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الملخص :

إف ىذا البحث يهدؼ إىل تسليط الضوء على شخصية موصلية تكاد تكوف مغمورة ,ىذه الشخصية ٢تا مؤلفات
كعاشت يف القرف السادس ا٢تجرم يعد ىذا البحث فصالن من ٥تطوط "النصح يف الدين كمآرب القاصدين يف مواعظ
ا١تلوؾ كالسالطُت" كىو ٥تتصر من كتابو اآلخر "منهاج السلوؾ يف مواعظ ا١تلوؾ" ١تؤلفو أيب عبد اهلل ٤تمد بن ا١تبارؾ بن

رضواف ا١تعركؼ بابن احملق ا١توصلي الذم كاف حيان عاـ ٓ ٜ٘ق ٕٖٔٓ /ـ.

إف الدراسة أكصلتنا إىل ربط مصادر ا١تؤلف بعضها ببعض كاليت تسمى (ركابط النصوص) كاليت أشارت إىل َّ
َّ
أف
ىنالك مصادر رئيسية للمؤلف ديكن من خال٢تا الوصوؿ إىل عالقة ربط بُت تلك ا١تصادر تقودنا إىل قرب الوصوؿ من
كاتبو ا١تفقود منهاج السلوؾ ,أك إمكانية التعرؼ إىل أسلوبو الناقل با١تقارنة بُت كتايب سراج ا١تلوؾ (٤تمد بن الوليد بن
٤تمد ابن خلف الفهرم األندلسي ,أبو بكر الطرطوشي(ٔ٘ٗ ٕ٘ٓ/ق) ,ككتاب ابن احملق ا١توصلي النصح يف الدين
كمآرب القاصدين يف مواعظ ا١تلوؾ كالسالطُت
ABSTRACT
The research is target to support absent Mosul personal .He have
publications and he live at 6th of the hegira .It is a chapter from
manuscript " ALNOSOH FEE ALDEEN WA MAARIB AL
QASDEEN FEE MAWAIDH ALMLOOK WA ALSALATEEN " that
it is summarized from anther his book "MENHAJ ALSULOOK FEE
MAWAIDH ALMLOK".
The study reaches to connect between references of author that its
aimed there are another text may be nearest from the absent book of
author " MENHAJ ALSOLOOK ", or its perhaps to known his style
" to contrastive tradition between two books " SRAJ ALMOLOOK
and " ALNOSOH FEE ALDEEN WA MAARIB AL QASDEEN FEE
MAWAIDH ALMLOOK WA AL SALATEEN".

المقدمة:
 -0أهمية البحث

يعد ىذا جزء من ٥تطوط النصح يف الدين كمآرب القاصدين يف مواعظ ا١تلوؾ كالسالطُت كىو ٥تتصر كتاب منهاج
السلوؾ يف مواعظ ا١تلوؾ ١تؤلفو أبو عبد اهلل ٤تمد بن ا١تبارؾ بن رضواف ا١تعركؼ بابن احملق ا١توصلي .حيث تعد ىذه
الشخصيات ا١توصلية القليلة الذكر بُت ا١تصادر كاقرب ما تكوف مغمورة ىدفنا يف البحث تسليط الضوء على ىذه
الشخصية.
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 -2المنهج:
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.
.ٙ
.ٚ

صحة نسبة النص إىل مؤلفو ,من خالؿ الدراسة.
ضبط ا١تنت عن طريق مقابلة النسخ ,بعد اعتماد أحسن النسخ كأقرهبا إىل ا١تؤلف الٗتاذىا النسخة األـ.
إضافة بعض العناكين اٞتانبية لتقسيم النص كتوضيحو.
ٗتريج اآليات القرآنية كاألحاديث النبوية الشريفة.
تراجم األعالـ – غَت ا١تشهورة – ا١توجودة يف النص.
توثيق النقوؿ من أمهات الكتب.
توضيح الغامض من األلفاظ ,كتعريفها من كتب اللغة كالقواميس العربية.

وصف النسخ:

أ -نسخة تركيا:
ٔ -رقم اٟتفظٕٕٙٓ :
ٕ -القياس ٕٚ /ٔٛ :سم
ٖ -عدد االكراؽ  ٖٜٔلقطة = ٕٚٛصفحة
ٗ -األسطر ٖٔ سطر
٘ -الناسخ٤ :تمد بن ٤تمد بن أٛتد السهورم الشافعي األزىرم.
 -ٙتاريخ النسخ :يوـ االثنُت من ذم اٟتجة سنة تسع كتسعمائة.
ب -نسخة معهد ا١تخطوطات العربية ,مصر_ القاىرة.
ٔ -رقم اٟتفظ( :ؼ ٖ ,ٔٔٛمن .)ٜٚٙ /ٚٚٙ
ٕ -القياس ٕٚ×ٛٔ :سم.
ٖ -األكراؽ ٜٜٔ :لقطة= ٖٜٛصفحة.
ٗ -األسطر ٕٚ :سطر.
٘ -الناسخ :عبد اٟتنفي.

الدراسة:

يعد ىذا البحث فصالن من ٥تطوط "النصح يف الدين كمآرب القاصدين يف مواعظ ا١تلوؾ كالسالطُت" كىو٥تتصر من
كتابو اآلخر "منهاج السلوؾ يف مواعظ ا١تلوؾ" ١تؤلفو أيب عبد اهلل ٤تمد بن ا١تبارؾ بن رضواف ا١تعركؼ بابن احملق ا١توصلي
الذم مل تشر كتب السَت كالًتاجم اليت راجعناىا إىل تاريخ كالدتو ككفاتو .كا١تتوافر لدينا ذكر ا١تؤلف يف هناية ا١تخطوط اليت
٨تن بصدد ٖتقيق جزء منو أنو (كافق الفراغ من تصنيف الكتاب يف رجب سنة تسعُت كٜتسمائة) .كما يشَت لنا أيضا إىل
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عصر ا١تؤلف ما ذكره من معاصرتو للخليفة العباسي الناصر لدين اهلل الذم كاف قد توىل ا٠تالفة العباسية يف سنة ٜتس
كسبعُت كٜتسمائة .
َّ
إف ىذا البحث فيو من القصص كاٟتكايات كالعرب اليت ٢تا تأثَت يف حياة اإلنساف لًتشده إىل جادة الصواب كالرجوع

كل شائبة أك دنس .ففيو من ا١توعظة كالعرب ما يذكر بتقول اهلل ك٥تافتو .كمن اٞتدير
إىل ٝتات النفس النقية ,لتبعدىا عن ِّ
بالذكر قدرة ا١تؤلف على استخدامو مصادر متنوعة من أمات الكتب مع ذكرىا ليقدـ ىذا ا١تخطوط الكبَت الشامل
إلحدل كعشرين بابان متنوعان للمواعظ كاٟتكم.
إف الدراسة أكصلتنا إىل ربط مصادر ا١تؤلف بعضها ببعض كاليت تسمى (ركابط النصوص) كاليت أشارت إىل َّ
َّ
أف ىنالك
مصادر رئيسية للمؤلف ديكن من خال٢تا الوصوؿ إىل عالقة ربط بُت تلك ا١تصادر تقودنا إىل قرب الوصوؿ من كاتبو
ا١تفقود ,أك إمكانية التعرؼ إىل أسلوبو الناقل با١تقارنة بُت كتايب سراج ا١تلوؾ (٤تمد بن الوليد بن ٤تمد بن خلف الفهرم
األندلسي ,أبو بكر الطرطوشي(ٔ٘ٗ ٕ٘ٓ/ق) ,كالنصح يف الدين كمآرب القاصدين يف مواعظ ا١تلوؾ كالسالطُت
(البن احملق ا١توصلي كاف حي ٜٓ٘ق) .تبُت َّ
أف ٚتيع ىذه ا١تصادر تصب يف موضوع كاحد ىو تقومي سلوؾ ا١تلوؾ
ككعظها كا١تخطط اآليت يبُت عالقة ىذه ا١تصادر بعضها ببعض:

سراج الملوك

منهاج السلوك

مصادر أخره
النصح في الدين

وآرب القاصدين في

أبرز شيوخه :

مواعظ الملوك
مخطط عالقات النصوص
والسالطين

ٔ -أبو عبد اهلل الصويف ٤ ,تمد بن عبد ا٠تالق بن أٛتد بن عبد القادر بن ٤تمد بن يوسف  ,أخو أيب اٟتسُت عبد
اٟتق ,كأيب نصر عبد الرحيم ,ككاف األصغر منهما ,كلد ببيزد سنة (ٕٕ٘ ىجرية )  ,كنشأ هبا مع أبيو ,كٝتع هبا من
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أيب سعد إٝتاعيل بن أيب صاحل ا١تؤذف ,ككرد مع كالده إىل بغداد فأٝتعو من القاضي أيب بكر ٤تمد بن عبد الباقي
األنصارم ,كعبد الرٛتن بن ٤تمد القزاز ,ك٤تمد بن عبد ا١تلك بن خَتكف ,كأٛتد بن ٤تمد الزكزين ,كغَتىم .ككاف
صوفيان استوطن ا١توصل إىل حُت كفاتو ( ٘ٙٛىجرية ) ٝ .تع منو كتايب الصحيحُت البخارم كمسلم .
ٕ -أبو عبد اهلل اٟتسُت بن نصر بن ٤تمد بن حسُت بن ٤تمد بن ٜتيس ,اٞتهٍت ,الكعيب ا١توصلي ,ا١تلقب بتاج
ُ
اإلسالـ ٣تد الدين ,ا١تعركؼ بابن ا٠تميس الكعيب  ,كلد سنة ( ٗٙٙىجرية )  ,حدَّث ببغداد كا١توصل ,كتفقَّو على
اإلماـ الغزايل كغَته ,ككاف شافعي ا١تذىب ,سكن ا١توصل حىت تويف سنة (ٕٕ٘ ىجرية) .لو مصنفات كثَتة كمنها :
"مناسك اٟتج " " ,كٖترمي الغيبة " ك" مناقب األبرار  .كقد أجازه (ا١توطأ لإلماـ مالك بن أنس ,كاٞتامع لإلماـ
الًتمذم ,ككذلك ٚتيع موسوعاتو ,كمصنفاتو ) .
ٖ -كالده :أبو بكر بن ا١تبارؾ بن رضواف  .أخربه مناكلة سنن أيب داكد السجستاين  ,كمسند اإلماـ أٛتد بن حنبل قرأه
عليو.
صلة ابن احملق ا١توصلي با١توصل :ىو موصلي األصل كما كرد اٝتو يف صفحيت الغالؼ ١تخطوطة تركيا ك٥تطوطة
معهد ا١تخطوطات العربية ,ككذلك من خالؿ شيوخو الذين توفوا يف ا١توصل.
النص المحقق:

اللهأف ا١تلك ينبغي لو أف يكوف ٣تتهدان يف أفكاره غَت متغافل عن أخباره  .كيكوف خَت ٍ
َّ
موؿ عمالو,
اعلم كفقك
أب َّ
فإف ا١تسيء يفرؽ من خربتك بو قبل أف تصيبو عقوبتك ,كاحملسن يستبشر بعلمك بو قبل أف يأتيو ثوابك .كقاؿ أبو جعفر
ا١تنصور :ما زاؿ أمر بٍت أُميَّة مستقيمان حىت أفضى أمرىم إىل أبنائهم ا١تًتفُت ,فكانت مهتهم من عظيم شأف ا١تلك كجاللة
قدره قصدان للشهوات كإيثار اللذات ,كالدخوؿ يف معاصي اهلل تعاىل كأمنان ١تكره ,فسلبهم اهلل تعاىل العز كنقل عنهم
النعمة.
اٟتمار ,كىو آخر ملوؾ بٍت أمية قتل يف أرض مصر يف كورة
قاؿ عبيد اهلل بن مركاف ,كمركاف ىذا ىو ا١تعركؼ ٔتركاف ّ
بوصَت١ :تا زاؿ ملكنا كىربت إىل أرض النوبة فيمن تبغي من أصحايب ,فسمع ملك النوبة ٓتربم فقعد على األرض كمل
يقعد على فراش افًتشتو ,فقلت لو :أال تقعد على ثيابنا؟ قاؿ :ال .قلت :كمل؟ قاؿ :ألين ملك كحق على كل ملك أف
يتواضع هلل سبحانو إذا رفعو ,مث قاؿ يل :مل تشربوف ا٠تمور كىي ٤ترمة عليكم ,كمل تطئوف الزرع بدكابكم كالفساد ٤ترـ
عليكم ؟ فقلت :زاؿ عنا ا١تلك فقل أنصارنا كانتصرنا بقوـ من األعاجم دخلوا ديننا ,كلنا عبيد كأتباع فعلوا ذلك على كره
منا ,فأطرؽ مليان يقلب كفيو كينكث يف األرض ,مث قاؿ :ليس كما ذكرت بل أنتم قوـ استحللتم ما حرـ اهلل عليكم,
كظلمتم يف ما ملكتم فسلبكم اهلل تعاىل العز بذنوبكم ,كهلل فيكم نقمة مل تبلغ غايتها ,كأخاؼ أف حيل بكم العذاب كأنتم
ببلدم فيصيبٍت معكم ,كإمنا الضيافة ثالثة أياـ ,فتزكدكا ما احتجتم إليو كارٖتلوا عن بلدم.
كسئل بزرٚتهر(ٔ) :ما باؿ ملك آؿ ساساف صار إىل ما صار إليو ,بعدما كاف فيو من قوة السلطاف كشدة االعواف
كاألركاف؟ فقاؿ :ذلك ألهنم قلدكا كبار األعماؿ صغار الرجاؿ .كعن ىذا قالت اٟتكماء :موت ألف من العلية أقل ضرران
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من ارتفاع كاحد من السفلة .كيف األمثاؿ :زكاؿ الدكؿ باصطناع السفل .كقاؿ الشافعي رٛتو اهلل :أظلم الناس لنفسو ,من
إذا ارتفع جفا أقاربو كأنكر معارفو ,كاستخف باألشراؼ كتكرب على ذكم الفضل .قاؿ كسئل بعض ا١تلوؾ بعد زكاؿ
ملكو :ما الذم سلبك ملكك؟ قاؿ :بإعطائنا من ابطركا ضعف كرفع عمل اليوـ إىل الغد.
كسئل بعض ا١تلوؾ بعد أف سلبوا ملكهم :ما الذم سلب عزكم كىدـ ملككم؟ فقاؿ :شغلتنا الدنياكلذاتنا عن التفرغ
١تهماتنا ككثقنا بكفاءتنا ,فآثركا مرافقهم علينا ,كظلم عمالنا رعيتنا فانفسدت نياهتم لنا ك٘تنوا الراحة منا ,كٛتل على أىل
خراجنا فقل دخلنا كبطل عطاء عبيدنا ,فزالت الطاعة منهم لنا ,كقصدنا عدكنا فقل ناصرنا ,ككاف أعظم ما زاؿ بو ملكنا
استتار األخبار عنا .كقالت اٟتكماء :أسرع ا٠تصاؿ يف ىدـ السلطاف كأعظمها يف إفساده كتفريق اٞتمع عنو إظهار
احملاباة لقوـ دكف قوـ ,كا١تيل إىل قبيلة دكف قبيلة ,فمىت أعلن ْتب قبيلة فقد برئ من قبائل .كقدديان قيل :احملاباة مفسدة.
كقاؿ مهبوز ا١توبذاف :من زكاؿ السلطاف تقريب من ينبغي أف يباعد ,كمباعدة من ينبغي أف يقرب كحينئذ حاف أكاف
الغدر .كقيل ١تلك بعد زكاؿ ملكو :ما الذم أذىب ملككم؟ قاؿ :ثقيت بدكليت كاستبدادم ٔتعرفيت ,كإغفايل استشاريت
كإعجايب بشديت كإضاعيت اٟتيلة يف كقت حاجيت كالتأين عند عجليت .ك١تا أحيط ٔتركاف اٞتعدم كىو آخر ملوؾ بٍت أمية.
قاؿ :يا٢تفاه على دكلة ما نصرت ككف ما ظفرت كنعمة ما شكرت! فقاؿ لو خادمو بسيل ككاف من أشراؼ أكالد الركـ:
من أغفل الصغَت حىت يكرب كالقليل حىت يكثر ,كا٠تفي حىت يظهر أصابو مثل ىذا .كسئل بعض العلماء :ما الذم ذىب
ٔتلك بٍت مركاف؟ قاؿٖ :تاسد األكفاء كانقطاعها .كذلك أف يزيد بن عمر كاف حيب أف يضع من نصر بن سيار ككاف ال
ديده بالرجاؿ ,كال يرفع إىل السلطاف ما يورد عليو من أخبار خراساف ,فلما رأل ذلك نصر بن سيار(ٕ) قاؿ:
[الوافر]
أرل خلل الرماد كميض نا ٍرفيوشك أف يكوف ٢تا ضراـ
كإف النار بالعودين تذكى كإف اٟترب أك٢تا الكالـ
فقلت ٕتاىالن :يا ليت شعريأأيقاظ أمية أـ نياـ
ككاف العباسيوف يؤسسوف لدكلتهم كال تصل أخبارىم إىل بٍت أمية ,حىت استفحل أمرىم كضعف أمر بٍت أمية .كسئل
مركاف بن ٤تمد اٞتعدم كىو آخر ملوؾ بٍت أمية :ما الذم أضعف ملكك بعد قوة السلطاف كثبات األركاف؟ فقاؿ:
االستبداد برأيي١ ,تا كثرت علي كتب نصر بن سيار أف أمدىباألمواؿ كالرجاؿ ,قلت يف كمن أعجب العجاب دكاـ ا١تلك
مع الكرب كاإلعجاب! اعلموا أف الكرب كاإلعجاب يسلباف الفضائل كيكسباف الرذائل ,ألف الكبَت يكوف با١تنزلة كالعجب
يكوف بالفضيلة ,كا١تتكرب جيل نفسو عن رتبة ا١تتعلمُت ,كا١تعجب يستكثر فضلو عن استزادة ا١تتأدبُت ,كحسبك من رذيلة
٘تنع من استماع النصح كقبوؿ التأديب ,فالكرب يكسب ا١تقت كدينع من التألف ,ككل كرب ذكره اهلل تعاىل يف القرآف
فمقركف بالشرؾ ,كلذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم للعباس :أهناؾ عن الشرؾ باهلل كالكرب كأنو حيتجب يف تعصب
منهما .كقاؿ أزدشَت(ٖ) بن بابك :ما الكرب إال فضل ٛتق مل يدر صاحبو أين يذىب بو فصرفو إىل الكرب .كقاؿ األحنف
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بن قيس(ٗ)  :ما تكرب أحد إال من ذلة جيدىا يف نفسو ,كمل تزؿ اٟتكماء تتحامى الكرب كتأنف منو .قاؿ الشاعر :
[الطويل]
فىت كاف عذب الركح ال من خصاصة كلكن كربان أف يقاؿ بو كرب
فنظر أفالطوف إىل رجل جاىل متعجب فقاؿ :كددت أين مثلك يف ظنك كأف أعدائي مثلك يف اٟتقيقة .كقالت
اٟتكماء :كقد يدكـ ا١تلك مع معظم النقائص ,فرب فقَت ساد قومو كرب أٛتق ساد قبيلتو .منهم األقرع بن حابس الذم
قاؿ فيو النيب صلى اهلل عليو كسلم :ذلك األٛتق ا١تطاع كقالوا :ال يدكـ ا١تلك مع الكرب ,كحسبك من رذيلة تسلب
ِِ
ِ
ين
السيادة .كأعظم من ذلك أف اهلل تعاىل حرـ اٞتنة على ا١تتكربين ,فقاؿ سبحانو كتعاىل{ :تِْل َ
ك الد ُ
َّار ْاآلخَرةُ َْ٧ت َعلُ َها للَّذ َ
يدك َف عُلُ ّوان ِيف ْاأل َْر ِ
ض َكال فَ َسادان } (القصص ,)ٖٛ :فقرف الكرب بالفساد فمنعنا من دخوؿ اٞتنة .كقاؿ عز كجل:
ال يُِر ُ
ِ َّ ِ
ين يػَتَ َكبَّػُركنَِفي ْاأل َْر ِ
اٟتَ ِّق} (األعراؼ ,)ٔٗٙ :كقاؿ بعض اٟتكماء :ما رأيت متكربان إال
ض بِغَ َِْت ْ
َص ِر ُ
{سأ ْ
َ
ؼ َع ْن آيَايتَ الذ َ
ٖتوؿ داؤه يف عيٍت أين أتكرب عليو .كاعلم أف الكرب يوجب ا١تقت ,كمن مقتو رجالو مل يستقم حالو ,كمن أبغضتو بطانتو
كاف كمن غص با١تاء ,كمن كرىتو اٟتماة تطاكلت إليو األعداء .كأما اإلعجاب فيحملو على االستبداد بالرأم كترؾ
مشاكرات الرجاؿ .كمن الصفات اليت ال تقوـ معها ا١تملكة :الكذب كالغدر كا٠تبث كاٞتور كالسخف .كقاؿ حكماء
العرب كالعجم :ست خصاؿ ال تغتفر من السلطاف :الكذب كا٠تلف كاٟتسد كاٟتدَّة كالبخل كاٞتنب ,فإنو إذا كاف كذابان
مل يوثق بوعده كال بوعيده ,فلم يرج خَته كمل خيف شره ,كال يهاء لسلطاف ال يرىب .كقالت اٟتكماء :خراب البالد
كفساد العباد مقركناف بإبطاؿ الوعد كالوعيد من ا١تلوؾ ,كالكذب أسقط األخالؽ كأغلب شيء على صاحبو ,كأحرل أف
ال ينزع عنو لضراكتو .كقيل ألعرايب :مل ال تكذب؟ قاؿ :لو تعززت بو ما تركتو كىو نوع من الفحش كضرب من الدناءة,
كأصلو استعذاب ا١تٌت كىو أضغاث فكر اٟتمقى .كمن بليتو أنو حيمل على صاحبو ذنب غَته ,كإذا ٝتعت كذبة نسبت
ُ
[٣تزكء الكامل]
إليو .كقاؿ الشاعر:
حسب الكذكب من ا١تهانة بعض ما حيكى عليو
فإذا ٝتعت بكذبة من غَته نسبت إليو
[٣تزكء الكامل]
كقاؿ غَته:
يل حيلة فيمن ينم كليس يف الكذاب حيلة
()ٙ
ُؿ فحيليت فيو قليلة
من كاف خيلق ما يقو
كقاؿ اهلل تعاىل{ :إَِّمنَا يػ ْف ًِتم الْ َك ِذب الَّ ِذين ال يػؤِمنُو َف بِ ِ
آيات اللَّ ِو} (النحل.)ٔٓ٘ :
َ َ ُْ
ََ
كأما اٟتسد فإنو إذا كاف حسودان مل يشرؼ أحدان ,كإذا ضاعت األشراؼ ىلكت األتباع كال تصلح الناس إال على
[البسيط]
أشرافهم .كقاؿ الشاعر:
()ٚ
ال يصلح الناس فوضى ال سراة ٢تموال سراة إذا جها٢تم سادكا
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كأما البخل فإذا كاف ٓتيالن مل يناصحو أحد كال تصلح الوالية إال با١تناصحة ,كليس للملك أف يبخل ألف بيوت األمواؿ يف
يديو .كأما اٞتنب فإنو إذا كاف جبانان اجًتأ عليو عدكه كضاعت ثغوره ,كإذا كاف جريئان غضوبان كالقدرة من كرائو ىلكت
الرعية .كليس للملك أف يغضب ألف القدرة من كراء حاجتو .ك١تا دخل أسقف ٧تراف على مصعب بن الزبَت فكلمو بشيء
أغضبو ,ضرب كجهو بالقضيب فأدماه ,فقاؿ األسقف :إف شاء األمَت أخربتو ٔتا أنزؿ اهلل تعاىل على عيسى عليو السالـ
فال يغضب بعدىا .قاؿ :ىات! قاؿ :ال ينبغي لإلماـ أف يكوف سفيهان كمنو يلتمس اٟتلم ,كال جائران كمنو يلتمس العدؿ.
كقاؿ األكزاعي( :)ٛيهلك السلطاف باإلعجاب كاالحتجاب .فأما اإلعجاب فقد ذكرناه ,كأما االحتجاب فهو أدخل
ا٠تالؿ يف ىدـ السلطاف كأسرعها خرابان للدكؿ ,فإنو إذا احتجب السلطاف فكأنو قد مات ,ألف اٟتجب موت حكمي
فتعبث بطانتو بأركاح ا٠تالئق كحرديهم كأموا٢تم ,ألف الظامل قد أمن أف ال يصل ا١تظلوـ إىل السلطاف .كمعظم ما رأينا يف
أعمارنا كٝتعنا من دخوؿ ا١تفاسد على ا١تلوؾ يف حجبهم عن مباشرة األمور ,كال تزاؿ الرعية ذا سلطاف كاحد ما كصلوا
إىل سلطاهنم ,فإذا احتجب فهناؾ سالطُت كثَتة.يا أيها ا١تغركر احملتجب ,احتجبت عن الرعية باٟتجاب كاألبواب,
كجعلت دكهنم جباالن مشيدة كحظائر باٟتجارة كا١تاء كالطُت مانعة ,كباب اهلل مفتوح للسائلُت ليس ىناؾ حاجب كال
بواب .قاؿ اهلل تعاىل{ :إَِّال من َشاء أَ ْف يػت ِ
َّخ َذ إِ َىل َربِِّو َسبِيالن} (الفرقاف.)٘ٚ :كقاؿ معاكية :ليس بُت أف ديلك السلطاف
َْ َ َ
رعيتو أك ٘تلكو إال اٟتزـ أك التواين ,ككمالو أمراف :شدة يف غَت إفراط كلُت يف غَت امتهاف.
كسئل بزرٚتهر :أم ا١تلوؾ أحزـ؟ فقاؿ :من ملك جده ىزلو كقهر لبو ىواه ,كأعرب عن ضمَت فعلو ,كمل خيدعو رضاه عن
سخطو كال غضبو عن كيده .كقاؿ بعض اٟتكماء :زكاؿ الدكؿ يف اصطناع السفل ,كمن طاؿ عدكانو زاؿ سلطانو .كقالوا:
من مل يستظهر باليقظة مل ينتفع باٟتفظة .كقاؿ حيِت بن خالد :أحسن ما كجدت يف طراز اٟتكم من البالغة :البخل
كاٞتهل مع التواضع خَت من السخاء كالعلم مع الكرب .فيا ٢تا حسنة غطت على سيئتُت ,كيا ٢تا سيئة غطت على
حسنتُت!
كقد اتفقت العلماء كاٟتكماء عليها فقالوا :أيها ا١تلك إف قصرت قوتك عن عدكؾ فتخلق باألخالؽ اٞتميلة اليت ليس
لعدكؾ مثلها ,فإهنا أنكأ فيو من الغارة الشعواء .كقد ركم َّ
أف معاكية قاؿ لصعصعة بن صوحاف( :)ٜصف يل عمر بن
ا٠تطاب .فقاؿ :كاف عا١تان برعيتو عادالن يف قضيتو ,عاريان من الكرب قبوالن للعذر ,سهل اٟتجاب مصوف الباب متحريان
للصواب ,رفيقان بالضعيف غَت ٤تايب للقوم كال ّتاؼ للقريب.
قالوا :فا١تنفعة توجب احملبة كا١تضرة توجب البغضة ,كا١تخالفة توجب العداكة كا١تتابعة توجب اإللفة ,كالصدؽ يوجب الثقة
كاألمانة توجب الطمأنينة ,كالعدؿ يوجب اجتماع القلوب كاٞتور يوجب الفرقة ,كحسن ا٠تلق يوجب ا١تودة كسوء ا٠تلق
يوجب ا١تباعدة ,كاالنبساط يوجب ا١تؤانسة كاالنقباض يوجب الوحشة ,كالكرب يوجب ا١تقت كالتواضع يوجب الرفعة,
كاٞتود يوجب اٟتمد كالبخل يوجب ا١تذمة ,كالتواين يوجب التضييع كاٞتد يوجب رجاء األعماؿ ,كا٢توينا توجب اٟتسرة
كاٟتزـ يوجب السركر ,كالتغرير يوجب الندامة كاٟتذر يوجب العذر ,كإصابة التدبَت توجب بقاء النعمة.
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كبالتأين تسهل ا١تطالب كبلُت كنف ا١تعاشرة تدكـ ا١تودة ,كٓتفض اٞتانب تأنس النفوس كبسعة خلق ا١ترء يطيب عيشو,
كاالستهانة توجب التباعد كبكثرة الصمت تكوف ا٢تيبة ,كبعدؿ ا١تنطق جيرب ا٠تلل كبالنصفة تكثر ا١تواصلة ,كباإلفضاؿ
يعظم القدر كبصاحل األخالؽ تزكو األعماؿ ,كباحتماؿ ا١تؤف جيب السودد كباٟتلم على السفيو تكثر أنصارؾ عليو,
كبالرفق كالتؤدة يستحق اسم الكرـ ,كبًتؾ ما ال يعنيك يتم لك الفضل .كاعلم أف السياسة تكسو أىلها احملبة كالفظاظة
ٗتلع صاحبها ثوب القبوؿ كمن مل حيلم ندـ كمن صرب غنم ,كمن سكت سلم كمن خاؼ حذر ,كمن اعترب أبصر كمن
أبصر فهم ,كمن فهم علم .كمن أطاع ىواه ضل ,كمع العجلة الندامة كمع التأين السالمة .زارع الرب حيصد السركر,
كصاحب العاقل مغبوط ,كصديق اٞتاىل تعب .إذا جهلت فاسأؿ كإذا زللت فارجع ,كإذا أسأت فاندـ كإذا ندمت
فاقلع ,كإذا فضلت فاكتم كإذا منعت فاٚتل ,كإذا أعطيت فأجزؿ كإذا غضبت فاحلم .من بدأؾ بربه فقد شغلك بشكره.
ا١تركءات كلها تبع للعقل .الرأم تبع للتجربة .كالعقل أصلو التثبت كٙترتو السالمة .كالتوفيق أصلو العقل كٙترتو النجح,
ِ
ِ
كالتوفيق كاالجتهاد زكجاف ,فالجتهاد سبب كالتوفيق ينجح باالجتهاد .قاؿ اهلل تعاىلِ َّ :
َّه ْم
ين َج َ
اى ُدكا فينَا لَنَػ ْهديػَنػ ُ
{كالذ َ
َ
ُسبُػلَنَا} (العنكبوت ,)ٜٙ :كاألعماؿ كلها تبع للمقدكر.
كاختار العلماء أربع كلمات من أربع كتب ,من التوراة :من قنع شبع ,كمن الزبور :من سكت سلم ,كمن اإل٧تيل :من
صر ٍ
صم بِاللَّ ِو فَػ َق ْد ى ِد ِ ِ
ِ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم } (آؿ عمراف .)ٔٓٔ :اٟتلم شرؼ كالصرب
{كَم ْن يػَ ْعتَ ْ
اعتزؿ ٧تا ,كمن القرآفَ :
ُ َ
م إ َىل َ
ظفر ,كا١تعركؼ كنز كاٞتهل سفو ,كاألياـ دكؿ كالدىر غَت ,كا١ترء منسوب إىل فعلو كمأخوذ بعملو .اصطناع ا١تعركؼ
يكسب اٟتمد .أكرموا اٞتليس يعمر ناديكم .أنصفوا من أنفسكم يوثق بكم .إياكم كاألخالؽ الدنئة فإهنا تضيع الشرؼ
كهتدـ اجملد .هننهة اٞتاىل أىوف من جريرتو .رأس العشَتة حيمل أثقا٢تا .كأٚتعت حكماء العرب كالعجم على أربع كلمات
قالوا :ال ٖتمل ظهرؾ ما ال يطيق ,كال تعمل عمالن ال ينفعك ,كال تغًت بامرأة ,كال تثق ٔتاؿ كإف كثر.
كقد قيل َّ
أف ملك فارس قاؿ للموبذاف(ٓٔ) :موبذ ما شيء كاحد يعز بو السلطاف؟ قاؿ :الطاعة .قاؿ :فما مالؾ
الطاعة؟ قاؿ :التودد إىل ا٠تاصة كالعدؿ على العامة .قاؿ :صدقت! األمانة معقل الطاعة كالطاعة زينة ا١تلة .ككاف يقاؿ:
طاعة السلطاف على أربعة أكجو :الرغبة كالرىبة كاحملبة كالديانة .ك١تا دخل سعد العشَتة(ٔٔ) على بعض ملوؾ ٛتَت ,قاؿ لو:
يا سعد ما صالح ا١تلك؟ قاؿ :معدلة شائعة كىيبة كازعة كرعية طائعة ,فإف ا١تعدلة حياة األناـ كيف ا٢تيبة يضيء الظالـ,
كيف طاعة الرعية التألف كااللتئاـ .طاعة األئمة فرض على الرعية .كطاعة السلطاف مقركنة بطاعة اهلل .اتقوا اهلل ْتقو
كالسلطاف بطاعتو .من إجالؿ اهلل إجالؿ السلطاف عادالن كاف أك جائران.
الطاعة تؤلف مشل الدين كتنظم أمور ا١تسلمُت .عصياف األئمة يهدـ أركاف ا١تلة .أكىل الناس بطاعة السلطاف كمناصحتو
أىل الدين كالنعم كا١تركءات ,إذ ال يقوـ الدين إال بالسلطاف كال تكوف النعم كاٟترـ ٤تفوظة إال بو .الطاعة مالؾ الدين.
الطاعة معاقد السالمة كأرفع منازؿ السعادة ,كالطريقة ا١تثلى كالعركة الوثقى كقواـ األمة ,كقياـ السنة بطاعة األئمة .الطاعة
عصمة من كل فتنة ك٧تاة من كل شبهة .طاعة األئمة عصمة ١تن ٞتأ إليها كحرز ١تن دخل فيها .ليس للرعية أف تعًتض
على األئمة يف تدبَتىا كإف سولت ٢تا أنفسها ,بل عليها االنقياد كعلى األئمة .االجتهادبالطاعة تقوـ اٟتدكد تقوـ اٟتدكد
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كتؤدل الفرائض ,كٖتقن الدماء كتأمن السبل .اإلمامة عصمة للعباد كحياة للبالد ,أكجبها اهلل ١تن خصو بفضلها كٛتلو
َّ ِ
َطيعوا اللَّو كأ ِ
ِ
وؿ َكأُكِيل ْاأل َْم ِر ِمْن ُك ْم}
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
ين َآمنُوا أ ُ َ َ
أعباءىا فقرهنا بطاعتو كطاعة رسولو ,فقاؿ تعاىل{ :يَا أَيػُّ َها الذ َ
(النساء .)ٜ٘ :طاعة األئمة ىدل ١تن استضاء بنورىا كموئل ١تن حافظ عليها .ا٠تارج عن الطاعة منقطع العصمة برمء
من الذمة ,مبدؿ بالكفر النعمة .طاعة األئمة حبل اهلل ا١تتُت كدينو القومي ,كجنتو الواقية ككفايتو العالية .إياكم كا٠تركج من
أنس الطاعة إىل كحشة ا١تعصية ,كال تسركا غش األئمة كعليكم باإلخالص كالنصيحة .ما مشى قوـ إىل سلطاف ليذلوه إال
أذ٢تم اهلل قبل أف ديوتوا .الطاعة مقركنة باحملبة .طاعة احملبة أفضل من طاعة ا٢تيبة .للرعية على السلطاف االستصالح ٢تم,
كالتعهد ألمورىم كحسن السَتة فيهم كالعدؿ عليهم ,كالتعديل بينهم .كحق السلطاف عليهم الطاعة كاالستقامة كالشكر
كاحملبة ,بالرعية من اٟتاجة إىل الراعي ما ليس بالراعي من اٟتاجة إليهم لوال الرعاة ٢تلكت الرعية ,كلوال ا١تسيم ٢تلكت
السواـ.
كقد قيل َّ
أف سليماف بن داكد عليهما السالـ قاؿ :الرٛتة كالعدؿ حيرزاف ا١تلكٓ كقاؿ زياد :مالؾ السلطاف ثالثة
أشياء :الشدة على ا١تذنب ك٣تازاة احملسن كصدؽ القوؿ .ك١تا غزا سابور ذك األكتاؼ ملك الركـ كأخرب بالده ,كقتل
جنوده كأفٌت بطارقتو ,قاؿ لو ملك الركـ :إنك قد قتلت كأخربت فأخربين ما األمر الذم تثبت بو حىت قويت على ما
أرل ,كبلغت يف السياسة ما مل يبلغو ملك؟ فإف كاف ٦تا يضبط األمر ٔتثلو أديت إليك ا٠تراج كصرت كبعض الرعية يف
الطاعة لك .فقاؿ لو سابور :إين مل أزد يف السياسة على ٙتاف خصاؿ :مل أىزؿ يف أمر كال هني ,كمل أخلف يف كعد كال
كعيد ,ككليت أىل الكفاية ,كأثبت على الفناء ال على ا٢تول ,كضربت لألدب ال للغضب ,كأكدعت قلوب الرعية احملبة
من غَت جراءة كا٢تيبة من غَت ضغينة ,كعممت بالقوت كمنعت الفضوؿ ,قاؿ فأذف كأدل ا٠تراج.
ككتب الوليد إىل اٟتجاج أف يكتب إليو بسَتتو ,فكتب إليو :إين أيقظت رأيي كأنت ىوام ,كأدنيت السيد ا١تطاع يف قومو
ككليت اٟترب اٟتازـ يف أمره ,كقلدت ا٠تراج ا١تويف ألمانتو ,كقسمت لكل خصم من نفسو قسمان يعطيو حظان من نظرم
كلطيف عناييت ,كصرفت السيف إىل البطر كا١تسيء ,فخاؼ ا١تذنب صولة العقاب ,ك٘تسك احملسن ْتظو من الثواب.
كقاؿ أبو عبيدة :إذا كاف ا١تلك ٤تصنان لسره بعيدان من أف يعرؼ ما يف نفسو ,متخَتان للوزراء مهيبان يف أنفس العامة ,متكافئان
ْتسن البالء ,ال خيافو الربمء كال يأمنو اجملرـ ,كاف خليقان ببقاء ملكو .كجاء يف ا٠ترب عن رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كسلم)
ىن يا رسوؿ اهلل قاؿ :زلة عامل كحكم جائر كىوان متبع)(ٕٔ) ,كقد
أنو قاؿ( :أخاؼ على أميت من أعماؿ ثالثة فقالوا كما َّ
كرد يف الكتب السالفة أنو ليس شيء لتغيَت نعمة كتعجيل نقمة أقرب من اإلقامة على الظامل.
قاؿ كذكر الظلم يف ٣تلس ابن عباس رضي اهلل عنو فقاؿ كعب :قرأت يف الكتب ا١تنزلة أف الظلم خيرب الديار .فقاؿ
ك بػُيُوتُػ ُه ْم َخا ِكيَةن ِٔتَا ظَلَ ُموا) (النمل ٕ٘) .كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلمٜ( :تسة
ابن عباس أنا أكجدكم يف القرآف (فَتِْل َ
غضب اهلل عليهم إف شاء أمضى غضبو عليهم يف الدنيا ك إال فثواهبم يف اآلخرة إىل النار  :أمَت قوـ يأخذ حقو من رعيتو
ك ال ينصفهم من نفسو ك ال يدفع الظلم عنهم ك زعيم قوـ يطيعونو ك ال يساكم بُت القوم ك الضعيف ك يتكلم با٢تول
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ك رجل ال يأمر أىلو ك كلده بطاعة اهلل ك ال يعلمهم أمر دينهم كال يبايل ما أخذكا من دنياىم كما تركواكرجل استأجر
أجَتا فاستعملو كال يؤتيو أجره ك رجل ظلم امرأة مهرىا)(ٖٔ).
كحيكى عن عمرك بن العاص أنو قاؿ أسد خصوـ خَت من سلطاف ظلوـ كسلطاف ظلوـ خَت من فتنة تدكـ .قيل كاف
عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو إذا استعمل عامال فإذا قدمت عليو الرفقة من كاليتو كمن تلك الناحية فيقوؿ ٢تم كيف
أمَتكم؟ أيعود ا١تملوؾ كا١تريض أيشبع ا٠تباز أجيالس ا١تساكُت كيف بالو ألُت ىو؟ فإف كصفوه هبذه األشياء تزكى كإال
ىم الوايل باٞتور كعمل بو ادخل اهلل النقص يف أىل ٦تلكتو ,حىت األسواؽ كاألرزاؽ كالزركع
عزلو .كقاؿ كىب بن منبو إذا َّ
ىم با٠تَت كعمل بو أدخل اهلل الربكة على أىل ٦تلكتو .كذلك كقاؿ سفياف الثورم من تبسم يف
كالضركع ككل شيء ,كإذا َّ
كسع لو أك ناؿ من عطائو فقد قطع عرم اإلسالـ ككاف من أعواهنم .
كجو ظامل أك َّ
كقيل لبعض اٟتكماء أم الناس أحق با١تلك؟ قاؿ أحسنهم سياسة كأرفقهم بالرعية كألزمهم بالسنة النافعة .قاؿ بعض
السلف إذا انقضت الدكلة ذىب الرأم كضعفت اٟتيلة .كعن حصُت بن عبد الرٛتن قاؿ بلغٍت أف فىت من أىل ا١تدينة
كاف يشهد الصالة كلها مع أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ال يكاد خيل فكاف عمر بن ا٠تطاب يتفقده إذا
غاب فعشقتو امرأة من أىل ا١تدينة فذكرت ذلك لبعض نسائها ,فقالت ٢تا أال احتاؿ لكي يف إدخالو علكي ,قالت افعلي
مر عليها قالت لو إين امرأة كبَتة السن كيل شاة كلست استطيع أف احلبها
قالت :فقعت لو يف الطريق فلما َّ
فلو تثوبت الثواب كدخلت فحلبتها قاؿ فدخل الفىت فلم يرل شاة فقالت :ادخل البيت حىت آتيك هبا فدخل فإذا امرأة
خلف الباب فغلقت عليو الباب فلما رأل ذلك عمد إىل ٤تراب يف البيت فقعد فيو فراكدتو عن نفسو فأىب كقاؿ اتقي اهلل
علي
أيتها ا١ترأة فجعلت ال تكف عنو كال تلتفت إىل قولو فلما أىب صاحت يف الناس فدخلوا عليها فقالت :إف ىذا دخل َّ
كراكدين عن نفسي قاؿ فوثبوا عليو كجعلوا يضربونو كأكثقوه فلما صلى عمر رضي اهلل عنو الغداة فبينما كذلك إذ جاؤك بو
يف كثاؽ ,فلما رآه عمر قاؿ :اللهم ال خيلف ظٍت فيو .مثّ قاؿ مالكم قالوا استغاثت امرأة يف الليل فجئنا فوجدنا ىذا
الغالـ عندىا فنلنا منو بضرب كاكثقناه  .فقاؿ لو عمر رضي اهلل عنو أصدقٍت ,فأخربه بالقصة كما قالت لو العجوز فقاؿ
عمر أتعرفها إف رأهتا؟ قاؿ :نعم .فأرسل عمر إىل إتياف جَتاهنا كعجائزىم فجاء هبم فعرضهم عليو فجعل يقوؿ ال اعرؼ
حىت مرت بو العجوز فقاؿ يا أمَت ا١تؤمنُت ىذه  ,فرفع عمر عليها الدُّرة مثَّ قاؿ أصدقيٍت فقصت عليو كما قص الغالـ ,
فقاؿ عمر :اٟتمد هلل الذم جعل فينا مثل يوسف أك قاؿ شبو يوسف عليو السالـ مثَّ أقاـ السياسة.
كركم عن عبد اهلل بن عمر أنو قاؿ سألت ا٠تادـ الذم كاف يقوـ على رأس اٟتجاج بن يوسف الثقفي فقلت لو
أخربين عن أعجب شيء رأيت من حكم اٟتجاج؟ قاؿ كاف ابن أختو أمَتان على كاسط ,قاؿ ككانت بواسط امرأة يقاؿ
أهنا كانت من أىل بيت كبَت كعصبة كأنو مل يكن بواسط أٚتل كال أحسن منها يف ذلك الوقت .فأرسل إليها ابن أخت
اٟتجاج يراكدىا على نفسها مع خادـ لو فأبت عليو ككاف ٢تا أخوة ,فأرسلت إليو تقوؿ لو إف أردتٍت فخطبٍت من أخويت؟
قاؿ :ككاف أخوهتا أربعة قاؿ فأىب األمَت كقاؿ ال إىل ىكذا كأنفذ يعاكدىا فأبت عليو إال أف خيطبها فأما حراـ فال ,قاؿ
فأىب ىو إال اٟتراـ .فأرسل إليها هبدية فأخذهتا فعزلتها كأرسل إليها عشية ٚتعة أين آتيك الليلة فقالت ألمها إف األمَت
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بعث إيل بكذا ككذا ,فأنكرت أمها ذلك كقالت أمها إلخوهتا إف أختكم ذكرت كذا ككذا .قاؿ :فأنكركا ككذبوا قالت إنو
قد أكعدين أن و الليلة يأتيٍت فسًتكنو ,قاؿ :فقعدكا إخوهتا يف بيت خاؿ حياؿ البيت الذم ىي فيو كفيو سراج كىم يركف
(ٗٔ)
من يدخل إليها كجارية ٢تا على باب الدار قاعدة حىت جاء فنزؿ عن دابتو كقاؿ لغالمو :إذا كاف ا١تؤذف يف الغلس
فأتٍت بدابيت كدخل فمشت اٞتارية بُت يديو فقالت لو ادخل كىي على سرير مستلقية عليو فاستلقي على إىل جانبها مثَّ
كف يدؾ يا فاسق فدخل أخوهتا عليو كمعهم السيوؼ فقطعوه مثَّ لفوه يف
كضع يده فقاؿ إىل كم ذا ا١تطل ,فقالت لو َّ
نطع كجاءكا بو إىل سكة من سكك كاسط كالقوه فيها .كجاء الغالـ بالدابة فجعل يدؽ الباب دقان رفيقا كليس يكلمو أحد
علي ٔتن كاف
فلما خشي الصبح كأف تعرؼ الدابة انصرؼ ,كاصبحوا فإذا ىم بو مطركحان فجاءكا بو إىل اٟتجاج فقاؿ َّ
خيدمو ,قاؿ فأُيتَ بذلك ا٠تصي الذم الرسوؿ فقالوا بينهم ىذا كاف صاحب سره .فقاؿ لو اٟتجاج :كيلك ما حاؿ ابن
أخيت كما قصتو؟ فأىب أف يقر ْتالو ,فقاؿ لو اٟتجاج إف صدقتٍت مل اضرب عنقك كإف مل تصدقٍت فعلت بك كفعلت,
فأخربه األمر على جهتو فأمر با١ترأة كأمها كإخوهتا فجيء هبم .فعزلت ا١ترأة عنهم فسأ٢تا فأخربتو ّتميع القصة من ذلك,
قاؿ :إخوهتا ٨تن صنعنا بو الذم ترل .قاؿ :فعَّز ٢تم كأمر برقيقو كدكابو كمالو ككل قليل ككثَت ىو لو فدفعو للمرأة فقالت
إيل فقاؿ ٢تا اٟتجاج بارؾ اهلل لك فيها كأكثر يف النساء مثلك ىي لك ككلما ترؾ من
ا١ترأة عندم ىديتو اليت َّ
كجو هبا َّ
شيء فهو لك قاؿ :فأعطاىا ٚتيع ما ترؾ كخال عنها كعن إخوهتا .قاؿ :إف مثل ىذا ال يدفن فالقوه للكالب فألقي على
ا١تزبلة فأكلتو الكالب .كدعي با٠تصي كقاؿ :أما أنت فقد قلت لك أين ال أضرب عنقك كأمر بضرب كسطو .فإذا
اٟتجاج مع ظلمو كفتكو عمل بالعدؿ كاإلنصاؼ يف حق ابن أختو كمل يسعو إقامة العذر لو يف الفساد كمقتو إياه على ما
أجرمتم كفرط يف جنب اهلل تعاىل  ,فماذا جيب على من مل يفعل الظلم كحيب العدؿ كقد عرؼ بو فرحم اهلل من اعترب
كضرب ىذه األمثاؿ لنفسو كارٖتم.
أحب أف أىدر دـ أحد من ا١تسلمُت .كأنو أتى يومان
كقد ركم عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أنو قاؿ أين ال َّ
بفىت أمرد قد كجد قتيالن ملقَّى على ظهر الطريق ,فسأؿ عمر عن أمره كاجتهد فلم يقف على خربه كمل يعرؼ لو قاتل,
فشق ذلك على عمر رٛتو اهلل .قاؿ :اللهم أظفرين بقاتلو حىت إذا كاف رأس اٟتوؿ أك قريبا كجد صيب مولود كملقى ٔتوضع
َّ
القتيل فأُيت بو إىل عمر رضي اهلل عنو .قاؿ :ظفرت بدـ القتيل إف شاء اهلل تعاىل فرفع الصيب إىل امرأة كقاؿ ٢تا قومي
بشأنو كخذم منا نفقتو كانظرم من يأخذه منك فإذا كجدت امرأة تقبلو كتضمو إىل صدرىا فأعلميٍت ٔتكاهنا .قاؿ :فلما
شب الصيب كطاب جاءت جارية فقالت َّ
إف سيديت بعثتٍت إليك لتبعثُت بالصيب لًتاه كترده إليك ,قالت نعم اذىيب إليها
َّ
فلما رأتو أخذتو فقبلتو كضمتو إليها ,كإذا ىي امرأة
كإين معو .قاؿ :فذىبت بالصيب كا١ترأة معها حىت دخلت بيت سيدهتاّ ,
شيخ من األنصار من أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم فأخربت عمر خرب ا١ترأة .فاشتمل عمر على سيفو مثَّ أقبل عمر
إىل منز٢تا ,فوجد أباىا متوكئان على باب داره ,قاؿ لو عمر :يا أبا فالف ما فعلت ابنتك فالنة؟ قاؿ يا أمَت ا١تؤمنُت جزاىا
كحق أبيها مع حسن صالهتا كصيامها كالقياـ ببدهنا .فاؿ عمر :قد أحببت أف ادخل
اهلل خَتا ىي أعرؼ الناس ِّ
ْتق اهلل ّ
إليها فأزيدىا رغبة يف ا٠تَت كأُحدثها على ذلك .قاؿ الشيخ جزاؾ اهلل خَتا يا أمَت ا١تؤمنُت .قاؿ :أمكث مكانك حىت
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أرجع إليك فاستأذف عليها ,فلما دخل أمر كل من كاف عندىا فخرجوا عنها كبقيت ىي كعمر يف البيت ليس معهما
أحد ,فكشف عمر عن سيفو كقاؿ٢ :تا لتصدقيٍت ككاف عمر ال يكذب فقالت على رسلك يا أمَت ا١تؤمنُت على أصح
خرب كقعت فواهلل ألصدقن ,إف عجوز كانت تدخل علي فاٗتذهتا أمان ككانت تقوـ بأمرم مثل الوالدة فكنت ٢تا البنت
فأمضت بذلك حينان مثَّ قالت يا بنيَّة أنو قد عرض يل سفر كيل بنت أٗتوؼ عليها أف تضيع كقد أحببت أف أضمها إليك
حىت أرجع من سفرم .قاؿ :مثَّ عمدت إيل ابن شاب أمرد فهيأتو كهيئة اٞتارية كأتتٍت بو كال أشك أنو جارية مثلي فكاف
يرل مٍت ما ترل اٞتارية من اٞتارية ,حىت أغفلٍت يومان كأنا نائمة فما شعرت حىت عالين كخالطٍت فمددت يدم إىل شفرة
كانت إىل جنيب فضربتو هبا فقتلتو مثَّ أمرت بو فأُلقي حيث كجدت فاشتملت منو هبذا الصيب فلما كضعتو ألقيتو يف موضع
رأيتو .فهذا كاهلل خربم يا أمَت ا١تؤمنُت كخربهتما على ما أعلمتك .قاؿ ٢تا عمر رضي اهلل عنو :صدقت بارؾ اهلل فيك مثَّ
أكصاىا ككعظها كدعا ٢تا كخرج من عندىا .فقاؿ ألبيها بارؾ اهلل يف ابنتك كقد كعظتها كأمرهتا ,فقاؿ لو الشيخ كصلك
اهلل يا أمَت ا١تؤمنُت كجزاؾ خَتان عن رعيتك.
كقد قيل أفضل ا١تلوؾ من كاف شركة بُت الرعايا ,لكل كاحد منهم فيو قسطة ,ليس أحد أحق بو من أحد ,ال يطمع
القوم يف حيفو كال ييأس الضعيف من عدلو .كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم تأخذ بيده اليمٌت األمة من إماء ا١تدينة,
ف تطوؼ بو على سكك ا١تدينة حىت يقضي حاجتها .كيف حكم ا٢تند :أفضل السلطاف من أمنو الربمء كخافو اجملرـ ,كشر
السلطاف من خافو الربمء كأمنو اجملرـ .كقاؿ عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو للمغَتة ١تا كاله الكوفة :يا مغَتة ليأمنك
األبرار كليخافك الفجار .كيف حكم ا٢تند أيضان :شر ا١تاؿ ما ال ينفق منو كشر اإلخواف ا٠تاذؿ ,كشر السلطاف ما خافو
الربمء ,كشر البالد ما ليس فيو خصب كال أمن  ,كخَت السلطاف من أشبو النسر حولو اٞتيف ال من أشبو اٞتيفة حو٢تا
النسور؛ كعن ىذا ا١تعٌت قالوا :سلطاف ٗتافو الرعية خَت ٢تم من سلطاف خيافها.
كيف األمثاؿ العامة :رىبوت خَت لك من رٛتوت .ككاف يقاؿ :شر خصاؿ ا١تلوؾ اٞتنب عن األعداء كالقسوة على الضعفاء
كالبخل عند اإلعطاء .كقاؿ عمر ابن ا٠تطاب رضي اهلل عنو :ثالثة من ا١تقافر :جار مالزـ إف رأل حسنة سًتىا كإف رأل
سيئة أذاعها ,كامرأة إف دخلت عليها لسنتك كإف غبت عنها مل تأمنها ,كسلطاف إف أحسنت مل حيمدؾ كإف أسأت
ك أُمرآء ,إف أطعتهم أذلوؾ كإف عصيتهم قتلوؾ.
قتلك .كقاؿ رجل لبعض اٟتكماء :مىت أضل كأنا أعلم؟ فقاؿ :إذا َملَ َكتَ َ
كقاؿ أبو حازـ لسليماف بن عبد ا١تلك :السلطاف سوؽ ما نفق عنده أتى بو .كيف كتاب ابن ا١تقفع :الناس على دين ا١تلك
إال القليل ,فإف يكن للرب كا١تركءة عنده نفاؽ ,فسيكسد بذلك الفجور كالدناءة يف آفاؽ األرض .كٝتع زياد رجالن يذـ
الزماف فقاؿ :لو كاف يدرم ما الزماف لعاقبتو,إف الزماف ىو السلطاف.
كقاؿ معاكية البن السكوم :صف يل الزماف .فقاؿ :أنت الزماف إف تصلح يصلح ,كإف تفسد يفسد .كا١تثل السائر يف كل
زماف كعلى كل لساف :الناس على دين ا١تلك .كقاؿ بعض اٟتكماء :إف أحق الناس من حيذر العدك الفاجر كالصديق
الغادر كالسلطاف اٞتائر .كقاؿ بزرٚتهر :أدكـ التعب صحبة السلطاف السيئ ا٠تلق .كقاؿ بعض اٟتكماء :إذا ابتلت
بصحبة سلطاف ال يريد صالح رعيتو ,فقد خَتت بُت خَتتُت ليس بينهما خياران :إما ا١تيل مع الوايل على الرعية كىو ىالؾ
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الدين ,كإما ا١تيل مع الرعية على الوايل كىو ىالؾ الدنيا ,فال حيلة لك إال ا١توت أك ا٢ترب منو .كقالوا :ا١تلك العادؿ
كالنهر الصايف ,ينتفع بو األخيار كاألشرار كال يضر أحدان ,كا١تلك السوء مثل اٞتيفة ,يسرع إليها شرار اٟتيواف كيتحاماىا
خيار الناس.
ركم أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ( :إف اهلل تعاىل ليزع بالسلطاف ماالن يزع بالقرآف)(٘ٔ)؛ معناه يدفع .كقاؿ
كعب :مثل اإلسالـ كالسلطاف كالناس مثل الفسطاط كالعمود كاألطناب كاألكتاد ,فالفسطاط اإلسالـ كالعمود السلطاف,
كاألطناب كاألكتاد الناس ,ال يصلح بعضها إال ببعض .قاؿ أزدشَت البنو :يا بٍت إف ا١تلك كالدين أخواف ال غٌت ألحدمها
عن اآلخر ,فالدين أس( )ٔٙكا١تلك حارس ,كمن مل يكن لو أس فمهدكـ ,كمن مل يكن لو حارس فضائع .يا بٍت اجعل
حديثك مع أىل ا١تراتب كعطيتك ألىل اٞتهاد ,كبُشرؾ ألىل الدين كسرؾ ١تن عناه ما عناؾ ,كليكن من أىل العقل.
ككاف يقاؿ :الدين كالسلطاف توأماف.
كأماا٠تصاؿ اليت ىي جامعة ألمور السلطاف كهبا انتظاـ ا١تلك:
قالت اٟتكماء :أف ظفر ا١تلك بعدكه على حسب عدلو يف رعيتو ,كنكوبو يف حركبو على حسب جوره يف عساكره,
كإصالح الرعية أنفع من كثرة اٞتنود .كقالوا :تاج ا١تلك عفافو كحصنو إنصافو ,كسالحو كفافو كمالو رعيتو .كقالت حكماء
ا٢تند :ال ظفر مع بغي كال صحة مع هنيهم ,كال ثناء مع كرب كال شرؼ مع سوء أدب ,كال بر مع شح كال اجتناب ٤ترـ مع
حرص ,كال كالي ة حكم مع عدـ فقو كال سؤدد مع انتقاـ ,كال ثبات ملك مع هتاكف كجهالة كزارة .ك١تا كيل أبو بكر رضي
اهلل عنو خطب فقاؿ :أيها الناس إنو ال أحد أقول عندم من ا١تظلوـ حىت آخذ لو ْتقو ,كال أضعف من الظامل حىت آخذ
اٟتق منو .كقيل لالسكندر :مب نلت ما نلت؟ قاؿ :باستمالة األعداء كاإلحساف إىل األصدقاء.
كقاؿ بزرٚتهر :سواء سواء أحرار الناس ٔتحض ا١تودة ,كالعامة بالرغبة كالرىبة ,كالسفلة با١تخافة .كقاؿ ا١توبذاف :السياسة
اليت فيها صالح ا١تلك الرفق بالرعية ,كأخذ اٟتق منهم يف غَت مشقة ,كسد الفركج كأمن السبل ,كأف ينصف ا١تظلوـ من
الظامل كال حيمل القوم على الضعيف .كقالوا :الوايل من الرعية كالركح من اٞتسد ال حياة لو إال هبا ,ككالرأس من اٞتسد
ال بقاء لو إال بو ,كبعد الوايل من إصالح الرعية مع إفساد نفسو كبعد اٞتسد من البقاء بعد ذىاب الرأس .كالسلطاف
خليق أف يعود نفسو الصرب على من خالف رأيو من ذكم النصيحة كالتجرع ١ترارة قو٢تم ,كال ينبغي أف حيسد الوالة إال على
حسن التدبَت ,كال أف يكذب ألف أحدان ال يقدر على استكراىو ,كال أف يغضب ألف الغضب كالقدرة لقاح الشر كالندامة,
كال أف يبخل ألنو أقل الناس خوفان من الفقر ,كال أف حيقد ألف قدره ُج ُّل عن اجملازاة ,كال ينبغي للوايل أف يستعمل سيفو
فيما يكتفي فيو بالسوط ,كال سوطو فيما يكتفيبو باٟتبس ,كال حبسو فيما يكتفى فيو باٞتفا كالوعيد.
كقاؿ معاكية :إين ال أضع سيفي حيث يكفيٍت سوطي ,كال سوطي حيث يكفيٍت لساين ,كلو أف بيٍت كبُت الناس شعرة ما
انقطعت ,إذا مدكىا خليتها كإذا خلوىا مددهتا .ك٨تو ىذا قوؿ الشعيب :كاف معاكية كاٞتمل الطب ,كاٞتمل الطب ىو
اٟتاذؽ با١تشي ال يضع يده إال حيث تبصر عينو .كينبغي لو أف يعلم رعيتو أنو ال يصاب خَته إال با١تعونة لو على ا٠تَت,
كال ينبغي لو أف يدع تفقد لطيف أمور الرعية اتكاالن على نظره يف جسيمها ,فإف للضعيف موقعان ينتفع بو .كقد آتى اهلل
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ملك الدنيا سليماف بن داكد عليهما السالـ ,مث تفقد الطَت فقاؿ :ما يل ال أرل ا٢تدىد؟ ألف التهاكف باليسَت أساس
[اجملتث]
الوقوع يف الكثَت .كقد قاؿ الشاعر(:)ٔٚ
ال ٖتقرف شبيان كم جر شران شبيب
كقالوا  :أصل األشياء كلها شيء كاحد كال يدع مباشرة جسيم أمره ,فللجسيم موضع إف غفل عنو تفاقم ,كال يلزـ نفسو
مباشرة الصغَت أبدان فيضيع الكبَت .كقاؿ زياد ٟتاجبو :كليتك حجابيت كعزلتك عن أربع :ا١تؤذف للصالة ,كصاحب الطعاـ
فإف الطعاـ إذا أعيد سخنو فسد ,كصارخ الليل لشر دىاه ,كصاحب الربيد فإف التهاكف بالربيد ساعة خيرب عمل سنة.
ككاف أبو العباس السفاح يقوؿ :ألستعملن اللُت حىت ال ينفع إال الشدة ,كألكثرف من ا٠تاصة ما أمنتهم على العامة,,
كألغمدف سيفي حىت يسلو اٟتق ,كألعطُت حىت ال أرل للعطية موضعان .كقاؿ أزدشَت ١تا كمل ملكو كأباد أعداءه :إنو مل
حيكم حاكم على العقوؿ كالصرب ,كمل حيكمها ٤تكم كالتجربة ,كليس شيء أٚتع للعقل من خوؼ كحاجة يتأمل هبا
صفحات حالو .ككاف عمر يقوؿ :إف ىذا األمر ال يصلح لو إال اللُت يف غَت ضعف كالقوة يف غَت عنف.
كقاؿ األصمعي :قاؿ يل الرشيد :ىل تعرؼ كلمات جامعات ١تكارـ األخالؽ ,يقل لفظها كيسهل حفظها ,كتكوف
ألغراضها لفقان ك١تقاصدىا كفقان ,تشرح ا١تنبهم كتوضح ا١تستعجم؟ قلت :نعم يا أمَت ا١تؤمنُت ,دخل أكثم بن صيفي
حكيم العرب على بعض ا١تلوؾ ,فقاؿ لو :إين سائلك عن أشياء ال تزاؿ يف صدرم معتلجة ,كما تزاؿ الشكوؾ عليها
كاٞتة ,فأنبئٍت ٔتا عندؾ فيها .فقاؿ :أبيت اللعن؟ سألت خبَتان كاستنبأت بصَتان ,كاٞتواب يشفعو الصواب فسل عما بدا
لك .قاؿ :ما السؤدد؟ قاؿ :اصطناع ا١تعركؼ عند العشَتة كاحتماؿ اٞتريرة .قاؿ :فما الشرؼ؟ قاؿ :كف األذل كبذؿ
الندا .قاؿ :فما اجملد؟ قاؿٛ :تل ا١تغارـ كابتناء ا١تكارـ .قاؿ :فما الكرـ؟ قاؿ :صدؽ اإلخاء يف الشدة كالرخاء .قاؿ :فما
العز؟ قاؿ :شدة العضد كثركة العدد .قاؿ :فما السماحة؟ قاؿ :بذؿ النائل كحب السائل .قاؿ :فما الغٌت؟ قاؿ :الرضا
ٔتا يكفي كقلة التمٍت .قاؿ :فما الرأم؟ قاؿ :لب تعينو ٕتربة .فقاؿ لو ا١تلك :أكريت زناد بصَتيت كأذكيت نار خربيت,
فاحتكم .قاؿ :لكل كلمة ىجمة .قاؿ :ىي لك؟ قاؿ األصمعي :قاؿ يل الرشيد :كلك بكل كلمة بدرة .فانصرفت
بثمانُت ألف درىم.
ككاف قس بن ساعدة يفد على قيصر فيكرمو ,فقاؿ لو يومان :ما أفضل العقل؟ قاؿ :معرفة الرجل بنفسو .قاؿ :فما أفضل
العلم؟ قاؿ :كقوؼ الرجل عند علمو .قابل :فما أفضل ا١تركءة؟ قاؿ :استبقاء الرجل ماء كجهو .قاؿ :فما أفضل ا١تاؿ؟
قاؿ :ما قضي بو اٟتقوؽ.
كاعلم ارشدؾ اهلل أنو ليس شيء فوؽ أف تؤمن بتقول اهلل تعاىل  ,كال أحد دكف أف يؤمر بتقول اهلل ,كال أحد دكف أف
تأمر بتقول اهلل ,كال أقل قدران من أف يقبل امن اهلل كال أرفع خطران من أف يتعلم حكم اهلل ,كال أعلى شأنان من أف يتصف
السماك ِ
بصفات اهلل تعاىل .كمن صفات اهلل تعاىل :العلم الذم كصف نفسو ك٘تدح بسعتو ,فقاؿ تعاىلِ ِ :
ات
{كس َع ُك ْرسيُّوُ َّ َ َ
َ
ض} (البقرة .)ٕ٘٘ :كالكرسي ىو العلم ,كالكراسي ىم العلماء .كإذا كاف العلم فضيلة فرغبة ا١تلوؾ كذكم األخطار
َك ْاأل َْر َ
كاألقدار كاألشراؼ كالشيوخ فيو أكىل ,ألف ا٠تطأ فيهم أقبح كاالبتداء بالفضيلة فضيلة .حكي أف إبراىيم بن ا١تهدم دخل
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على ا١تأموف كعنده ٚتاعة يتكلموف يف الفقو .فقاؿ :يا عم ما عندؾ فيما يقوؿ ىؤالء؟ فقاؿ :يا أمَت ا١تؤمنُت ,شغلونا يف
الصغر كاشتغلنا يف الكرب! فقاؿ ا١تأموف :مل ال تتعلم اليوـ؟ قاؿ :أكحيسن ١تثلي طلب العلم؟ قاؿ :نعم .كاهلل ألف ٘توت
طالبان للعلم خَت من أف تعيش قانعان باٞتهل! قاؿ :كمىت حيسن طلب العلم؟ قاؿ :ما حسنت بك اٟتياة.
كركم أف بعض اٟتكماء رأل شيخان يطلب العلم كحيب النظر فيو كيستحي .فقاؿ :يا ىذا ,أتستحي أف تكوف يف آخر
عمرؾ أفضل ٦تا كنت يف أكلو؟ ألف الصغَت أعذر كإف مل يكن يف اٞتهل عذر .كيف منثور اٟتكم :جهل الشاب معذكر
كعلمو ٤تقور ,فأما الكبَت فاٞتهل بو أقبح كنقصو أفضح ,ألف علو السن إذا مل يكسبو فضالن كمل يقدـ علمان ,كاف الصغَت
أفضل منو ,ألف األمل فيو أقول .كحسبك نقيضة يف رجل يكوف الصغَت ا١تساكم لو يف اٞتهل أفضل منو .ككل ما ذكرنا
من حاجة الشيخ إىل العلم فحاجة السلطاف إليو أكثر ,كدكاعيو إىل اكتسابو أشد ,ألف من عداه إمنا خيصو نفسو الواحدة
في فوت عليو ٖتصيل ما يقومها بو ,كا١تلك منتصب سياسة أىل ٦تلكتو كتعليمهم كتقومي أكدىم ,فهو إىل العلم أحوج ,كما
قاؿ الشاعر(:)ٔٛ
إذا مل يكن مر السنُت مًتٚتان عن الفضل يف اإلنساف ٝتيتو طفالن
كما تنفع األعواـ حُت تعدىا كمل تستفد فيهن علمان كال عقال
أرل الدىر من سوء التصرؼ مائالن إىل كل ذم جهل كائن بو جهال
كقاؿ بعض اٟتكماء :كل عز ال يوطده علم مذلة ,ككل علم ال يؤيده عقل مضلة .ككيف يستنكف ملك أك ذك منزلة
علية عن طلب العلم؟ كىذا موسى عليو السالـ ارٖتل من الشاـ إىل ٣تمع البحرين يف أقصى ا١تغرب على ْتر الظلمات,
ِ
ت ُر ْشدان} (الكهف .)ٙٙ :ىذا كىو
{ى ْل أَتَّبِعُ َ
ك َعلَى أَ ْف تػُ َعلِّ َم ِن ٦تَّا عُلِّ ْم َ
إىل لقاء ا٠تضر ليتعلم منو ,فلما ظفر بو قاؿَ :
نيب اهلل ككليمو .كىذا ٤تمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كصفوتو من ٚتيع خلقو ,قد أكصاه ربو سبحانو كتعاىل كعلمو
ب ِزْدِين عِ ْلمان} (طو .)ٔٔٗ :فلو كاف يف خزائنو أشرؼ من العلم لنبهو عليو.
{كقُ ْل َر ِّ
كيف يستنزؿ ما يف خزائنو ,فقاؿَ :
َٝت ِاء ىؤ ِ
الء إِ ْف ُكْنتُ ْم
كىذا آدـ عليو السالـ ١تا فخرت ا١تالئكة بتسبيحها كتقديسها لرهبا كفخر آدـ بالعلم{ :فَػ َق َ
اؿ أَنْبِئُ ِوين بِأ َْ َ ُ
ِِ
ُت} (البقرة . )ٖٔ :فلما عجزكا أمرىم بالسجود لو .كأخلق ٓتصلة تستدعي السجود ٟتاملها أف يتنافس فيها كل
صادق َ
َ
ذم لب! كىذا فصل ا٠تطاب ١تن تدبره.
كال ينصنب لك عذران ٔتا ركم يف بعض األخبار مثل الذم يتعلم العلم يف صغره كالنقش على اٟتجر ,مثل الذم يتعلم
العلم يف كربه كالنقش على ا١تاء .كٝتع األحنف رجالن يقوؿ :العلم يف الصغر كالنقش يف اٟتجر ,فقاؿ األحنف :الكبَت
أكرب عقالن كلكنو أشغل قلبان؛ ففحص عن ا١تعٌت كنبو على العلة .كقد كاف أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم يسلموف
شيوخان ككهوالن كأحداثان ,ككانوا يتعلموف العلم كالقرآف كالسنن كىم ْتور العلم كأطواد اٟتكم كالفقو ,غَت أف العلم يف الصغر
أرسخ أصوالن كأسبق فركعان ,كليس إذا مل حيوه كلو .قاؿ رجل أليب ىريرة رضي اهلل عنو :إين أريد أف أتعلم العلم كأخاؼ أف
أضيعو! فقاؿ أبو ىريرة :كفى بًتكك لو تضييعان .كبعض ا٠تَت من كل الشر .كإمنا مثل اٞتاىل ٖتت عبء اٞتهل مثل
اٟتماؿ ٖتت ٛتل ثقيل ,فإف ىو كلما أعيِت نقصو قليالن فيوشك أف ينقصو كلو فيسًتيح منو ,كإف ىو مل يطرح القليل
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حىت يطرح الكثَت فما أكشك أف يصرعو ٛتلو ,فكذلك اٞتاىل إذا تعلم قليالن قليالن يوشك أف يأيت على بقيتو ,كإف مل
يتعلم يف الكرب ما فاتو يف الصغر فأكشك بو أف ديوت ٖتت عبء اٞتهل!
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