قام به اإلمام املغيلي يف سبيل إرساء قواعد الدعوة اإلسالمية وإخضاع 

ليشمل  3.والعطاء وتوسيع دائرة النقاش العلمياملعارف اإلسالمية يف تلك الديار حملك األخذ والرد 
مناطق بعيدة وخمتلفة يف هذه الديار احلديثة العهد أنذاك باإلسالم، حيث يشري بعض الدارسني إىل 
بداية دخول اإلسالم إىل هذه املناطق حتديداً كان يف القرن الرابع عشر امليالدي، لكنه وبفضل 
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ام املغيلي مع جممل من التقى م من ملوك وأمراء إفريقيا ذلك االتصال واالحتكاك الذي وقع لإلم
توسعت رقعة اإلسالم، وصححت كثري من املفاهيم واألفكار املغلوطة اليت ظلت معششة لفترة 

      1.طويلة جداً من الزمن يف أذهان كثري من األفارقة حكاماً وحمكومني على السواء

                                                 
 .14ص -املقال السابق -أمحد جعفري -1
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من خالل تناول آثار اإلمام املغيلي، فإنك ال تكاد جتد من معاصريه من ينافسه على مرتبة الريادة، 
فقد خلّف العديد من املؤلفات يف خمتلف العلوم، بينما مل يترك حيي بن . خبصوص احلياة العلمية

وضح منهجهما يف الفتوى بصورة الئقة، يدير وعبد اهللا العصنوين سوى نوازل فقهية قليلة، ال ت
ولكون املغيلي جيمع بني العلم والعمل، فقد كان له تأثري كبري يف تاريخ منطقة توات والسودان 

وأعماله يف تلك . هذا التأثري مشل اجلوانب االجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية. الغريب
عالم املنطقة، فقد غير جمرى األحداث يف فترة اجلوانب ال يضاهيه فيها أحد من العلماء أو أ

وجيزة، بفضل إرادته الكبرية على التغيري، وفلسفته يف ذلك بدءاً بالقواعد العليا يف اتمع، مث 
هذه األمور مل . ألنه يؤمن بأن الناس على دين ملوكهم. التفرغ بعد ذلك للقواعد السفلى منه

ر، الشتغاهلم باجلانب التعبدي من الدين والتفرغ له، لكن يوليها غريه من علماء توات أمهية تذك
املغيلي أدرك بأن اإلسالم كلٌ ال يتجزأ، فهو الدين الذي جيمع بني املادة والروح، كما أنه الدين 

  .الوحيد الذي حيدد بوضوح عالقة احلاكم باحملكوم
منطقة توات احنصرت يف جمال  بالنظر إىل أهم األثار اليت تركها اإلمام املغيلي جند أن أفكاره يف

وهذا ما يفسر إىل حد ما توجه املغيلي إىل بالد . ضيق، وال تعرب إال على نسبة ضئيلة من مؤلفاته
التكرور بعد تأسيسه ألمارة توات ببوعلى، ألنه أدرك بأن نفوس الزنوج أسلم، حبيث مل تصدعها 

ع املمالك اإلسالمية الناشئة، واليت وكان يصبو إىل تأسيس عالقات خارجية م. امللل والنحل بعد
تسيطر على أهم سلع التجارة وهو الذهب، وهو ما جعل الدويالت االسالمية يف الشمال حتاول 
استدراك الوضع، بقطع الطريق أمام املغيلي يف هذا الباب، وخاصة الدولة الوطاسية، وهي بذلك 

جية اخلاصة بصد هجمات النصارى على تريد ربح املعركة الداخلية، بعد فشلها يف اجلبهة اخلار
  . شواطئ املغرب اإلسالمي

  :من خالل هاته الدراسة حناول استخالص النتائج التالية
اإلمام املغيلي يعد من العلماء البارزين الذين ذاع صيتهم يف كامل أرجاء بالد املغرب  -

ومشاركته  نظراً لغزارة إنتاجه الفكري، وكفاحه. اإلسالمي، وبالد السودان الغريب
وكان عصر املغيلي مع اية القرن التاسع شهد . اإلصالحية واجلهادية، يف تطور األحداث

سقوط األندلس يف يد النصارى، بعدما كانت للمسلمني : تطورات خطرية، كان أمهها
زهاء مثانية قرون، نتيجة لعدة عوامل منها تكتل أبناءها وقادا ضد محالت اإلسترداد 

باإلضافة إىل العامل .  عجلت بسقوط احلصون واملدن، آخرها كان غرناطةاملسيحي اليت
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املغريب حيث ختاذلت دول املغرب اإلسالمي آنذاك عن نصرة األندلس، النشغاهلا بالثورات 
  .الداخلية حول احلكم، ويف حروا املتبادلة فيما بينها 

د الكرمي املغيلي، هي حمور كانت نصيحة الشيخ عبد الرمحن الثعاليب لتلميذه حممد بن عب -
أنه ال ميكث يف أرض "الدعوة واإلصالح عند اإلمام املغيلي، وهاته النصيحة تتمثل يف 

طبق اإلمام املغيلي هاته النصيحة يف تلمسان ويف توات ". مهانة، وأال يعاشر أهل سفاهة
 .على دعوته اإلصالحيةالبارز ويف السودان الغريب، وكان هلا األثر اإلجيايب 

األمر البارز يف دعوة اإلمام املغيلي، فلم يكن  ،كان منهج األمر باملعروف والنهي عن املنكر -
يستقر يف موضع إال قام اته الفريضة الدعوية، وكانت ظاهرة للعيان أثناء تنقالته بني 

فقد طبق هذا املنهج أثناء مكوثه بتوات، وجهاده ضد اليهود،  .خمتلف األماكن واألوطان
ستطع السكوت عن تدخل اليهود يف األمور السياسية واالجتماعية، للمجتمع التوايت، فلم ي

 .حبيث ال تتوفر فيهم شروط أهل الذمة، ومل حيترموا حقوق املواطنة

يظهر جلياً من تتبع الدعوة اإلصالحية لإلمام املغيلي، أن هذا اإلمام ال يتكلم فقط، وإمنا  -
 الكلمة، ال يعتقد شيئاً، أو يفكر فيه، إال وجنده حياول يتبع القول بالفعل، فهو عملي مبعىن

اليهود من طرد تطبيقه يف أرض الواقع، ويوفر األشياء اليت حتافظ عليه، مثلما فعل عندما 
منطقة توات، عمل على إرجاع السيطرة السياسية بتأسيس إمارة له ببوعلي، وأسس جهاز 

 .الشرطة بقيادة ابنه عبد اجلبار

داث، واستقراء الواقع، والوقوف على األثار اليت تركها املغيلي يف أوالد سعيد، بتتبع األح -
قة، وهذا يدل على طول يتبني لنا بأن اإلمام املغيلي، كان له تأثري وعمل كبري يف هاته املنط

يؤسس فيها تمع سليم وواعي حملاربة اليهود، وهذا عكس ما  ،فترة طويلة مكوثه هناك
اجع السابقة، واليت كان البعض منها يقول بأنه مكث يف متنطيط، ومر كانت تنقله املر

بأوالد سعيد فقط، ولكن عند الوقوف على األثار، مثل السوق، واملسجد، واملصلى، هاته 
 .األعمال حتتاج إىل وقت أطول، باإلضافة إىل اإلرادة السياسية، والقبول اجلماهريي

الغريب، بالترحيب والتبجيل واإلشادة، والفرح، والسرور،  اإلمام املغيلي استقبل يف السودان -
وهذا ما جعل مؤلفاته، . بينما وجد يف أقليم توات، املخالفة، والطرد، واحملاربة، والتعنت

وعمل . وأعماله يف السودان الغريب، كان هلا تأثري كبري يف احلياة السياسية، واالجتماعية
وانني اليت أسسها، وعملوا على تطبيق أفكاره يف أرض أهل املنطقة على تطبيق القواعد والق
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. الواقع، من خالل احلركة اإلصالحية التجديدية، اليت قادها املصلح عثمان بن فوديو
والزواج الثاين للمغيلي يف املنطقة، والذرية اليت تركها هناك، دليل على راحة املغيلي، 

 .الح وينشدهوتقبله هلذا الشعب الطيب الصايف، الذي يريد اإلص

له ضغينة أو حقد على جنس اليهود،كما  اإلمام املغيلي دفع لقتال اليهود دفعاً، ومل تكن -
يدعي البعض، فاليهود يبقون ضمن أهل الذمة، الذين وصت عليهم التشريعات اإلسالمية، 
ولكن اإلمام املغيلي كان يكره تدخل اليهود يف الشؤون العامة للمسلمني، واعتقادهم بأن 

ومن هذا املنطلق مل تعجبه . عب اهللا املختار، فال أحد يرتفع عنهم، وال أحد يسريهمش
تصرفات اليهود يف تلمسان، وملا مل يستطع التغيري، سافر إىل توات، فقوبل بنفس 
التصرفات وأكثر، لكنه يف هاته املرة، وضع جواً للتغيري، من خالل شحن العامة، 

هذا يوصلنا بأن . لعيان، وفضحهم على رؤوس األشهادوالتالميذ، وإظهار خبث اليهود ل
 .اإلمام املغيلي مل يكن يكره الشعب اليهودي، وإمنا كان كارهاً ألفعال اليهود

إن ما يعرفه أهل املنطقة على اإلمام املغيلي، هو أنه من األولياء الصاحلني، وأن له كرامات  -
لكن املتعمق يف أفكار . ن متنطيطعديدة، وأن بركته ظاهرة للعيان، وأنه طرد اليهود م

وأعمال ومؤلفات املغيلي، يالحظ أنه بعيد كل البعد عن الصفات اليت يلصقوا به، 
فاإلمام زيادة على أنه صويف على الطريقة القادرية، اليت محلها إياه شيخه عبد الرمحن 

مل وإصالح، ال إال أنه صويف على الطريقة العملية من تزكية للنفس وجهاد وع. الثعاليب
كما يدعي صوفية اليوم، من نوم، وزيارات للقبور، ووعدات، وشطحات، واتكال على 

فلقد كان رمحه اهللا عفيفاً . الغري يف لقمة العيش، وطأطأة الرأس للملوك واألمراء والرِؤساء
عما يف أيدي الناس، يأكل لقمة عيشه بعرق جبينه، ال يرضى بالذل وال اهلوان، مرفوع 

إضافة إىل توسعه الفكري احلر، فلم تكن . أس، ال يطأطها إال لرب العزة واجلربوتالر
، وإمنا كان ثائر يدرس كل شيء، ويؤلف يف مجيع دة، ومكبلة، بطقوس اتمع أفكاره مقي

العلوم اليت يتقنها، ومل يقتصر على الشريعة والقرءان واحلديث، وإمنا كان له باع كبري يف 
 . والعقلية، والفكرية األمور السياسية،

أن أفكار اإلمام املغيلي اإلصالحية، والدعوية، ال زالت صاحلة للتطبيق اآلن، فاتمع اليوم  -
سيادة القرار، ويغري املناهج  حيتاج إىل إمام جيمع بني العلم والعمل، يستطيع أن يصل إىل

فأفكاره . مجيع األوطان واألسس، ويطبق الشريعة اإلسالمية، اليت تصبوا إليها اتمعات يف
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ومبادئه، ومنهجه يف التغيري، حيتاج إليه الداعية، واملصلح اليوم، ليقتدي به ويقتفي أثره، 
 .حىت ينجح يف مهمته الدعوية، مثلما جنح اإلمام املغيلي

ورغم هذا تبقى حياة املغيلي تشوا بعض الغموض، الذي ال ميكنه أن ينجلي إال بتظافر كل 
ك بإنشاء مؤسسة وطنية لإلمام املغيلي، تعمل على مجع مؤلفاته، وتنظيمها اجلهود، وذل

باإلضافة إىل طبع األعمال املتعلقة . وتدقيقها، وتصحيحها، وإعطاءها عناوينها الصحيحة
مع إعطاء الفرصة للطلبة . من خمطوطات، وأعمال حرة، ورسائل جامعية. باملغيلي، وحتقيقها

حىت تتضح الرؤية حول هذا العامل . على ما تركه اإلمام املغيلي الباحثني اجلدد يف اإلطالع
اجلليل، وأن تعقد هاته املؤسسة ملتقى وطين أو دويل، لألهتمام بأعمال وأفكار اإلمام املغيلي، 

فكل أثاره الفقهية تعترب يف حكم املفقود، إضافة إىل كتب اللغة والسري . وحماولة االستفادة منها
عن هاته األثار غري ميسر لشخص قليل اإلمكانيات، وإمنا حيتاج إىل تظافر والبحث . والتصوف

وهاته الدراسة املقدمة عن منهج اإلمام املغيلي  .اجلهود من طرف هيئة رمسية تتكفل ذا العمل
الدعوي، تبقى ناقصة، ومل تسلط الضوء على كل أفكاره ومناهجه، وإمنا كانت حماولة تعطي 

يت بعدها، للتعمق يف أفكار ومناهج املغيلي الدعوية، فالعقل البشري الضوء األخضر ملن يأ
فاألفكار ال . متصف بالنقصان، وما يراه البعض صحيحاً وسليماً، يراه البعض بعيداً عن الصحة

      .بد أن تتالقى وتتناقش، حىت نصل إىل احلقيقة، واحلقيقة فقط
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Conclusion: 
Cette recherche, dont le titre du programme d'études de l'Imam de 
la poursuite de Maghili 
Grâce à des messages envoyés aux rois et aux princes et les 
savants, est en rechercher la vérité dans le personnage de l'Imam 
Maghili, en termes de mettre en évidence les caractéristiques. 
Plaidoyer et intellectuel pour l'imam, et a poursuivi en a trouvez le 
principe de la nouveauté de l'information et essayer de faire 
avancer les nouvelles choses dans la vie de Maghili après une 
grande difficulté dans la définition de l'objet je répartis entre le 
chapitre d'introduction, qui traite, l'identification des concepts de 
l'étude, qui est venu donner un éclairage sur certains termes, 
Tels que: le plaidoyer, les programmes et le message, et un bref 
aperçu de la zone Touat, et l'ouest du Soudan. Nous avons donc le 
lecteur au milieu de la recherche, et savoir où cela allait dialogue et 
le débat. 
Après le chapitre introductif, elle a déménagé au premier chapitre et 
examiné les questions suivantes relatives à la traduction 
Imam, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, tel que présenté à la 
naissance et le pourcentage de l'éducation et la formation, les 
personnes âgées, et la plupart de ses contemporains, et les mots 
de la population crédit pour elle, et ses écrits, et sa 
mort. Sélectionnez ensuite l'espoir que par région Touat, à partir de 
la joie des enfants, par le biais Tamentit, et la fin de 
zone de Bou. Et la pratique de ses mouvements, et ses 
mouvements, le Soudan Ouest, les réformes les plus importantes 
qui y sont menées. 
Le deuxième chapitre intitulé: «Étude des messages Maghili Imam. 
J'ai essayé d'inclure tous les messages écrits par différents Imam 
types, le plaidoyer, intellectuelle et la santé mentale. Ensuite, extrait 
des moyens de défense de l'Imam Maghili, qui s'appliquait dans 
l'appel, cependant, ont été comme suit: la correspondance et a 
montré la correspondance Imam Maghili avec des savants de son 
temps, tous les messages envoyés par la montre la position, les 
idées et les croyances. Et essaie de trouver les points de vue 
différents 
Questions dans le débat. Rhétorique et d'expliquer comment l'imam 
et a été employé au moment approprié, incitant la population à lutte 
contre les Juifs, et non pas le peuple autour de lui, et le soutien à 
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leurs problèmes travers et divisé en trois voyages. Son voyage à la 
recherche du savoir, le voyage de l'ouest de la réforme du Soudan. 
Et j'ai couru tous les débats et comment ils ont obtenu de l'imam 
Maghili, communément appelé parmi ses collègues scientifiques, et 
tendu la main à devenir des scientifiques de renommée 
mondiale. Retour à l'écriture et de théoriser la façon dont moyens, à 
élargir la portée géographique, les idées de l'imam Maghili. Ensuite, 
a travaillé à consolider les messages légitimes à l'imam, et montré 
comment il a été démontre le Coran et la Sunna et les paroles des 
savants, et la poésie, et la sagesse, et sa dépendance sur les 
sources de tous les arts. 
Le troisième chapitre, comme la méthode de séparation à extraire le 
procès de l'Imam, à travers deux messages importants: le message 
au peuple du Livre adresse: Message à tous les musulmans et 
musulmanes, qui est liée aux juifs du Touat. 
Et sa lettre au prince intitulé: 
Questions et réponses cheikh Maghili. Il a adopté l'analyse dans ce 
chapitre une analyse de ces lettres une connaissance approfondie 
des aspects qui étudie à l'extraction procès approche Imam Maghili 
d'entre eux, une approche qui s'applique tout au long de sa vie 
plaidoyer, avec une analyse des idées, connaissances et 
attitudes. Il a été contenue la première section de ce chapitre sur la 
brève analyse du message au peuple de la divulgation, et la 
connaissance de la preuve invoquée par l'imam dans la fatwa, et 
sont à lire réponses de l'opposition Maghili à l'Imam, et la méthode 
pas nécessairement extrait 
Le message suivant dans le procès.  
Et les réponses, et présenté à l'importance sur le plan politique 
conseil économique et social, et la méthode d'extraction Maghili 
dans la lettre, en plus de la questions et réponses suivantes aux 
autres royaumes, dans le temps proche. En conclusion, cette 
conclusion tirée par la recherche des résultats les plus importants 
atteint par la recherche. Dans ce tout aussi inadéquat, et demander 
l'aide de dieu et guide. 
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 ابن بطوطة

 م1377 - 1304 فبرايـر  24 ولد في(عرف بابن بطوطة  محمد بن عبد اهللا بن محمد الطنجي
هو رحالة ومؤرخ وقاضي وفقيه مغربـي لقـب بـأمير الرحـالين     . هـ779 - 703) (بطنجة
 .المسلمين

إبراهيم بـن يوسـف بـن     شمس الدين أبوعبداهللا محمد بن عبد اهللا بن محمد بن: االسم الكامل
 703(سـنة  طنجـة  ولـد فـي  . العلي اللواتي الطنجي بن بطوطة بن حميد الغازي بن القريش

عامـاً أن   21وهـو ابـن    1325وفي فتوته درس الشريعة وقرر عام  بالمغرب (م 1304/هـ
 .يتعلم المزيد عن ممارسة الشريعة في أنحاء بالد اإلسـالم أمل من سفره أن  يخرج حاجاً كما

 والعراق والحجاز والشام والسودان ومصر المغرب فطاف بالد هـ 725 وخرج من طنجة سنة

 وبـالد  الجاوة والصين الهند وبعض وما وراء النهر وتركستان والبحرين وعمان واليمن وفارس

 -وكـان يـنظم الشـعر     -وإتصل بكثير من الملوك واألمراء فمدحهم  .أفريقيا وأواسط التتار
 .واستعان بهباتهم على أسفاره

 عقبة بن نافع

هو من كبار القادة العرب والفـاتحين فـي صـدر     عقبة بن نافع بن عبد القيس األموي الفهري
 وال صحبة له، شهد مع هـ،. ق 1 سنة -صلى اهللا عليه وسلم-حياة الرسول  ولد في. اإلسالم

، )تونس حاليـا ) أفريقيا ثم شارك معه في المعارك التي دارت في مصر، فتح عمرو بن العاص
بعد فتحها، فقاد منها حركة الفتح باتجاه الغرب، فظهـرت مقدرتـه الحربيـة     برقة فواله عمرو

  .ة وحنكته وشجاعته، وعال شأنهالفائق

عشرة آالف فارس، فأوغل بهم فـي   واله أفريقية، وبعث إليه معاوية بن أبي سفيان وفي خالفة
فأعجب بموقعه، وبنى به مدينته المشهورة، كما بنى  القيروان حتى أتى وادياً يسمى المغرب بالد

عزله معاوية من واليـة   هـ 55 وفي سنة جامع عقبة، به جامعاً ال يزال حتى اآلن يعرف باسم
  . أفريقية
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php?title=1_%D9%82._%D9%87%D9%80&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/55_%D9%87%D9%80
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محمود بن عمر بن محمد أقيـت بـن يحيـى    ). م1548هـ، 955(محمود أقيت، أبو البركات
 .الصنهاجي التمبكتي، القاضي شيخ اإلسالم أبو البركات الفقيه

وكان أكثر . جماعة وكثر طلبته ونبغ منهم. لّيه منصب القضاءكان يقوم بالتدريس إلى جانب تو
مختصـر   وعنه انتشر قراء ومعلمو. واأللفية ما يدرس المدونة والرسالة ومختصر الشيخ خليل،

في غربي إفريقيا، وكان طالبه يسجلون دروسـه عـن مختصـر الشـيخ خليـل،       الشيخ خليل
 .فأخرجوها شرحا في مجلدين

عبـد الـرحمن، أبوالعبـاس     أحمد بن إدريس بن). م1285 –هـ،684 (في،لقراا شهاب الدين
ولـد بالبهنسـا بمصـر    . أعالم األصول فقيه مالكي وعلم من. شهاب الدين الصنهاجي القرافي
كبار علماء عصره ومنهم العز بن عبد السالم،  تلقى علومه عن. وأصله من صنهاجة بالمغرب

كان إمامـا عالمـا   . ة شمس الدين اإلدريسي، وغيرهمالقضا وجمال الدين بن الحاجب، وقاضي
المالكية  انتهت إليه رئاسة. والتفسير والحديث والعلوم العقلية وعلم الكالم والنحو بالفقه وأصوله
يعد من أفضل أهل القرن السابع بالديار المصريةله مؤلفات كثيرة تدل على غزارة . في عصره
 في أصول الفقه،  تصار المحصولتنقيح الفصول في اخ :علمه، منها

 القاضي الفقيه وصاحب المدونة): هـ240-هـ160( إلمام سحنون بن سعيدا

 :مولده ونشأته

الشـام مـع    هـ قدم والده من160أبو سعيد عبد السالم سحنون بن سعيد التنوخي ولد سنة  هو
األكبر الشـيخ علـي   اإلمام  على  درس القرآن واللغة والفقه في القيروان وتونس. الجند العرب

جلب كتاب الموطأ لإلمام مالك بن أنـس   زياد التونسي رضي اهللا عنه وهو الذي يعتبر أول من
إلى إفريقية فكان اإلمام سحنون أبرز وأشـهر تالميـذه    حيث تتلمذ عليه بالمدينة المنورة وعاد

تشـر بربـوع   رسالته في نشر المذهب المالكي في ربوع إفريقية ومنـه ان  وخليفته الذي واصل
   و بالرمو و مالطا وبقية بالد المغرب والسودان وغرب إفريقيا  وصقلية األندلس
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  اإلمام مالك بن أنس

وكان . مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث األصبحي هو :نسبه وقبيلته
أبو عبد اهللا مـن   عثمان بن عبيد اهللا التيمي القرشي، وكنيته حليف -أبو جد مالك  -عامر  أبو

وِلـد  . عالية بنت شـريك األزديـة   وأمه هي. سادات أتباع التابعين، وجلّة الفقهاء والصالحين
  .فيها م، وعاش703/ هـ93بالمدينة المنورة سنةَ 

 طفولته وتربيته 

م الكثير، وتأهـل للفتيـا، وجلـس    للعلم وهو غض طري، فحصل من العل بدأ اإلمام مالك طلبه
 .ابن إحدى وعشرين سنة، كما قصده طالب العلم من كل حدب وصوب لإلفادة وهو

كانت بينـه وبـين    رأيت مالكًا فرأيته من الخاشعين، وإنما رفعه اهللا بسريرة: "ابن المبارك قال 
قلبـه، وينجـو مـن    يفتح له فرجة في  من أحب أن: اهللا، وذلك أني كثيرا ما كنت أسمعه يقول
 ."في عمله في السر أكثر منه في العالنية غمرات الموت، وأهوال يوم القيامة، فليكن

  )هـ 191 -133(ابن القاسم المالكي

أبو عبد اهللا عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بالوالء، الفقيه المالكي؛ جمع بين " 
 عنه ونظرائه، وصحب مالكاً عشرين سنة، وانتفع به الزهد والعلم وتفقه باإلمام مالك رضي اهللا

في مذهبهم، وهي من أجل كتبهم، وعنه " المدونة" أصحاب مالك بعد موت مالك، وهو صاحب 
  .أخذها سحنون

  
وكانت والدته في سنة اثنتين، وقيل ثالث وثالثين ومائة، وقيل ثمان وعشـرين وتـوفي سـنة    

ع ليال مضين من صفر بمصر، ودفن خارج باب القرافة إحدى وتسعين ومائة، ليلى الجمعة لسب
الصغرى قبالة قبر أشهب الفقيه المالكي، وزرت قبريهما، وهما بالقرب من السور، رحمهما اهللا 

  .تعالى
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  ) م 1198ـ  1126(ابن رشد 

كان والده قاضي قرطبة وكان جـده قاضـي   . هو محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد 
ُأسند إليه القضـاء فـي   . ولد في قرطبة ودرس القرآن والفقه والطب والفلسفة .قضاة األندلس

وبعد وفاة ابن عقيل، الطبيب والفيلسـوف المعـروف،   . اشبيلية، ثم صار قاضي قضاة قرطبة
استوزره أبو يعقوب بن عبد المؤتمن، لكن الوشاة والحساد أوغروا صدر ابن أبي زيـد عليـه،   

. وقد نفي ابن رشد حوالي سنة، ثم صدر العفو عنـه . بتهمة الكفر فأمر بمحاكمته وإحراق كتبه
  . لكنه عزف عن الحياة السياسية واالجتماعية

  . مات في مراكش ودفن فيها ثم نقل رفاته إلى قرطبة

 القاضي عياض

 بمدينة سبتة في حضن) م1083(هـ  476ولد عياض في منتصف شعبان عام :  مولده ونشأته 

وبما بنته فـي   أسرة كانت تعتز بما كان لها من ذكر في القيروان وبسطة وقلعة يحصب وفاس
المرابطـون الـذين ارتـبط     سبتة من آثار، وفي السنة التي ولد فيها عياض استولى على سبتة

الزالقة الشهيرة، وهكذا كان ميالد  مصيره بمصيرهم وبعد ثالث سنوات من والدته كانت وقعة
خاللها اسم المغرب ويذيع صيته وينتشـر إشـعاعه    في ظرفية تاريخية سيبرز القاضي عياض

وقد كانت مدينة سبتة غداة والدته أصـبحت مركـزا   . عياض وينجب أعالما من طبقة القاضي
  .في المغرب بحكم موقع المدينة على طريـق الجهـاد والحـج والعلـم     علميا لعله يفوق غيره

 ابو منصور الثعالبي

ـ  350) بأبي منصور الثعالبي النيسابوري الذي يعرف محمد بن إسماعيل عبد الملك بن  - هـ

ويعملها، وإذا عرفنا أنه  الثعالب نه كان فرّاء يخيط جلودأديب عربي لقب بالثعالبي أل (هـ 430
جازمين أن عمل الجلود لم يكن صناعة يعـيش   كان يؤدّب الصّبيان في كُتَّاب استطعنا أن نقول

 العمال التي يعالجها المؤدّبون في الكتاتيب وهم يقومون بالتأديب بها، ويحيا ألجلها،بل كانت من

المصرية في عهد مضى،  والتعليم، وما أشبه هذا الحال بحال مؤدبي الصّبيان في مكاتب القرية
  .يده وقد شدّ كل منهم خيوط الصوف إلى رقبته والمغزل فيمن بدائع 

http://www.marefa.org/index.php/350_%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/index.php/430_%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/index.php/430_%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8
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هـ وتـوفي   1151، ولد بتنالن سنة :تنالنيبن عمر الت الشيخ محمد بن عبد الرحمن العالمة
 .1233قصور تيمي عام  بأوالد علي من

هو اإلبن الثاني لعبد الرحمن بن عمر التنالني، واصل المسيرة العلمية لوالده وأخيـه عبـد اهللا،   
وحافظ على السمعة العلمية لمركز تنالن، كان متضلعاً في البالغة والعـروض، وتتلمـذ علـى    

 .جلماسينشيوخ والده الس

العزيز الهاللي بـالعلم حتـى كانـت هنـاك      كان عالماً مفتياً فأجازه الشيخ سيد محمد بن عبد 
  .مراسالت بينهما

 :محمود كعت التنبكتي

ينتمي . القاضي محمود بن الحاج المتوكل كعت). م1664 بعد سنة – هـ،1075 (ت بعد سنة 
 ، مقربـا لـدى  )تمبكتـو اآلن (في تنبكـت  كان من العلماء المرموقين .التنبكتية إلى أسرة كعت

 .وتولى قضاء تنبكت. السلطان

تاريخ الفتَّاش في أخبار البلدان والجيش وأكابر الناس وذكر وقائع  اشتهر القاضي محمود بمؤلفه
 .التكرور وعظائم األمور وتفريق أنساب العبيد من األحرار

  )م977/ هـ367(:ابن حوقل

صلي البغدادي المعروف بابن حوقل، رحالـة مـن بلـدة    أبو القاسم محمد بن علي المو 
ـ 331اتخذ التجارة مهنة له، وبدأ تجواله من بغداد عام . نصيبين بالجزيرة فحملتـه  . م943/هـ

أسفاره إلى شمالي إفريقية واألندلس، وزار نابولي وباليرمو في إيطالية، وعرف العراق وإيران 
وهذا يعني أنه قضـى فـي   . م973/هـ362ام وجزءاً من الهند عن كثب، وعاد من أسفاره ع

  . الترحال نحو ثالثين عاماً

  إلصطخري

  أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي االصطخري، المعروف بالكرخي  اسم المصنف 

  )م 957= هـ  346(اإلصطخري 
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جغرافي، رحالـة، مـن   : إبراهيم بن محمد الفارسي، أبو إسحاق اإلصطخري ويقال له الكرخي
  .العلماء

قام بسياحة طاف بها بالد العـرب وبعـض بـالد الهنـد، وبلـغ      ) بإيران(من أهل إصطخر 
ألبي زيد البلخي، ولم تكن مصادر علم ) صور األقاليم(األوقيانوس األتالنتيكي، واستعان بكتاب 

  البلدان موفورة في عصره،

ياقوت عنهمـا أو   ونقل) مسالك الممالك(صور األقاليم على اسم كتاب البلخي، و (فألف كتابيه 
عن أحدهما في معجم البلدان، وأغفل ترجمته أو اإلشارة إليه في كالمه على إصطخر، مكتفيـا  

  .بتسميته في مقدمة المعجم أبا إسحاق اإلصطخري

 اليعقوبي

  أبو العباس أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي) أبو العباس اليعقوبي(

ه، ينتمـي لطبقـة   9وأحد مؤرخي أواخر القرن  دولة بني العباس كاتب ومؤرخ وجغرافي في 
؛ وفيـه  تـاريخ اليعقـوبي   أو كتاب التاريخ :الكتاب وقد قامت شهرته على أثرين من آثاره هما

وكتـاب   ،(م 872)  ه258تحدث عن تاريخ الشعوب ما قبل اإلسالم وتاريخ اإلسالم حتى سـنة  
ض حياته فـي  وقضى بع بغداد ولد في. ؛ وتحدث فيه عن كبريات المدن في بالد اإلسالمالبلدان

) م 897)  ه284أرمينيا وخراسان ثم هاجر إلى الهند والمغرب ومصر، توفي في مصر سـنة  
 .ه298ه أو 284وفي روايات أخرى عام 

 العياشـي  كـر أبي سالم عبد اهللا بن محمد بن أبي ب، أو ،العياشي عبد اهللا بن محمد بن أبي بكر

 سـنة  بالطاعون وتوفي/ م  1627= هـ 1037شعبان سنة  ، ولد في شهرمغربي رحالة وفقيه

). آيت عاش(تدعى  أمازيغية م، ينتمي أبو سالم عبد اهللا العياشي إلى قبيلة 1679= هـ  1090
 .إرتحل وهو شاب إلى مدينة فاس

ممن أوتي بسطة في  ياءكذأحمد بن محمد بن عبد اهللا المغراوي المصمودي أحد األّّ: المصمودي
  ).م1427هـ 820(العلم والخلق ت عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/872
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/897
http://wapedia.mobi/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://wapedia.mobi/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86
http://wapedia.mobi/ar/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
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الفقيه الشيخ الحافظ أبو عمران موسى بن محمد بن معطي، كان له مجلس في الفقه :  العبدوسي
  ).م1374هـ 776(لم يكن لغيره في زمانه بفاس ت عام 

يهـا ت عـام   بن محمد البطوني اشتهر بابن ماواس مفتى فاس وفقه عيسى بن أحمد: الماواسي
  ).م1490هـ 896(

من أقوى ملوك مملكة سنغاي اشتهر بظلمه وجبروته حيـث كـان مـن سياسـته      :سني علي
الظـالم األكبـر   " التضييق على العلماء وقد وصفه مؤرخ السودان عبد الرحمن السعدي بقوله 

  )هـ899هـ 869(امتدت فترة حكمه ما بين أعوام " والفاجر األشهر
 

  الكنتي الشيخ سيد المختار

سـيد عمـر بـن     هو المختار بن أحمد بن أبي بكر بن سيدي محمد بن حبيب اهللا بن الوافي بن
في الشمال الغربـي   م1730هـ ـ  1142الشيخ بن سيدي محمد الكنتي بن سيدي اعل ولد سنة 

كـان  ) م18(الغربي أوسط القـرن   بآروان ، من أبرز علماء بالد شنقيط والصحراء والسودان
اجتماعيا حكيما لعب دورا سياسيا واجتماعيـا   ا ورعا ورجل سياسة بارزا ومصلحارجال عالم

 . م1811الصحراوية حتى وفاته  وفكريا وروحيا في الحياة

  }م1940/هـ1889{ اإلمام عبد الحميد بن باديس

كانت الجزائر أول أقطار العالم العربي وقوعا تحت براثن االحتالل، وقُدر أن يكون مغتصبها 
رنسي من أقسى المحتلين سلوكًا واتجاها، حيث استهدف طمس هويـة الجزائـر ودمجهـا    الف

باعتبارها جزءا من فرنسا، ولم يترك وسيلة تمكنه من تحقيق هذا الغرض إال اتبعها، فتعددت 
وسائلة، وإن جمعها هدف واحد، هو هدم عقيدة األمة، وإماتة روح الجهـاد فيهـا، وإفسـاد    

اصل بينها وبين هويتها وثقافتها وتراثها، بمحاربة اللغة العربيـة وإحـالل   أخالقها، وإقامة فو
  .الفرنسية محلها، لتكون لغة التعليم والثقافة والتعامل بين الناس

  ).م1940من إبريل  16= هـ 1359من ربيع األول  8(وتوفي ابن باديس في 

  )م 1621ـ  1549) (هـ 1031ـ  956(عبد العزيز الفشتَالي 

مناهل الصفا في أخبـار ملـوك   : من آثاره. لعزيز بن محمد الفشتالي، أديب كاتب، شاعرعبد ا
  .الشرفاء، ومدد الجيش في الذيل على جيش التوشيح
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  )م1554- م1549:  (الوطاسي الشيخ محمد بن حسون أبو لسلطانا

  م 1554شتنبر  22هـ  961شوال سنة  24في يوم السبت : وفاتـه

حسون إلى فاس ثالث صفر سنة إحدى وستين وتسعمائة ولما دخلهـا   وكان دخول السلطان أبي
فرح به أهلها فرحا شديدا وترجل هو عن فرسه وصار يعانق الناس كبيـرا وصـغيرا شـريفا    
ووضيعا ويبكي على ما دهمه وأهل بيته من أمر السعديين واستبشر النـاس بمقدمـه وتيمنـوا    

عبد اهللا محمد بن راشـد الشـريف اإلدريسـي     بطلعته وقبض على كبير فاس يومئذ القائد أبي
واطمأنت به الدار ثم لم يلبث السلطان أبو حسون إال يسيرا حتى كثرت شكاية الناس إليه بالترك 
وأنهم مدوا أيديهم إلى الحريم وعاثوا في البالد فبادر بدفع ما اتفق معهـم عليـه مـن المـال     

  .وأخرجهم عن فاس وتخلف بها منهم نفر يسير

. الفقيه الصالح والعالم النابغة صاحب الجود واإلكرام  هو الرجل: حي بن محمد المنياريأبو ي
ـ 815جاء توات ونزل بتمنطيط فاتفق الجماعة التواتية على توليته قضاء الجماعة سـنة   ، هـ

  .هـ840توفي سنة 

 هو العالم الكبير الصوفي العارف سيدي موالي سليمان بـن علـي   :موالي سليمان اإلدريسي
هـ فنزل بتينالن ثم انتقل إلى أوالد عيسـى،  580الشريف بن عمر بن أحمد، قصد توات سنة 

  .هـ670ت . وأسس زاوية معلما ومدرسا ومفتيا

الفقيه اإلمام العـالم الفاضـل العمـدة     :القاضي أبو محمد   عبد اهللا بن محمد التادلي الفاسي
  .هـ597هـ وتوفي سنة 511القاضي العادل كان أبوه من حفاظ المذهب، ولد سنة 

اإلمام العالمـة  : القاضي شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن عبد الرحمن بن عسكر البغدادي
كان من العباد وأعالم الفضالء الزهـاد،  . المتفنن في العلوم والفهامة بلواء مذهب مالك بالعراق

  .هـ767سنة : هـ وت701مولده سنة . أخذ عن والده وغيره
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N��ا �م ��F�">ات� <� و��ـــوخ�ـــــ�         ��� رآ�ــ
  �ـــــــــ! �
ـــ�ة ذآــ��� ب���* e!ـــآ�ن ا<�       �    ــــــ,( �> �  �ـ!ا�"� آ

  �ــB بN!بـوه� ا��& ت��م *dN �� م� اخ�%B ا�%>!ى ب�   
  واح%U �� م� اخ�\ ب����!ى وم�
                                        �  :�ـــراب U وا)�Mــبiول ا�3

� ب`�ن دائ["* �,  �ــــ� ب]ــY تN:ــ� ب`��ــ�         آـــــواح
    �Q��  �Qـــــ� �� ���ـ= وj"!هــأرب:   *�L!ب ا[ول أ)�& ا�

�* Uـــــآ,� U�5 آ U        ش&ء 5ـــــــــ� Kــ�آ? أو f:��ـ� ا�  
  U وردـــــــk أول ب�ـــــــ��� �       ــورابd ب:f *? ش&ء و<

� Y��5ش&ء و K ,`�ن�!بــــــ�         �و*& ا f<ــب,�> M"� dــ�  
  

  ���6 $	و�5
�ـU وK ش&ء و)�Wــآــ� آ�[ول         �ن <L U!وبـوا�`,� �  

  �ــــU ��5ـM ب>f   �5 آــب,"ـ&         ب:f *? ش&ء  ورابd أت
  �ــم� ت?ه k�M" ب>f ــ���ــ�          � آـــ*��K k ش&ء [و�"
�F ل���ــآـــ�          = �ــــو�5�Y ا[ش* U�5 ب:ـــ Uب�,ــ fـــ�  
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  K ش&ء، �5 ب:K f ش&ء ��ـــــ�e          آU، و)��W، وآU ب:
kم�� f:� M"� .%و� .%�         k��� �N:ب f:� M",* ،Uآ  

�ــآ        �   ـــــــوأربd ب#W= <� رو�* Uوب:ـــ  ،U��5"ـ fــــ�  
"� �5 Uش&ء آ Kــــ> f:�� ش&ء           K �5 Mـــ�  ?ــ� ت? م

ـــ*��K k ش&ء K وم�، آ� f:��وا f<ب M"� !ـــ�         4خ�  
  

  ا�/��س ا'س*�7��8
        ?  � *?ــــ�Q أو ��"Nــب��U:6 ��    ا� 1W��F�"> ��`�F? ش
� *"� ات%?      n!3�ا o� نp*   أول dLو kــــــ� تــم� < ا��?  

� �� �,Oمــ�           وا���ـــــور*d ت�ل ر*d م� ت��م[W�( �* kـ�  
     dLو �  dـــ� ر*ـ� ��ــ� �!*:ــم� وL:    وإن ��� م�%6? *
      �W�d وا)� dم�� ��  �ــــ� W�4ـــ� م� ا�#,ــiن ��ــآ  وإن �

  �ـــــ� ا�
ي <� أح�W �ـــوا��ــ& م� رم"�� م�"��          � و*ـــو<
  �ــ� خ�تــــ�          ),& ر�Fل ه�شـــــ�5 ا�%?ة وا�W?م دائ

 :�ـــــــــــ� �5 ات�ـــ� ا����ــ� وم� F:&          ب���ــ� وص��ــو4�
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ا�� ��ة ا������ ا��� أ���ه� ا���م ا������ أ��م �� ا���ل 	�� ا� 
  -�, أدا*# �(ی'� ا�&%  $��# و��!

  
مــ�7 ا�& �رـــ/5 -'ة ا��4�ـوه   !         ــــب1اك ی� ���� ه/ا ��� ا.�  
  !ــــ� ا�4'اء آ��;�ـــــ/5 ا���ـــوه    ة        ــــوه/5 ا�وض� ا��اء �8ه

 ا�� A(� ا�@�دي و-<ت#  B&�       و��	دا*ـــ# وب��ـــو Cب@ـــ   !ــــــــ
ج�5 �, آمـG �� تـــG تGB آـو�    EA7 وEF $, ه��م آDB ت&��@�      

  � ض�J وض�J ا� �! ی'!ـــ��7;�  �ي        ـــی� ���ي ی� ر��ل ا� خ/ ب�
  !ـــــ�دك ��رد �GK ضــ جـــ&�7   �ي         ــی� ���ي ی� -��E ا� خ/ ب�

    #�-�� Jی� �, ض� G�  ;!ـــی��D �7 ا.�, �7 خ� و�7 ن    ی� ��� ا�
  �!ــــــــ# أ�, �, ا�Mـی� �, ���	�ی    �ي        ـی� ���ي ی� ر��ل ا� خ/ ب�

       G;�Bف و��- ,� O�4م ا�  ی� أG'7 ا��Bس �7 ا�/ات و�7 ا��1!    ی� أآ
  $�D $�� ا�O�4 �7 ا��ج�ان و�7 ا�;�م    ن���ء ی� �, ش(�$�#      ی� أشف ا.

مــــ$�D $�� ا�G)V ,� O�4 إ�� ه  #        ــی� 	(�ة ا� ی� ��Tي ��Kر�  
  #�*�'7 ب و�, $<!    ی� 	�-E ا�&�ض ی� ب&$ ,� O�4ا� ��$ D�$  

�-  , أ�!ــــE �ـــوأنD أدرى ب�� �7 ا���   ــــــ�        إن� ��7 إ�� $(� و�
�K� ZB� �أرج Z�مــ� وا�<�د وا�KـــوأنD أهG ا�ض   �          ــــ�7� أت�  
��7 5Mآ  ��7ــأودى �# ا�K    �       ــ�7ش(C �;��ك وج�Mمــ  � ن�ل �, ج
Kت  �;�� $�� ا�أس T �;�� $�� ا���م   !        ـــ��� �;D إ�� أب�اب -<

  ��مــ! ب&�ر ا�<�د وا�Kــ, ��دتKــ�    أت� �, أم ا��ى یج� ا��ى آ  
K7\ن� �(�] ب !�  !ــــاف وا7 ا���ـــ�7 زورة وا$�  ـــــــــــ!           7\ن ���

    ��V�� ك ا.رض��� Gّا�4       ی� �, أج   �مـــ�7 ب�ب أ7'�@! �, أ	�
  @!ــــO آ�ــی��B ب@� $, ج��C ا��M$ G@7       �4 ن`ة �KB! �_ا*آ!     

ان وا�Bــ�B�V و�F !           ـــــــ�&�� وض<�;# ا�/ی, ب@M4ا� ,$ �Bمــ�  
  !ـــ� یت<� أ��B �, ا��Bــب�ب ا�ج     ی� رب ی� رب ی� ��Tى $��ك �7  

  @!ــــG �7 ا��ن�� ب&�ـــ� ت��ــــــ��      م      ــ7<� $��# ب�� یج�5 �, آ
  !ـــــC ا���ر وا��1ـــ/ا ا���B را7ـــه    ��       ــــb! ا� aة وت��M! ا��# $

$ !b لcوا �)A ا�� �&�ب      ��   ــ�&�	ب;@ــــ# �� ��ر رآـــأ� Eــ! 
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عياا  ـي   شرى بدـوالد س   فَ   زدتاراً ـخ  
  يـلـاملغي  ين ـأع   مِـالكري  دـعب  لُـجن
   ودــهـلي     اًـاجعـمض    ضـأق   دـق

   القٍـأخ    وِءــوس  ى ــطغ  اد ــبفس
  دواْ ـغت  ةـالـيف  اجله  اسـالن  تـاصـغ

  اً ـشيوخ   ونـيهص  ي نِـن  بم ت ـواصطَفَ
  اً ـقّـح   ةــلَّذَـمـال   ذا    اُهللا  ى ـوأب
  ي ـأب     خ ـشي      مِـيـلـلإلق   ى ـتوأَ
  واْ ـتـفْأَـف  لومِـالع  أهلَ  ارـشـتـاسـف
  داًـريـم  اري ـحـالص  يف  األرض  عـقط
  اً ـابحرت  دـعيـاوالد س  ابـب  حتـتـفُ

جِ    ورٍـأم   نـم  ه ـل  رواْ ــسخامٍـس   
  دـاً  يـقـلـمنط  ا اإلمامـاهـبـتـجـاف
  ى ـضرأَـف  الدـي  البـف  األهلَ  نـكـأس
  د ـواشت   اجرـتـوامل   وقـالس   أَ ـشـأن
  دوي ـي   )وفزـهنبِ(لٌ  ـزل  طَلَـم   يـل

  ـنـبِ  بٍ ـنـزي   هـزوجِـل   حـريـوض
ـيـى  األعـلَّـصومد  الــمسجـوال  اد  

  بــعـوش    ام ـذا  إمـبـح  ذا حـبـ
  ـ والفَ    زـعـوال  ومِـلـالع  هدـذا  مـه

  األواه     زـزيـعـال    كـبِ   لّ ـح وم ــي
   هأرآ   نـيـمـالـالع  ي ـف  اًــشأن   لَّـج
ـك  يومـاإلس   ادالم   ـفَ     ىـقَـلْـيـناه   
   اهـطـغ    حــيوزِ  ال ـورٍ  جــج   مـثُ
   اهـطـخ اْ    وـطُـخت   انــاألوث   الِدجـب
  اهذَــوقَ      ىاألذَـب     األرض    واْمـمـع
   الهــع       ورـــن     توات       أضاَءـف
   اهــعو   رٍ ـكـفـل  ال مـال   الهـد  قَـق
  اهـنـم   وــحـين    ورِـجسـكال مى  رتفا
    اهـضرـي   اً ـكأس     هـيـقـتس     الدـلب
   داهــنِ   ىــغـصـت    ونـللع  اد ـأَيـب
ـعمـال   دالوالِء    يف    لُـثْـم   ــصداه  
ـم  ريِـخـال  إىل و ـعاللِـن  خ   رـباه  
   هاـفَـوص    ورىـال  ةَـلَـمـج هُ ـلُـعـف
  ــاهطَـع     دـوالد سعيأب    ، ادــتصـقإ
   هأوا   اً ـتـيـب      ف حـت      ورـصـوقُ
 ـعـثـال ـامِ   اإلم    تاليب     ـنــهواه  
   اهــر  وجــخـف  ودـلليه  ر  الذي ــغ
  اهــحـنـم   وحـتن   وِـحـللص   الدـوب
ـثَ   فهل  رِـخن     مم  دـريـي    ســناه  
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  قائمة املصادر واملراجع
  

  :قائمة املخطوطات

رسالة إىل كل مسلم ومسلمة ، نسخة موجودة خبزانة اإلمام املغيلي بزاوية الشيخ . 1

  .زاوية كنتة ادرار 

عما جيب على املسلمني من اجتناب الكفار وعما يلزم أهل الزمة من اجلزية والصغار . 2

  ان تيمي أدرار، نسخة مصورة خلزانة الشيخ شاري الطيب كوس

مصباح األرواح يف أصول الفالح ، نسخة مصورة من خزانة شاري الطيب كوسان . 3

  .تيمي أدرار

رسالة الرد على املعتزلة نسخة موجودة  خبزانة اإلمام املغيلي بزاوية الشيخ زاوية كنتة . 4

  .ادرار 

  .رار رسالة اإلمارة خبزانة اإلمام املغيلي بزاوية الشيخ زاوية كنتة اد. 5

خبزانة اإلمام املغيلي بزاوية الشـيخ   -خمطوط -أسئلة األسقيا وأجوبة املغيلي -املغيلي. 6

  .زاوية كنتة ادرار

 الشـيخ  بزاوية املغيلي اإلمام خبزانة -الصواب إىل الفكر رد يف الوهاب منح -املغيلي. 7

  .ادرار كنتة زاوية

  .ظ1و -التقييد -التمنطيطي الكرمي عبد بن حممد. 8

. خمطوط .نسيم النفحات ذكر جوانب من اخبار توات  -موالى امحد اإلدريسي. 9

  .كوسان.خزانة الشارى 

خمطوطة موجودة خبزانة أحفاد  –رسالة فيما جيوز للحكام يف ردع الناس عن احلرام . 10

  الشيخ املغيلي زاوية الشيخ أدرار

وط أضواء على اقليم توات الرسالة اإلستخالفية البنه عبد اجلبار موجودة يف خمط. 11

 . حملمد بن عبد الكرمي البكري
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  : املصادر املطبوعةقائمة 

 –بريوت  ت حممد عبد الرحيم ،–حتفة األنظار يف غرائب األمصار –ابن بطوطة  .1

 . م2003، سنة  1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 .د ع س-دار صادر بريوت-رحلة ابن بطوطة -ابن بطوطة  .2

  .-د ع س - دار اجليل :بريوت - املقدمة -ون ابن خلد .3

ت -دوحة الناشر حملاسن من كان باملغرب من مشايخ القرن العاشر -ابن عساكر .4

 .-م1997-2ط-الرباط-حممد حجي 

 1، ج1ط–بريوت  –دار صادر  –لسان العرب –ابن منظور  .5

م 1977-حممد حجى : ت 1ج-)مائدااملوائد(الرحلة العياشية  -أبو سامل العياشى .6

  .املغرب

-1القاهرة ط -ت علي عمر -نيل االبتهاج بتطريز الديباج -كيت بامحد بابا التن .7

 .2ج-2004

دار العلم  - 1987فرباير 1ط -قاموس احمليطات اللغوية واألدبية - أميل يعقوب .8

  . -بريوت - للماليني

دار  -1ج -املعجم املفصل يف اللغة واألدب - اميل بديع يعقوب -ديشال عاصي .9

 .-1،1987ط -بريوت -مالينيالعلم لل

 .م1989املعجم العريب األساسي مبؤسسة الروس  .10

دار الفكر للطباعة  –شجرة النور الذكية يف طبقات املالكية  -خملوفبن حممد حممد  .11

 .د ط ع س  –والنشر والتوزيع 

املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء إفريقيا  –الونشريسي أمحد بن حيي  .12

ت جمموعة من الدكاترة بإشراف حممد حجي بريوت ، دار الغرب  –واملغرب 

 .اإلسالمي دع س

ابن مرمي أبو عبيد اهللا حممد ، البستان يف ذكر األولياء والعلماء بتلمسان اجلزائر ،  .13

 م1986ديوان املطبوعات اجلامعية ، دع ، سنة 
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 : قائمة املراجع
 .م 1984تونس  18ير جتفسري التحرير والتنو –الطاهر  ابن عاشور حممد .14

، اجلزائر -"فرج حممود فرج"ت -القول البسيط يف أخبار متنطيط -إبن عبد الرحيم .15

  ..م 1977- د ع -ديوان املطبوعات اجلامعية 

،  1بريوت ، دار الغرب االسالمي ، ط -تاريخ اجلزائر الثقايف -اهللاأبو القاسم سعد  .16

 .م1998سنة 

ية والثقافية واإلصالحية يف السودان الغريب احلركة العلم - أبو بكر إمساعيل ميقا .17

 .- 1ط -مكتبة التوبة - ـه1100إىل  ـه400من

سنة -280ع- جملة الفيصل -من أعالم اإلسالم يف نيجرييا - أبو بكر إمساعيل ميقا .18

2000- . 

 . -1ط -دار العلم للماليني - 2ج -مجهرة اللغة -أبو بكر بن احلسن بن دريد .19

مؤسسة الرسالة  -2،1993ط -الكليات -ني الكفويأيب البقاء بن موسى احلسن .20

 . بريوت

دار  -1994، 2ط -14م -تاج العروس -أيب الغيض مرتضى الواسطي الزبيدي .21

 .الفكر

–م اإلنسانية جملة كلية اآلداب والعلو -رسالة املغيلي يف اليهود - أمحد العملي محدان .22

  .1983سنة  06العدد  –فاس 

املغيلي وآثاره يف احلكومة اإلسالمية يف القرون الوسطى اإلمام  -أدم عبد اهللا األلوري .23

 .1974القاهرة  -طبعة مصطفى البايبم -يف نيجرييا

 -2002اجلزائر  -دار هومة -أصول أقدم اللغات يف أمساء أماكن اجلزائر -بوساحة .24

بريوت  –مؤسسة الرسالة  –املدخل اىل علم الدعوة  –البيانوين حممد ابو الفتح  .25

 .م1995 -3ط

  .الدعوة قواعد وأصول  –مجعة امني عبد العزيز  .26

 .م1،1987ط –دار الكتاب املغريب  –الدعوة اإلسالمية :امحد علوش.د .27
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الطباعة الشعبية للجيش اجلزائر –مصباح األرواح يف أصول الفالح - رابح بونار .28

2007.  

مكتبة  –ت حممود خاطر –خمتار الصحاح  –الرازى حممد بن ايب بكر عبد القادر  .29

  .م 1999-  1نان بريوت طلب

هـ، ادرار ، 14اىل ق11التاريخ الثقاىف إلقليم توات ، من ق - دالصديق حاج امح .30

 م2003، سنة 1مديرية الثقافة ، ط

دار احلامد للنشر –مفاهيم يف فقه الدعوة وأساليبها –عبد احلليم حممد الرحمى  .31

  .1،2002ط–والتوزيع 

 .-6ط -1ج -لوسيطاملعجم ا-عبد احلليم منتصر، عطية العرايب .32

 .اخلطيط للدعوة االسالمية وامهيته   -عبد الرب عبد النيب ابو السعود .33

-- 07ط - ديوان املطبوعات اجلامعية -تاريخ اجلزائر العام-عبد الرمحان احلياليل  .34

1994-. 

  .- 1964باريس -طبعة هوداس - عبد الرمحان السعدى ،تاريخ السودان .35

معد  -ذاكرة املاضي يف تاريخ أوالد القاضي -عبد الرمحن بن عبد احلي اجلوزي .36

  . -للطبع

دار  – 2005 1ط.عمر بنمرية-عبد الرحيم بنجادة:ت : رسالة يف اليهود–املغيلي  .37

  .قريف للطباعة والنشر 

احلضارة العربية والتأثري األوريب يف إفريقيا الغربية جنوب  -ةيديعبد القادر زبا .38

  . -1989 -اجلزائر - املؤسسة الوطنية للكتاب -دراسات ونصوص -راءالصح

الشركة  - 1591/ 1493مملكة سنغاي يف عهد األسقيني  - عبد القادر زبايدية .39

 .-الوطنية للنشر والتوزيع

 .-2بريوت ط –مناهج البحث العلمى  –عبد اللطيف حممد العيد  .40

الكرمي  عبد: د–ت –الشرفاء مناهل الصفا يف ماثر موالني –شتاىل فزيز العال عبد .41

 .1972املعرب – األوقاتمطبوعات وزارة –كرمي 



 
 

220

سلسلة النوات يف إبراز شخصيات من علماء وصاحلي –غيتاوي موالي التهامي  .42

  .م1981، سنة  1املطبعة احلديثة للفنون املطبعية ، ط –أدرار  -توات

 ).فكرة ، حركة ، انقالب (سالم اإل –فتحي يكن  .43

زائر ، املؤسسة الوطنية اجل - م19. 18اقليم توات خالل القربني-جفرج حممود فر .44

 .م1977للكتاب وديوان املطبوعات اجلامعية ، دع ، سنة 

 -ع.د - شركة دار األمة -اجلزائر - يهود اجلزائر هؤالء اهولون - فوزي سعد اهللا .45

 .-م1996سنة

احلاج حممد بن أيب أجوبة الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي لألمري  -مربوك مقدم  .46

 .-دار الغرب - بكر األسقيا الكبري

دراسة منهجية شاملة لتاريخ :املدخل إىل علم الدعوة –حممد أبو الفتح البيانوتى  .47

–الدعوة وأصوهلا ومناهجها وأساليبها ووسائلها ومشكالا يف ضوء النقل والعقل 

 .3ط–مؤسسة الرسالة بريوت 

 . هداية املرشدين  –على حمفوظ /  الدعوة إىل اإلصالح -حممد اخلضر   .48

  مع اهللا  –حممد الغزايل  .49

 .دوة االسالميةنخصائص ال –حممد أمني حسني  .50

تأثري األزمات التارخيية واإلقليمية يف حياة الشيخ العالمة حممد بن عبد -حممد سامل  .51

  .- خمطوط -الكرمي املغيلي

ن املطبوعات اجلامعية ديوا –حتليل احملتوى يف حبوث االعالم  –احلميد  حممد عبد .52

 .- 1ط –اجلزائر 

   . -1م -بريوت لبنان -دار العلم للماليني -6ط - الرائد - مسعود جريان .53

اإلمام حممد بن عبد الكرمي املغيلي من خالل مصادر والوثائق -مقدم مربوك  .54

  .2002-1ط -مؤسسة اجلزائر للطباعة والنشر والتوزيع - التارخيية

بد الكرمي املغيلي وأثره اإلصالحي بإمارات  وممالك الشيخ جممد بن ع- مقدم مربوك .55

دارا لغرب للنشر  -خالل القرن الثامن والتاسع والعاشر للهجرة -إفريقيا الغربية

  .2002ط-1ج -والتوزيع
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اجلانب العلمي لإلمام املغيلي ، مذكرة خترج للمعهد  -محدالدين حاج ا نور .56

 .م2002اإلسالمي بعني صاحل ، سنة 

 . -2ج -أعالم الفكر والثقافة يف اجلزائر احملروسة -حيي بوعزيز .57

دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ، تاريخ إفريقيا الغربية اإلسالمية-حيي بوعزيز  .58

 .-د ط - اجلزائر 

  رسائل املاجستري 

 –قواعد الدعوة اىل اهللا من خالل القصص القرآىن ماجستري الدعوة  –بن نيىن شعيب  .1

 .م1996_ 1995 –جامعة االمري 

رسالة –البعد الدعوى يف اعمال مولود قاسم نايت بلقاسم  –بوعالم جوهرى  .2

 .م 2002 –جامعة االمري قسنطينة  - ماجستري يف الدعوة واالعالم

ومسامهته يف الثقافة اإلسالمية يف غرب - حممد بن عبد الكرمي املغيلي -بوغرارة منرية  .3

جامعة األمري عبد القادر كلية اآلداب -ماجستر يف التاريخ احلديث واملعاصر- إفريقيا

 .قسم التاريخ حتت إشراف الدكتور امحد صاري-والعلوم اإلنسانية

ماجستري الدعوة  –منهجية التجديد عند ايب االعلى املودودى  –سهيلة عظيمى  .4

 .م2001جامعة االمري  –واألعالم 

 -عيد النورسىالبعد الروحى يف منهج الدعوة عند بديع الزمان س –الشيخة ورغى  .5

 .دعوة واعالم  –رسالة ماجستري 

ماجستري قسم االثار كلية –دراسة تارخيية واثرية –قصر ملوكة –عليق رحية نايت  .6

 . 2002جيامعة اجلزائر –العلوم االنسانية 

 –الشيخ حممد الغزاىل  رالقصور املنهجى يف العمل الدعوى يف نظ –ميلود رحاىل  .7

 .م2008، 2007معة احلاج خلضرجا -ماجستري الدعوة واالعالم

حركة احلاج عمر الفويت يف السودان الغريب خالل القرن التاسع عشر –حسني حاجو  .8

 .- 1994-معهد التاريخ جامعة اجلزائر –ماجستر –
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حممد بن عبد الكرمي املغيلي رائد احلركة الفكرية بتوات عصره  -أمحد احلمدي .9

كلية العلوم اإلنسانية -إلسالمية رسالة ماجستر يف التاريخ واحلضارة ا-وأثاره

 .2000-1999عام  -واحلضارة اإلسالمية

الفكر السياسي عند الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي ودعوته  -ياسني شباييب. 10

 - رسالة ماجستر يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية-اإلصالحية بتوات والسودان الغريب 

 - بكلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية نوقشت(الدكتورة جهيدة بومجعة :بإشراف 

  ). 2007-2006املوسم اجلامعي -جبامعة وهران 

  : مقال

حوار اإلمام املغيلي مع ملوك وأمراء غرب إفريقيا وأثره يف حركة  –أمحد جعفري . 1

مجهورية  -رب كردفانجامعة غ -جملة العلوم اإلنسانية -مقال-املد اإلسالمي يف إفريقيا

  .2010ن السودا

  :السمعي البصري 

الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي التلمساين رائد النهضة العلمية اإلصالحية واجلهادية . 1

رن ــبقصور توات، ودور علمائها يف نشر اإلسالم  بإمارات وممالك إفريقيا خالل الق

  .م15هـ 9
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