
مللك: كتاب  أخالق ا ظفر يف  ال ظر وتعجيل  لن ا   تسهيل 
وردي/ املؤلف  املا بن حممد  بو احلسن علي   أ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة

احلمد هللا الذي جعل احلق معزا ملن اعتقده وتوخاه ومعينا ملن اعتمده وابتغاه وجعل الباطل مذال ملن آثره وارتضاه 
  زن مجيل نعمه ويضاهي جزيل قسمه وحممد النيب وآله وأصحابهومذيال ملن أظهره واقتفاه محدا يوا

أما بعد فإن اهللا جل امسه ببليغ حكمته وعدل قضائه جعل الناس أصنافا خمتلفني وأطوارا متباينني ليكونوا باالختالف 
  كما قال الشاعرمؤتلفني وبالتباين متفقني فيتعاطفوا باإليثار تابعا ومتبوعا ويتساعدوا على التعاون آمرا ومأمورا 

  وبالناس عاش الناس قدما ومل يزل
  من الناس مرغوب إليه وراغب

  من الطويل
فوجب التفويض إىل إمرة سلطان مسترعى ينقاد الناس لطاعته ويتدبرون بسياسته ليكون بالطاعة قاهرا وبالسياسة 

  مدبرا
حل ألنه زمام يقود إىل احلق ويستقيم به أود وكان أوىل الناس بالعناية ما سيست به املمالك ودبرت به الرعايا واملصا

  اخللق
وقد أوجزت هبذا الكتاب من سياسة امللك ما أحكم املتقدمون قواعده فإن لكل ملة سرية ولكل زمان سريرة فلم 

  يغن ما سلف عن مؤتلف من الشريعة عهودها ومن السياسة معهودها ليكون للدين موافقا وللدنيا مطابقا
  بنيوجعلت ما تضمنه با

  فالباب األول يف أخالق امللك
  والباب الثاين يف سياسة امللك

ليكون مشتمال على معتقد ومفعول ومصلحا لعامل ومعمول وترمجته بتسهيل النظر وتعجيل الظفر إذ كان ما 
  آ  تضمنه داعيا إليه وباعثا

  عليه
  د والتسديد وهو حسيب ونعم الوكيلوأنا أسأل اهللا الكرمي حسن املعونة والتوفيق وأرغب إليه يف إمدادي بالرش

  الباب األول يف أخالق امللك

  متهيد

  األخالق غرائز كامنة تظهر باالختيار وتقهر باالضطرار
  وللنفس أخالق حتدث عنها بالطبع وهلا أفعال تصدر عنها باإلرادة فهما ضربان ال تنفك النفس منهما



  أخالق الذات
  وأفعال اإلرادة

  تالفصل األول أخالق الذا

  فأما أخالق الذات فهي من نفائج الفطرة ومسيت أخالقا ألهنا تصري كاخللقة 

واإلنسان مطبوع على أخالق قل ما محد مجيعها أو ذم سائرها وإمنا الغالب أن بعضها حممود وبعضها مذموم 
األخالق طبعا الختالف ما امتزج من غرائزه ومضادة ما تنافر من حنائزه فتعذر هلذا التعليل أن يستكمل فضائل 

وغريزة ولزم ألجله أن تتخللها رذائل األخالق طبعا وغريزة فصارت األخالق غري منفكة يف جبلة الطبع وغريزة 
  الفطرة من فضائل حممودة ورذائل مذمومة كما قال الشاعر

  وما هذه األخالق إال طبائع
  فمنهن حممود ومنها مذمم

  من الطويل
  قال بعض احلكماء

  رقيب من الدناءة ال ميتنع منه إال مؤثر للفضل على ما سواه لكل خلق من الفضل
  من هو الفاضل

وإذا استقرت هذه األخالق على هذه القاعدة فالفاضل من غلبت فضائله رذائله فقدر بوفور الفضائل على قهر 
من  الرذائل فسلم من شني النقص وسعد بفضيلة التخصيص ولذلك قال علي عليه السالم أول ما تبتدئون به

  جهادكم جهاد أنفسكم
  وهذا واضح ألن صالح النفس يصلح ما عداها فكانت أحق بالتقدميوأوىل بالتقومي

  إىل أي شيء تعود األخالق
واختلف يف األخالق هل هي عائدة إىل الفضائل والرذائل أو إىل النفس اليت تصدر عنها الفضائل والرذائل لظهور 

  األخالق هبما
  ئدة إىل الذات اليت حدوث النفس عنهاوذهب بعضهم إىل أهنا عا

  ألي شيء تراد فضائل الذات
  واختلفوا يف فضائل الذات هل تراد لذواهتا أو للسعادة احلادثة عنها

  فذهب بعض احلكماء إىل أن املراد بالفضائل ذواهتا ألهنا املكسبة للسعادة
  املقصودة هباوذهب بعضهم إىل أن املراد هبا السعادة احلادثة عنها ألهنا الغاية 

  إىل أي شيء تتوجه السعادة
  واختلفوا يف السعادة هل تتوجه إىل الفضائل احملمودة أو إىل ما حيدث عن الفضائل من احلمد

  فذهب بعض احلكماء إىل توجه السعادة إىل الفضائل احملمودة ألهنا نتيجة أفعاله
  ألهنا مثرة فضائله وذهب بعضهم إىل توجه السعادة إىل ما حيدث عن الفضائل من احلمد

  وجوب اهتمام ذي اإلمرة مبراعاة أخالقه



فحق على ذي األمرة والسلطان أن يهتم مبراعاة أخالقه وإصالح شيمه ألهنا آلة سلطانه وأس إمرته وليس ميكن 
وتدريج صالح مجيعها بالتسليم إىل الطبيعة والتفويض إىل النحيزة إال أن يرتاض هلا بالتقومي والتهذيب رياضة هتذيب 

وتأديب فيستقيم له اجلميع بعضها خلق مطبوع وبعضها خلق مصنوع ألن اخللق طبع وغريزة والتخلق تطبع 
  وتكلف كما قال الشاعر
  يا أيها املتحلي غري شيمته
  ومن سجيته اإلكثار وامللق

  عليك بالقصد فيما أنت فاعله
  إن التخلق يأيت دونه اخللق

  نفع وإن كان ضارا وال شيء أمهل إال ضر وإن كان نافعا قال بعض احلكماء ليس شيء عوجل إال
  أنواع األخالق

  فتصري األخالق نوعني
  غريزية طبع عليها
  ومكتسبة تطبع هلا

  بالفضائل الغريزية أخص هبا من العامة ألهنا فيهم أوفر وعليهم أظهر ملا خصوا به من كرم املنشأ وعلو اهلمة وامللوك
خص من امللوك ألهنم إىل التماسها أسرع ولكالهلا أطوع لكثرة فراغهم هلا وتوفرهم والعامة بالفضائل املكتسبة أ

  عليها إما لرغبة يف جدواها وإما لرغبة يف عدواها
وهذان املعنيان يف امللوك معدومان إال من شرفت نفسه فمال إليها لعلو مهته وتوفر عليها لكرم طبعه ألنه ال يعرى 

ل مستصوب ليتفرد بفضائل النفس كما تفرد بعز السلطان واألمر فيصري بتدبري من فضل مكتسب وال خيلو من فع
سلطانه أخرب وعلى سياسة رعيته أقدر واحلمد يستحق على الفضائل املكتسبة ألهنا مستفادة بفعله وال يستحق على 

  الفضائل املطبوعة فيه وإن محدت جلودها بغري فعله
  تفاضل األخالق

  واختلف يف أفضلهما ذاتا
  ففضل بعض احلكماء أخالق الطبع الغريزي على أخالق التطبع املكتسب لقوة الغريزي وضعف املكتسب

  وفضل آخرون أخالق التطبع املكتسب على أخالق الطبع الغريزي ألهنا قاهرة ألضدادها باالنتقال إىل ما ضادها
  نزلة الروح واجلسدوقال آخرون كل واحد منهما حمتاج إىل اآلخر ألن األخالق ال تنفك منهما مب

وكما ال يظهر أعمال الروح إال اجلسد وال ينهض اجلسد إال حبركة الروح كذلك الغريزة واالكتساب متقابالن يف 
  الفعل ومتشاركان يف الفضل فتساويا يف الطبع والغريزة كما قال البحتري

  ولست أعتد للفىت حسبا
  حىت يرى يف فعاله حسبه

  من املنسرح
  لغة بينهما يف االسم فقالوفرق بعض أهل ال

  الطبع هو اخلتم والتطبع هو اخللق
  ب 



  الفصل الثاين أوائل الفضائل وأواخرها

  مبادئ الفضائل
  وللفضائل مبادئ هي أوائل وأواخر

  وأول الفضائل العقل
  وآخرها العدل

  ألن العقل أصل الفضائل حبدوثها عنه وتدبريها به فلذلك كان أوهلا
  ألهنا مقدرة به فلذلك صار آخرهاوالعدل نتيجة الفضائل 

ومها قرينان مؤتلفان وما ائتلف أمران إال كان أحدمها حمتاجا إىل اآلخر اضطرارا وما سوامها من الفضائل واسطة 
بني العقل والعدل خيتص العقل بتدبريها والعدل بتقديرها فيكون العقل مدبرا والعدل مقدرا وليس تنفك الفضائل 

  نفك بالنفس املطيقة هلما فإن كانت النفس زكية صافية هتيأت للفضائل فعملت هبابواحد منهما وإمنا ت
  وإن كانت خبيثة هتيأت

للرذائل فعدلت إليها وصار ما وافقها منهما سهال عليها يف سرعة انفعاله حبكم املناسبة وما خالفها صعبا عليها يف 
  تأخر انفعاله حبكم املنافرة

   الطباع كما قيلألن موافقة األشكال مركوزة يف
  املودة مشاكلة طبيعية يف أنواع شخصية مياثل بعضها بعضا من حيث يعلم ومن حيث ال يعلم

  قال بعض احلكماء املتقدمني
إن قواعد األخالق الفاضلة أربع يتفرع عنها ما عداها من الفضائل وهي التمييز والنجدة والعفة والعدل ويتفرع 

  عن أضدادها الكثري من الرذائل
  وائل الرذائل وأواخرهاأ

  وللرذائل مبادئ هي أوائل وغايات هي أواخر
  فأول الرذائل احلمق

  وآخرها اجلهل
  ويف الفرق بينهما وجهان

  أحدمها أن األمحق هو الذي يتصور املمتنع بصورة املمكن واجلاهل هو الذي ال يعرف املمتنع من املمكن
ال يعرف الصواب ولو عرفه لعمل  ال يعمل به واجلاهل هو الذيوالوجه الثاين أن األمحق هو الذي يعرف الصواب و

  به

  أنه قال} صلى اهللا عليه وسلم{وقد روي عن النيب 
  )األمحق أبغض خلق اهللا إليه إذ حرمه أعز األشياء إليه وهو العقل ( 

  والعرب تقول األمحق مأخوذ من محقة السوق إذا نقصت وكأنه إشارة إىل ذهاب عقله
  انوللجاهل حالت

  احلال األوىل أن جيهل ويعلم أنه جيهل
  وهذا جيوز أن يسترشد فيعلم ما جهل إن أمد حبمية باعثة وأعني بنفس قابلة كما قيل



  لوال اخلطأ ما أشرق نور الصواب
  قال الشاعر

  إذا صح حس املرء صح قياسه
  وليس يصح العقل من فاسد احلس

  من الطويل
  لواحلال الثانية أن جيهل وجيهل أنه جيه

  فهو أسوأمها حاال وأقبحهما خصاال ألنه إذا جهل جهله صار جهلني متشاكلني يف الصور خمتلفني يف األثر
  أحدمها سالب هلدايته
  واآلخر جالب لغوايته

  فطاح باألول يف سكراته
  ومرح باآلخر يف هفواته

  فلم خيتر له فاقه
  ومل ترج له إفاقة

  وقد قال جالينوس
  اجلهل باجلهل جهل مركب

  أجهل وأعلم أنين أجهل أحب إيل من أن أجهل وأجهل أنين أجهل ألن
  قال سليمان بن داود عليه السالم

  النائحة على امليت سبعة أيام وعلى اجلاهل كل أيام حياته واملوت خري من احلياة الردية
  وقيل يف منثور احلكم

  اجلاهل وإن توفرت عليه األيام فكأنه ابن يومه وتالد ساعته
  لعربوقال بعض ا

  لو صور العقل الظلمت معه الشمس ولو صور اجلهل ألضاء معه الليل
  قال الشاعر

  للعقل ما خلق اإلنسان فالتمسن
  بالعقل حظك ال باجلهل والرتب
  ال يلبث اجلهل أن جيين لصاحبه
  ذما ويذهب عنه هبجة احلسب

  من البسيط
  ما هي الفضائل

قصان يكون تقصريا أو زيادة تكون سرفا فيكون فساد كل والفضائل توسط حممود بني رذيلتني مذمومتني من ن
  فضيلة من طرفيها

  فالعقل واسطة بني الدهاء والغباء
  واحلكمة واسطة بني الشر واجلهالة



  والسخاء واسطة بني التقتري والتبذير
  والشجاعة واسطة بني اجلنب والتهور
  واحلياء واسطة بني القحة واحلصر

  سخافةوالوقار واسطة بني اهلزء وال
  والسكينة واسطة بني السخط وضعف الغضب
  واحللم واسطة بني إفراط الغضب ومهانة النفس

  والعفة واسطة بني الشره وضعف الشهوة

  والغرية واسطة بني احلسد وسوء العادة
  والظرف واسطة بني اخلالعة والفدامة

  واملودة واسطة بني اخلالبة وحسن اخللق
  ة النفسوالتواضع واسطة بني الكرب ودناء

  تركيب الفضائل مع غريها
  وقد حيدث من تركيب فضائل مع غريها من الفضائل فضائل أخر

  فيحدث من تركيب العقل مع الشجاعة الصرب يف امللمات والوفاء باإليعاد
  وعن تركيب العقل مع السخاء إجناز املواعيد واإلسعاد باجلاه

  ألةوعن تركيب العقل مع العفة النزاهة والرغبة عن املس
  وعن تركيب الشجاعة مع السخاء اإلمالق واألخالق

  وعن تركيب الشجاعة مع القوة إنكار الفواحش والغرية على احلرم
  وعن تركيب السخاء مع العفة اإلسعاف بالقوت واإليثار على النفس

  نتائج كثري من األخالق تؤول إىل رذائل
  ولكثري من األخالق نتائج تؤول إىل رذائل

  ليه السالم أنه قالحكي عن علي ع
  أعجب ما يف اإلنسان نفسه وما فيها من التضاد ما أذكره

  إن سنح هلا الرجاء أذهلا الطمع
  وإن أهاجها الطمع أهلكها احلرص
  وإن ملكها اليأس قتلها األسف

  وإن عرض هلا الغضب اشتد هبا الغيظ
  وإن أسعدها الرضا أنسيت التحفظ

  وإن ناهلا خوف شغلها احلذر
  هلا األمن استلبتها العزة وإن اتسع

  وإن جددت هلا نعمة أحدثت هلا مرحا
  وإن أصابتها مصيبة فضحها اجلزع

  وإن نالت ماال أطغاها الغي



  وإن أفرط عليها الشبع كظتها البطنة
  فكل تقصري هبا مضر

  وكل إفراط هلا مفسدة وقال غريه
  اإلفراط يف التواضع مذلة

  واإلفراط يف التكرب يستحر البغضة
  فراط يف احلذر يدعو إىل إيهام اخللقواإل

  واإلفراط يف األنس يكسب قرناء السوء
  واإلفراط يف اإلنقاص يوحش ذوي النصيحة

  قال ابن املعتز
لو ميزت األشياء لكان الكذب مع اجلنب والصدق مع الشجاعة والراحة مع اليأس والذل مع الطمع واحلرمان مع 

  احلرص
  أقسام اخللق الذايت

  قسمنيوقد ينقسم 
  أحدمها ما أوجب ثناء املخلوقني

  وهو ما عدا نفعه عليهم
  والثاين ما اقتضى ثناء اخلالق

  وهو ما قصد به وجه اهللا تعاىل
  روى جعفر بن حممد قال

  ناجى اهللا بعض أنبيائه فقال يا رب أي خلقك أحب إليك
  قال أكثرهم يل ذكرا

  قال يا رب فأي خلقك أصرب
  قال أكظمهم للغيظ

  فأي خلقك أعدل قال يا رب
  قال من أدان نفسه

  قال يا رب فأي خلقك أغىن
  قال أقنعهم برزقه

  قال يا رب فأي خلقك أسعد
  قال من آثر أمري على هواه
  قال يا رب فأي خلقك أشقى

  ب   قال من مل تنفعه املوعظة
  فهذا ما تعلق بأخالق الذات

  الفصل الثالث أفعال اإلرادة



  أسباهبا
  در عن أسباب باعثة عليها داعية إليها وهيوأما أفعال اإلرادة فتص

  العقل
  والرأي
  واهلوى

  فأما االرادة فليست حادثة إال عن أحدها
  وأما العقل والرأي فمؤتلفان ومها علة الفضائل

  الفرق بني العقل والرأي
  ويف الفرق بينهما وجهان

  الصواب على اخلطأ أحدمها أن العقل ما تيقن به الصواب من اخلطأ والرأي غلبة الظن يف ترجيح
  والوجه الثاين أن العقل هو املوجب ألمر ال جيوز خالفه والرأي هو سكون النفس إىل ترجيح أمر جيوز خالفه

  مث يتفقان يف النعت والصفة وخيتلفان يف العلة والنتيجة
  فالعقل الزم حملله ومستقل حبكمه والرأي معترض يستمد العقل ويستضيء بنوره ولذلك قيل

  قل أصدق من يقني اجلاهلظن العا
  وقال علماء العرب

  مسي العقل عقال ألنه يعقل صاحبه عن القبائح
  وكان املأمون ينشد كثريا قول الشاعر

  يعد عظيم الناس من كان عاقال
  وإن مل يكن يف قومه حبسيب

  وإن حل أرضا عاش فيها بعقله
  وما عاقل يف بلدة بغريب

  من الطويل
ته فقد يزداد بالتجارب تيقظا ومبمارسة األمور حتفظا فال يلتبس عليه حزم وال ولئن كان العقل مستقال ببصري

  ينتقص عليه عزم
  وقيل

  كل شيء حيتاج إىل العقل والعقل حيتاج إىل التجارب
  وقد قيل

  استر عورة احلداثة بدراية كتب املتقدمني
  واستعن على إدراك األحوط حبفظ آثار املاضني

  قال بعض احلكماء
  ح رأيه التجارب عقمت مهتهمن مل تلق

  فنظمه بعض الشعراء
  من مل تلقحه نوائب دهره



  وحوادث األيام فهو عقيم
  من الكامل

  اهلوى
  وليجهدن أن ال جيعل لنفسه يف اهلوى نصيبا

  وقد قيل
  من أذل هواه عز

  وقال بعض احلكماء

  لنعم أخو التقوى فىت طاهر احلجى
  مخيص من الفحشاء عف املسالك

  ت أن يعتبدنهفىت ملك اللذا
  وما كل ذي لب هلن مبالك

  من الطويل
  وقال آخر

  وألتذ ما أهواه واملوت دونه
  كشارب سم يف إناء مفضض
  فتوشك أمراضي تؤوب مبرضة

  تفرق ما بيين وبني ممرضي
  من الطويل

  الفصل الرابع الكرم واملروءة

  بني الكرم واملروءة
  الن يف العقلفأما الكرم واملروءة فهما قرينان يف الفضل ومتشاك

  والفرق بينهما مع التشاكل من وجهني
  أحدمها أن الكرم مراعاة األحوال أن يكون على أنفعها وأفضلها

  واملروءة مراعاة األحوال أن يكون على أحسنها وامجلها
  والوجه الثاين أن الكرم ما تعدى نفعه إىل غري فاعله واملروءة قد تقف على فاعلها وال تتعدى إىل غريه

استعملها يف غريه ما زجت الكرم ومل ينفرد باملروءة وصار باالجتماع أفضل وإن افترقا كان الكرم أفضل فإن 
  لتعدي نفعه وتعدي النفع أفضل

  وليس واحد من الكرم واملروءة خلقا مفردا ولكنه يشتمل على أخالق يصري جمموعها كرما ومروءة
  املروءة

  الأنه ق} صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذهبم ووعدهم فلم خيلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ( 



  )ووجبت أخوته 
  ب  قال بعض البلغاء

من شرائط املروءة أن تعف عن احلرام وتتصلف عن اآلثام وتنصف يف احلكم وتكف عن الظلم وال تطمع يف ما ال 
تسترق وال تعني قويا على ضعيف وال تؤثر دنيا على شريف وال تسر ما يعقب  تستحق وال تستطيل على من ال

  الوزر واإلمث وال تفعل ما يقبح الذكر واالسم
  قال سليمان بن عبد امللك أليب حازم

  أي عباد اهللا أكرم
  قال أولو املروءة والنهي الذين هنوا النفس عن اهلوى ومل يقولوا لعل وعسى

  قال أنوشروان البنه
  الكامل املروءةمن 

  قال من حصن دينه ووصل رمحه وأكرم إخوانه
  ويف اشتقاق اسم املروءة من كالم العرب ما يدل على فضيلتها عندهم وعظم خطرها يف نفوسهم ففيه وجهان

  أحدمها مشتقة من املروءة واإلنسان فكأهنا مأخوذة من اإلنسانية

ه اإلنسان من الطعام ملا فيه من صالح اجلسد فأخذت منه املروءة والوجه الثاين أهنا مشتقة من املريء وهو ما استمرأ
  ملا فيها من صالح النفس

  انقسام الفضائل مع الكرم واملروءة
  فكل كرم ومروءة فضيلة وليس كل فضيلة كرما ومروءة بل تنقسم الفضائل مع الكرم واملروءة إىل أربعة أقسام

  ملروءة كالعفو والعفة واألمانةالقسم األول ما يدخل من الفضائل يف الكرم وا
  والقسم الثاين ما يدخل يف الكرم وال يدخل يف املروءة كاحلمد والرمحة واحلمية والبذل واملساعدة

  آ  والقسم الثالث ما يدخل يف املروءة وال يدخل يف الكرم كعلو اهلمة وحسن املعاشرة ومراعاة املنازل واملالبس
  رم وال املروءة كالشجاعة والصرب على الشدةوالقسم الرابع ما ال يدخل يف الك

فاجتمع الكرم واملروءة يف بعض الفضائل وافترقا يف بعضها فصار الكرم أعم من املروءة يف بعض الفضائل واملروءة 
  أعم من الكرم يف بعض الفضائل فلم يتعني عموم أحدمها وخصوص اآلخر وإن تناسب ما ميز به احدمها

  األخالقالفصل اخلامس السجايا و

  هذا ما استقرت عليه قواعد األخالق
  الفرق بني السجايا واألخالق

  أما السجايا فقد اختلف يف الفرق بينها وبني األخالق على وجهني
أحدمها أن السجايا ما مل يظهر الطبائع واألخالق ما أظهرهتا فكانت قبل ظهورها سجايا وصارت بعد ظهورها 

  أخالقا
  ما مل يتغري لطبع وال تطبع واألخالق ما جيوز أن يتغري بطبع وتطبع والوجه الثاين أن السجايا

وزعم بعض علماء الطب أن السجايا واألخالق تابعة ملزاج البدن يف أحوال الطباعة بالزيادة والنقصان تزيد بزيادهتا 



  وتنقص بنقصاهنا
لقحة والشجاعة مع وفور الدم فزعموا أن الغضب يسرع بكثرة املرة الصفراء ويضعف بقلتها وتكثر احلرارة وا

  وتقل لقلته ويكثر اخلبث والدهاء واملكر لغلبة املرة ويقل إن قلت ويكثر احللم واالناة لغلبة البلغم ويقل إن قل

فاذا اعتدلت فيه هذه األمزجة اعتدلت أخالقه فكانت فضائل وإن جتاوزت االعتدال إىل زيادة أو نقصان خرجت 
  الزيادة والنقصان عن الفضائل إىل الرذائل يف

والذي عليه املتدينون أن اهللا تعاىل ركبها يف النفوس وطبعها يف الفطرحبسب إرادته على ما قدره من أحوال عباده 
  وجعل اختالف األخالق كاختالف اخللق والصور اليت هلا علة غري إرادية

  وأما الشيم فكالسجايا يف قول األكثرين وكاألخالق يف قول األقلني
  بني الغرائز والنحائز أن الغرائز ما امتزج بالطبع والنحائز ما ظهر بالقوة والفرق

  أحوال اإلنسان يف أخالقه
  فإذا وضح ما ذكرناه من أحوال األخالق من صالح وفساد ومحد وذم فليس خيلو اإلنسان من إحدى ست أحوال

وصالحها هو اخلري التام وصاحبها هو  إحداهن أن تكون أخالقه كلها صاحلة يف األحوال كلها فهي النفس الزاكية
السيد باالستحقاق فيحفظ صالح أخالقه كما حيفظ صالح جسده وال يغفل عن مراعاهتا ثقة بصالحها فإن اهلوى 

  مراصد واملهمل معرض للفساد
  قال بعض احلكماء

  النفس عروف عزوف ونفور ألوف مىت ردعتها ارتدعت ومىت محلتها محلت وإن أمهلتها فسدت
  علي بن عبيدة الرحياين قال

إن من شأن النفس أهنا كلما أعطيت رخصة يف الغفلة والنسيان ازدادت أكثر مما أعطيت وردها قبل العادة أهون 
  من ردها بعد احلاجة

  ولذلك قالت العرب يف أمثاهلا
  لو هنيت األوىل النتهت األخرى

  قال عمر بن عبد العزيز ملواله مزاحم
على العوام وأنا أجعلك عينا على نفسي فإن مسعت كلمة وخبين عليها وفعاال ال حتبه مين  إن الوالة جعلوا العيون

  فعظين عنده
  هذه األحتياط واالستظهار مبثل
  قال بعض احلكماء

إن للناس أفهاما حيفظون عليك أفهامك فرمبا ذكروك ما قد أنسيت وأتاك عنهم ما قد سقط عن علمك فعلى 
  م وقهرك هلم بصيانة نفسك عندهمحسب ذلك فليكن حذرك من ذمه

  واحلال الثانية

أن تكون أخالقه كلها فاسدة يف األحوال كلها فهي النفس اخلبيثة وفسادها هو الشر التام وصاحبها هو الشقي 
باالستحقاق فيعاجل فساد نفسه كعالج مرض جسده وهو أصعب أحواهلا عالجا وأبطؤها صالحا ألهنا تنتقل إىل ضد 

  عن طبع بغري طبعبغري ضد وترد 



  قال بعض احلكماء
  ال مرض أوجع من قلة العقل

وألن يداوي املرء عقله من اجلهل أحرى به أن يداوي بدنه من املرض فتلني بشماسها وتتدرج يف مراسها لينقلها 
  بالتدريج عن أحوال متقاربة إىل غاية متناهية

  عرفرائض الفيل الوحشي يقوده بالتدريج إىل ضد طباعه قال الشا
  والنفس راغبة إذا رغبتها
  وإذا ترد إىل قليل تقنع

  من الكامل فيحكم العقل عليها فكفى به مدبرا ناصحا وسفريا مصلحا كما قيل
  القلوب خواطر باهلوى
  والعقول تزجر وتنهى

  ويف التجارب علم مستفاد واالعتبار يفيدك الرشاد وكفاك أدبا ما تكره من غريك فعظ نفسك بالعربة
ض احلكماء مىت بدأت بطلب الشرف والفضل فقال منذ الوقت الذي بدأت فيه مبعاتبة نفسي على ما أنا وقيل لبع

  فيه من القبائح
  واحلال الثالثة

أن تكون أخالقه صاحلة يف كل األحوال فتنقلب كلها إىل الفساديف كل األحوال فهو املستعاذ به من احلور بعد 
  الكور

   تنفك فيها من أحد ثالثة أمور إما من سوء منشأوليس تكون إال عن أسباب ناقلة ال
  وإما من غلبة شهوة

  وإما من إمهال وقلة حتفظ
  فيعاجله بالضد من سببه فان يف صالح الطبع عونا على فساد االكتساب ولن يستصعب انقياد طبع طرأ عليه عارض

  قال الشاعر
  وما النفس إال حيث جيعلها الفىت
  فإن أعطيت تاقت وإال تسلت

  الطويل من
  ولئن تغري الطبع باإلمهال فهو إىل أصله أبرع وإذا أنقصته احلمية كان إىل االستقامة أسرع

  قال بزرمجهر
  من طباع النفس استدامة املعاذير لصاحبها فيما مضى والوجالة فيما بقى

  فليعلم العاقل أهنا إن سهلت له العذر يف قبيح أتاه أنه قد اكتسب يف قبوله فيها مثله
  الشاعرقال 

  وإن امرءا ال ينتهي عن غواية
  إذا ما اشتهتها نفسه جلهول

  من الطويل
  واحلال الرابعة



أن تكون كل أخالقه فاسدة يف كل األحوال فتنقلب إىل الصالح يف كل األحوال فما ذاك إال لداع غلب على 
يجذبه الطبع كما اجتذبه فإن الطبع فاجتذبه وقوي عليه حىت قلبه فرياعي حفظ أسبابه وتقوية مواده وال يغفله ف

  نوازع الطباع أجذب وهي إىل ما ناسبها أقرب وقليل لفساد صلح أن يكون حمفوظ الصالح
  قال بعض احلكماء

  إىل طبعه كل متأدب من غريه مىت مل يدم عليه األدب اختل ما يستفيد منه ورجع
ن للصحبة تأثريا يف اكتساب األخالق ومالك صالحها أن تكاثر من وافقه يف الصالح وجتانب من خالفه فيه فإ

  } صلى اهللا عليه وسلم{واجتذاب الوفاق لقصور الطرف عليها وسكون النفس إليها ولذلك قال النيب 
  )املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل ( 

  وقال عبد اهللا بن طاهر
ادثة األوداء وحيي العز مضافرة األعزاء وحيي إن لكل شيء حياة وموتا فمما حييي اللب حمادثة األلباء وحييي الود حم

الذل مظاهرة األذالء وحيي الشجاعة مصاحبة الشجعاء وحيي الكرم مواصلة الكرماء وحييي احلياء مكاثرة أهل احلياء 
  وحييي اللؤم معاشرة اللئام

  قال بعض البلغاء
  صالح الشيم مبعاشرة الكرام وفسادها مبخالطة اللئام

  واحلال اخلامسة
تكون بعض أخالقه صاحلة يف كل األحوال وبعضها فاسدة فقد أعطته نفسه من صالحها شطرا ومنحته من  أن

  فسادها شطرا ومها فيه متنافران
  وفيما أعطت عون على ما منعت إن روعيت وفيما منعت فساد ملا أعطت إن أمهلت

ولة تعود إليها ما أدبر عنها فليستعن وقد قال علي بن عبيدة من كانت فيه خصلة حسنة فليواظب عليها فإن هلا د
  بشطر صالحها على شطر

فسادها فإن كل واحد منهما جمذوب والقوة ملا احد وأعني فامدد صرحها بإرشادك وأعنه باجتهادك فلن يبقى 
  لفسادها مع التظاهر عليه لبس وهو بالضد إن انعكس

  حكي عن علي رضي اهللا عنه أنه قال

من الشر رابعة فاجتنبوه وإنكانت عند الناس خريا فلها أخوات ونظائر وإذا رأيتم يف إذا رأيتم يف اإلنسان خلة 
  اإلنسان خلة من اخلري رابعة فال جتتنبوه وإن كان عند الناس رجل سوء فلها عنده نظائر وأخوات

  واحلال السادسة
ت النفس بينهما وتوطأت أن تكون كل أخالقه صاحلة يف بعض األوقات وبعضها فاسدة يف بعض األوقات فقد تردد

هلما والفساد داخل عليها وليس منها والعقل مساعد واهلوى معتد وكل واحد منهما جاذب للنفس وهي تنقاد إىل 
ما وافقها فإن توفرت فضائلها انقادت للعقل يف صالح األخالق وإن توافرت رذائلها مايلت اهلوى يف فساد 

خلري والشهوة خلق هبيمي يقود إىل الشر فأطلق عنان النفس إذا انقادت األخالق ألن العقل علم روحاين يقود إىل ا
  للعقل واقبضه إذا ما يلت اهلوى جتدها على الصالح مساعدة وللفساد معاندة فحسبك هبا للعقل عونا وظهريا

  قال الرشيد
  قبح اهللا املرء ال واعظ له من عقله وال مطيع له من نفسه



  ظه فقال أبو نواسمر أبو نواس بأيب العتاهية فوع
  لن تقلع األنفس عن غيها
  ما مل يكن منها هلا واعظ

  من السريع
  فقال أبو العتاهية وددت أين قلتها جبميع شعري

وقيل بل النفس خلية الذات من الفضائل والرذائل وإمنا هي آلة هلما يتجاذهبا العقل واهلوى فإن غلبها العقل 
  ستعملها يف الرذائلاستعملها يف الفضائل وإن غلبها اهلوى ا

  وقال علي بن عبيدة
  العقل واهلوى ضدان فمؤيد العقل التوفيق وقرين اهلوى اخلذالن والنفس بينهما فأيهما ظفر كانت يف حيزه

  وقال وهب بن منبه
  كانت الغلبة له إن العقل واهلوى يصطرعان يف القلب فأيهما صرع صاحبه

  الوجهني فقال وقد نظم ابن الرومي يف النفس شعرا خالف فيه
  كن مثل نفسك يف السمو إىل العلى

  ال مثل طينة جسمك الغدار
  فالنفس تسمو حنو علو مليكها
  واجلسم حنو السفل هاو هار
  فأعن أحقهما بعونك واقتسر
  طبع السفال بطبعك السوار
  والنفس خريك إهنا علوية

  واجلسم شرك ليس فيه متار
  فانفذ خلريك ال لشرك واتبع

  در الغفارأوالمها بالقا

  فاألرض يف أفعاهلا مضطرة
  واحلي فيه فضيلة املختار

  فإذا جريت على طباعك مثلها
  فكأن طبعك بعد من فخار

  من الكامل

  الفصل السادس األفعال الشريقة باألخالق الشريفة

  شريف األفعال وشريف األخالق
ئل فشريف األفعال ال يتصرف فيه إال فإذا وضح ما استقرت عليه قواعد األخالق من حممود الفضائل ومذموم الرذا

بشريف األخالق سواء كان طبعا أو تطبعا ألن األفعال نفائج األخالق ونوازع اهلمم وقد نبه اهللا تعاىل على ذلك يف 



  } صلى اهللا عليه وسلم{كتابه العزيز بقوله لنبيه 
  وإنك لعلى خلق عظيم

مصاحل الدين والدنيا ندب اهللا تعاىل هلا من قد أكمل فضائل  ألن النبوة ملا كانت أشرف منازل اخللق الشتماهلا على
  } صلى اهللا عليه وسلم{األخالق وحاز أشرف األعراق ولذلك قال النيب 

  )بعثت مبكارم األخالق ( 
  كذلك اإلمارة واإلمامة ملا كانت تالية حلاهلا وجب أن تكون
ىت هتذب واستقل حبقوقها حىت تدرب ليسوس الرعايا مشاكلة خلصاهلا فلزم أن ينتدب هلا من قد أهنضته الفضائل ح

بآلته ويباشر التدبري بصناعته فلذلك كان اخللفاء الراشدون رضوان اهللا عليهم أحق من تكاملت فيهم 
فضائالألخالق طبعا وتطبعا وأوىل من صدرت عنهم حماسن األفعال سجية وتصنعا ألهنم رعاة مطاعون ودعاة إىل 

فضل سائسا للمفضول واألعدل مقوما للجهول فيجتذهبم بكمال فضائله إىل االقتداء بأخالقه احلق جمابون ليكون األ
  وطرائقه فأكثر الرعايا أتباع ألمرائهم وملوكهم يف اخلري والشر واجلهل واجلد واهلزل

  } صلى اهللا عليه وسلم{قال النيب 
  )اء واألمراء إثنان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس العلم( 

  قال بعض احلكماء
  امللك كالبحر تستمد منه األهنار فإذا كان عذبا عذبت وإذا كان ماحلا ملحت

  أول ما يبدأ به امللك سياسة نفسه وتقوميها
فلزم ذا اإلمرة والسلطان أن يبدأ بسياسة نفسه ليحوز من األخالق أفضلها ويأيت من األفعال أمجلها فيسوس الرعية 

  ويقومهم بعد استقامته بعد رياضته
  قال بعض العلماء

  ينبغي للملك أن يبتديء بتقومي نفسه قبل أن يبتديء بتقومي

  رعاياه وإال كان مبنزلة من أراد تقومي ظل معوج قبل تقومي عوده الذي هو ظل له
بعيد أن حيدث فإذا بدأ بسياسة نفسه كان على سياسة غريه أقدر وإذا أمهل مراعاة نفسه كان بامهال غريه أجدر ف

الصالح عمن ليس فيه صالح ألن ضرورة نفسه أمس وهو بتهذيبها أخص فإذا غلب عليه عنادها واستصعب عليه 
  قيادها كان عناد املباين له أغلب وقياده عليه أصعب

  آ   قال بعض احلكماء
  من بدأ بسياسة نفسه أدرك سياسة الناس

  قال بعض البلغاء
  غريه وطاعة نفسه ممتنعة عليهال ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة 

  وقيل
  إذا عجزت عن أدب نفسك فال تلم من ال يطيعك

  قال الشاعر
  أتطمع أن يطيعك قلب سعدى
  وتزعم أن قلبك قد عصاكا



  من الوافر
  إساءة الظن بالنفس

داعيا  ورمبا حسن ظن اإلنسان بنفسه فأغفل مراعاة أخالقه فدعاه حسن الظن هبا إىل الرضا عنها فكان الرضا عنها
إىل االنقياد هلا ففسد منها ما كان صاحلا ومل يصلح منها ما كان فاسدا ألن اهلوى أغلب من الرأي والنفس أجور 

  من االعداء ألهنا بالسوء آمرة وإىل الشهوات مائلة كما قال اهللا عز وجل
  إن النفس ألمارة بالسوء

  } صلى اهللا عليه وسلم{ولذلك قال النيب 
  )فسه الشديد من ملك ن( 

  قال بعض األلباء
  من رضي عن نفسه أسخط عليه الناس

  أسباب حسن الظن بالنفس
  وحلسن الظن هبا أسباب

فمن أقوى أسبابه الكرب واإلعجاب وهو بكل أحد قبيح وبامللوك أقبح ألنه من دواعي صغر اهلمة وشواهد 
رهتم تظهر بالقدرة والسلطان ال بالكرب االستكثار لعلو املنزلة وهذا من ضعف املنة الذي جيل امللوك عنه ألن قد

  واإلعجاب وكفى باملرء ذما أن تكون مهته دون رتبته ومنته أضعف من قدرته
  قال بعض احلكماء

  ال ينبغي للعاقل أن يرى شيئا من الدنيا لنفسه خطرا فيكون به تائها
  وقال عبد امللك بن مروان

  ن قوةأفضل الناس من تواضع عن رفعة وزهد عن قدرةوأنصف ع
  وقيل

  التواضع يف الشرف أشرف من الشرف
  الكرب واإلعجاب

  وامللوك أعلى الناس مهما وأبسطهم أمال فلذلك كان الكرب واإلعجاب هبم أقبح ونقصه عليهم أفضح

  قال عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما
  مسعت أبا بكر رضي اهللا عنه يقول
  إذا أردت شريف الناس كلهم

  مسكني فانظر إىل ملك يف زي
  ذاك الذي حسنت يف الناس رأفته

  وذاك يصلح للدنيا وللدين
  من البسيط

  لكن السكينة والوقار أوىل به من الكرب واإلعجاب
  ومن الناس من ال يفرق بني الكرب والوقار

  وهذا جهل مبعنامها ألن الوقار اقتصار والكرب استطالة



   املعىنفأما الكرب واإلعجاب فقد جيتمعان يف الذم ويفترقان يف
  فاإلعجاب يكون يف النفس وما يعتقده من فضائلها

  والكرب يكون باملنزلة وما يتصوره من علوها
  فكانت علة اإلعجاب من ذاته فصارت ألزم وعلة الكرب طارئة أألم ومها رذيلتا ذي الفضل واملنزلة

  وقيل
  عظمة اإلنسان تواضعه

  من أسباب الكرب واإلعجاب
  وللكرب أسباب
  سبابه كثرة املتقربني وإطراء املتملقنيفمن أقوى أ

الذين قد استبضعوا الكذب والنفاق واستحبوا املكر واخلداع لدناءة أنفسهم وضعة أقدارهم فإذا وجدوا لنفاقهم 
سوقا ولكذهبم تصديقا جعلوه يف ذمم النوكى سلما تسلقوه ومغنما أحرزوه فاعتاضوا به دينا وعوضوا منه شيئا 

قوهلم على صدق علمه بنفسه وجعل هلم طريقا إىل االستهزاء به ألهنم صدعوه فانصدع وحكم املمدوح بكذب 
  وخدعوه فاخندع

  } صلى اهللا عليه وسلم{أجل ذلك قال النيب   ومن
  )احثوا يف وجوه املداحني التراب ( 

  } صلى اهللا عليه وسلم{وقال 
  )إياكم واملدح فإنه الذبح ( 

  وقيل ألنوشروان
  إذا مدحتم مل تتهاونون باملدح

  فقال ألننا رمبا رأينا ممدوحا هو بالذم أحق
  وقيل

  حب املدح واسطة بني الفضائل والرذائل فهي آخر الرذائل وأول الفضائل
  ومحل هذا على إطالقه ذلك

والصواب أن يعترب فإن أحب املدح ليلتذ بسماع ما ليس فيه كان رذيلة ونقصا وإن أحبه ليفعل ما ميدح به كان 
  ه يبعث على فعل الفضائل وما بعث عليها كان منهافضيلة ألن

وهذا أمر ينبغي لكل عاقل أن يراعيه من نفسه ويفرق بني متملقه احتياال ملا لديه وبني من خيلص له النصيحة من 
  أهل الصدق والوفاء الذين هم مرايا حماسنه وعيونه وأمناء مشهده ومغيبه

  قال سليمان بن داود عليه السالم
  يق رمحتان وشفتا العدو تنطق بالعداوةشفتا الصد

  وقيل لبعض احلكماء
  من أوىل بك منك وأصدق يف نصيحتك من نفسك لك

  قال
  من صدقين إن نزعت ونبهين إن غفلت



فإن أغفل هذا الفرق والتمييز واستسهل االغترار والتجويز داهن نفسه ونافق عقله واستفسد أهل الوفاء والصدق 
  ق فأعقبه أذى ومضرة وتورط به يف شبهة وحرية واكتسب به هجنة ومعرةوصار مأكلة النفاق واملل

  وقد قيل
  املنافق نصف حسده بال عقل

والسلطان أوىل من حذر ذلك وتوقاه ألن حضرته لكثرة الراغبني فيها كالسوق اليت جيلب إليها ما ينفق فيها وكل 
  زلة وإمااجتذابا للمنفعة وإما حذرا من املخالفةداخل عليه إمنا يريد التقرب إليه بقوله وفعله إما طالبا للمن

  فإذا مل يزجرهم عقل ومل يكفهم
  دين مرحوا يف نفاقهم فخانوا وشانوا

  أنه قال} صلى اهللا عليه وسلم{وقد روي عن النيب 
  )ال مينعن أحدكم رهبة السلطان أن يقول حبق إذا رآه فإنه ال يقرب من أجل وال يباعد من رزق ( 

م النفاق ورأوه من أرفق األرزاق عدلوا عن زواجر العقل واملناصحة إىل مساعدة امللك على رأيه ألهنم فإذا اتسق هل
قد علموا منه إيثار املوافقة على اهلوى وحب املدح واإلطراء فجعلوا ذلك أربح بضائعهم لديه وألطف وسائلهم إليه 

دا وقد اكتسب به ذما ويتوهم قبيحه حسنا وقد وهو سهل التكلف ال جيد املتوسل املتقرب به مسا فيتصور ذمه مح
أورثه قباحة وشينا مث ال جيد ناصحا سليما وال مراقبا رحيما ألن النصح عنده بائر مرذول واخلداع إليه نافق مقبول 

فإن روقبت هفواته باإلغضا وسوعد عليها بالرضا طاح يف إغوائه ومرح يف غلوائه فطمس هبجة حماسنه وأوهى 
  وقد قال العتايب الشاعر جاللة قدره

  لوم يعيذك من سوء تقارفه
  أبقى لعرضك من قول يداجيكا
  لقد رمى بك يف تيهاء مهلكة

  من كان يكتمك العيب الذي فيكا
  من البسيط

  وهذا مما جيب أن يتوقاه امللك وحيذره ليكفى خمادعة اهلوى ومييزه عن مداهنة النفس
  } صلى اهللا عليه وسلم{قال النيب 

  )راد اهللا بعبد خريا جعل له واعظا من نفسه إذا أ( 

  قال بعض احلكماء
  من مل يكن له من نفسه واعظ مل تنفعه املواعظ

  الفصل السابع شواهد الفضل
  الوقار

أ قواعده فوجب أن نوضح منه    وإذا كان الوقار حممودا وكان ذو القدر به مأمورا فهو أول شواهد الفضل وأس
  ع بعضها بعضافصوال تدل على نظائرها يتب

  التثبت والصمت
فمن ذلك قلة السرع إىل الشهوات والتثبت عند الشبهات واإلعراض عن اهلفوات وضبط النفس عن سرعة 

احلركات مث إطراق الطرف ولزوم الصمت إال من ضرورة ال جيد فيها من الكالم بدا ليسلم من هذر االسترسال 



حمفوظ األلفاظ تشيع زالته وتنشر هفواته وحبسب ذلك تكون  ويأمن من معرة الطيش فإن امللك مرموق األحلاظ
  حماسنه أنشر وفضائله أشهر فهو بالسكوت ممدوح ومن الكالم على خطر وقد قيل

  احلصر خري من اهلذر ألن احلصر يضعف احلجة واهلذر يتلف املهجة
  قال بعض البلغاء

  ثوب الوقار ويكفيك مؤونة االعتذار إلزم الصمت فإنه يكسبك صفو احملبة ويؤمنك سوء املغبة ويلبسك
  وتكلم أربعة من حكماء امللوك بأربع كلمات كأهنا رمية عن قوس فقال ملك الروم

  أفضل علم العلماء السكوت
  وقال ملك الفرس

  إذا تكلمت بالكلمة ملكتين ومل أملكها
  وقال ملك اهلند

  أنا على رد ما مل أقل أقدر مين على رد ما قلت
  وقال ملك الصني

  ندمت على الكالم ومل أندم على السكوت
وليعلم أن احلاجة إىل الصمت أكثر من احلاجة إىل الكالم ألن احلاجة إىل الصمت عامة واحلاجة إىل الكالم عارضة 

  فلذلك ما وجب أن يكون صمت العاقل يف األحوال أكثر من الكالم يف كل حال
  الكالم ويقل السكوت فقالحكي عن بعض احلكماء أنه قال وقد رأى رجال يكثر من 

  إن اهللا تعاىل إمنا جعل لكأذنني ولسانا واحدا ليكون ما تسمعه ضعف ما تتكلم به
فإذا دعته احلاجة إىل الكالم سربه قبل إطالقه وروى فيه قبل إرساله ليكون وفق غرضه ويف إبان حاجته فإن كالمه 

  ترمجان عقله وبرهان فضله وقد قيل
  كالم املرء وافد أدبه

  وقيل
  اللسان وزير اإلنسان

فال يهتك باالسترسال فيه فضائله وال ميحو بالتجويز فيه حماسنه فظهور نقص الكالم يغلب على اخلايف من فضله 
  ألن الظاهر سابق منتشر واخلفي مسبوق مستتر

  وقد قيل
  الصمت منام والكالم يقظة

  ظهر خلله وبان زهللافإذا تكلم لوح باملعىن وجاوز اإلكثار فقل من كثر كالمه إال 
  وقد قيل

  اجلاهل الصامت يعد حكيما واملمسك عما ال ينبغي يعد فهيما
  قال الشاعر

  قد يكشف القول عي اللسان
  فيبدو ويستره ما سكت

  فإن كنت تبغي ليان املعاش



  فلن لألمور إذا ما التوت
  من املتقارب

أحق والعجب إمنا يكون ببادر مستظرف وعلى وال ينبغي أن يعجب جبيد كالمه وال بصواب منطقه فإنه بالصواب 
  أن سبب االكثار منه
  ويف اإلكثار عثار
  قال بعض احلكماء

  من أعجب بكالمه أصيب بعقله
  وقال احلسن البصري

  من مل يكن كالمه حكما فهو لغو ومن مل يكن سكوته تفكرا فهو سهو ومن مل يكن فكره اعتبارا فهو هلو
لكالم فهكذا من أراد خطاب امللك جيب أن حيبس لسانه عن كالمه فإن دعته وكما أن امللك مندوب إىل قلة ا

  احلاجة إليه اختصر ففي اإلكثار مع اإلعثار إضجار
  وقيل

  إن كان قوم تقتلهم احلرب كثريا فإن الذي يقتلهم اللسان أكثر
أو معرضا فإن احللف قبيح  أ واحلياة باللسان هو مما يتجافاه امللك وال يرخص فيه اليمني واحللف مصرحا  واملوت

  وهو بامللوك أقبح
  } صلى اهللا عليه وسلم{ومن قول النيب 

  )اليمني حنث أو مندمة ( 
  قال بعض العلماء

  كثرة األميان من قلة اإلميان
وألن اليمني يقصد هبا أحد ثالثة أوجه جيل امللك عنها إما ليصدق خربه وامللك جيل قدره عن اإلكذاب وإما ليتحقق 

  أو وعيده وقدرته متنع من االرتياب وإما الستراحة يف كالمه فهي عي قبيح ولكن فاضحوعده 

وإن دعته الضرورة إليها لشرط يف عقد وتوثقة يف عهد إلتزم حكمها يف السياسة وإن مل يلزم حكمها يف الديانة 
خ تأويل وال جيعل لفساد عقدها واختالل شرطها وال يتطلب لفسخها مع الصحة تأويال وإن كان له يف الفس

ملخرجه منها تعليال وإن كان له يف الشرع تعليل لتكون عقوده حمروسة من فسخ وعهوده حمفوظة من نسخ فال 
خيتلج فيه ظن وال يقدح فيه طعن فإنه وإن كان له يف الدين خمرج منها فما يقف عليه كل من مسع بالتزامها وال 

  يعرفه إال العلماء بأحكامها
دنياه بعد مراقبة اهللا تعاىل يف دينه فيجمع بني رضا اهللا تعاىل وثناء خلقه أوىل من تفرده بأحدمها وألن يراقب يف 
  واطراح اآلخر

  وقيل
  دع ما يسبق إىل القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره فما كل من حكى عنك نكرا يطيق أن يوسعه منك عذرا

باب عذره وأشاع من وجوه خمرجه قبل شروعه يف خلقه ونقضه فإن مل جيد إىل استدامة التزامها سبيال أوضح من أس
  ما حيفظ عليه سالمة دينه وعرضه فال ينسب فييمينه إىل حنث ويف عهده إىل نكث



  قال بعض احلكماء
  الكذب والغدر يشبهان أسنان األسد ويفسدان قلوب الناس

  الفصل الثامن الصدق

  اعتماد الصدق
ق اعتماد الصدق واجتناب الكذب فإنه سهل البادرة خبيث العاقبة ألنه يعكس ومما هو ألزم يف أخالق امللك وألي

  األمور إىل أضدادها ويستبدل احلقائق بأغيارها فيضع الباطل موضع احلق ويتخيل أن الكذب يتشبه بالصدق
  } صلى اهللا عليه وسلم{كال فإن الزمان يكشف عن خباياه وينم على خفاياه وكذلك قال النيب 

   امرءا أصلح من لسانه وأقصر من عنانه وألزم طريق احلق مقوله ومل يعود اخلطل مفصلهرحم اهللا( 
  احلذر من الكذب

فيحذر الكذب جادا وهازال وال يرخص لنفسه حمقا وال مبطال إال على وجه التورية يف خداع احلروب انتهازا 
  ح يف التوصل إليها رخصللفرصة فيها واختداعا ملكيدهتا فما للحرب مهلة وال للظفر علة فأبي

الكالم كما استعمل فيها رخص األفعال ولذلك جاءت السنة بإرخاص الكذب فيها على وجه التورية دون 
  التصريح

  } صلى اهللا عليه وسلم{قال النيب 
  )احلرب خدعة ( 

ملباشرة بدا وإذا أمكن أن يكون ذلك مبواضعة غريه كان أوىل من أن يكون ذلك مبباشرته بنفسه فإن مل جيد من ا
ورى وعرض ليكون التأويل لكالمه حمتمال والتصريح بالكذب عنه مشفيا فيعذر إذا ظهر وال يتصور بالكذب إذا 
  اشتهر وليقلل منه إال عند ضيق اخلناق فإن أكثر منه افتضحت معاريضه فصار صرحيا ورد عليه فاسدا وصحيحا

  يف احلربوإن رخص لنفسه يف التصريح بالكذب على غري ما قلناه 
وإليه منسوبا ألن اإلنسان مبا يسبق إليه يعرف ومبا يظهر من شيمه يوصف  من التعريض احملتمل صار به موسوما

  وبذلك جرت عادة اخللق أهنم يعدلون العادل بالغالب من أفعاله ورمبا أساء
  ويفسقون الفاسق بالغالب من أفعاله ورمبا أحسن

  متحض ندر قال الشاعروقل ما ميحض أحدمها يف اإلنسان وإن 
  من لك باحملض وليس حمض
  خيبث بعض ويطيب بعض

  من الرجز
  وقال أمري املؤمنني عمر رضي اهللا عنه

  ألن يضرين الصدق وقل ما يفعل أحب إيل من أن ينفعين الكذب وقل ما يفعل
  } صلى اهللا عليه وسلم{ولذلك قال النيب 

  )أعظم اخلطايا اللسان الكذوب ( 
  ءقال بعض احلكما



  كذب امللك وغدره من دالئل حادث حيدث يف ملكه ألنه يشبه ختليط العليل يف العلة يزيده مرضا ويف بدنه زهكا
  الترغيب والترهيب

وإذا وسم بالصدق وقصر كالمه على املهم وكان تبشريه وحتذيره على حسب خطر األمور اليت جيري فيها وعده أو 
  ستغىن عن كثري من اإلرغاب واإلرهابوعيده كانت الفاظه ألقابا وذمه عقابا فا

وقد اختري للملوك يف الترغيب عذوبة الكالم ولني الصوت ألنه أرغب ويف اجلهارة بالترغيب تنجح وبالنعمة وهي 
  عنده أحفز

  ويف الترهيب غلظة الكالم وجهارة الصوت ألنه أرهب ويف لني الصوت بالترهيب ضعف ملنه وقدرته
بقدر االستحقاق من غري سرف وال تقصري يف ثواب أو عقاب لتكون أقواله وفق وجيب أن يكون وعده ووعيده 

  أفعاله اليت تقدرت بشرع أو سياسة وال تتجاوز حمدودها وال تفارق معهودها
  حكي أن أبا بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه كتب إلىعكرمة بن أيب جهل وهو عامله على عمان

  وبتها فإنك إن فعلت أمثت وإن تركت كذبتإياك أن توعد على معصية بأكثر من عق

  الفصل التاسع توقي الغضب

  احلذر من الغضب
وحيذر الغضب ويتوقاه فإن نفور فورته واشتطاط حدته يسلبان صواب ذوي األلباب وال يتهذب هلم خطاب وال 

من عسف يتحصل هلم جواب وال يتقدر هلم عقاب وقل ما يسلم مع الغضب رأي من زلل وكالم من خطل وفعل 
وحق من حرف ودين من جرح وعرض من قدح وجد من طيش وعدد من هيش فهو شر باهر متسلط وأضر معاند 

مورط ال تعصى بوادره إن غلب وال حتصى فواقره إن وثب وما اشتملت عليه هذه األخطار وتقابلت فيه هذه 
كان العقل قائده والتوفيق رائده  املضار كان التحرز من خطره حزما والسالمة من ضرره غنما وليس ذلك إال من

فملك زمام نفسه حىت أطاعته وراض مشاسها حىت أجابته فإن مين به امللك قبض نفسه عن االنقياد له حىت يزول عنه 
  اختالط نفرته واشتطاط قدرته

ال يف مث يتصفح الذنب الذي أغضبه بعد سكون جأشه ويقابل عليه بقدر استحقاقه إن مل ير له يف العفو مدخال و
  الصفح والتجاوز وجها ليقف على الصواب يف قضيته

  وعلى العدل يف مؤاخذته فال شيء أضر بامللك من أن ختفى عليه حقائق الذنوب وال يقف منها على مقادير احلدود
  } صلى اهللا عليه وسلم{قال النيب 

  )إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان ( 
  وقال سليمان بن داود عليه السالم

  امللك كاألسد الذي يزأرغضب 
مالك   وحكي أن بعض ملوك الفرس كتب كتابا ودفعه إىل وزيره وقال إذا أنا غضبت فناولين هذا وكان فيه مكتوبا

  والغضب إمنا أنت بشر ارحم من يف األرض يرمحك من يف السماء
  وكان يفعل هذا ليزول عنه الغضب فيستبني له الصواب حذرا من قبح آثاره وشدة إضراره

فإذا استطفأ ثائر الغضب واستكف بادرة االشتطاط مث استعطفه املغضب واسترضاه فمن كرم الشيمة وحسن 



  العاطفة أن يلني له ويرضى عنه
  قيل من أعجب شيء أن يكون الرجل يلتمس رضاه فال يرضى وأعجب منه أن يلتمس رضاه فيغضب

  قال بعض احلكماء
  سن إىل التائب قبحت إساءتهمن مل يقبل التوبة عظمت خطيئته ومن مل حي

فإن أحب أن يتدرج إىل الرضا لئال يصل بني ضدين قدم مباديه وسهل دواعيه وكان يف السر راضيا ويف الظاهر 
مغاضيا ليظهر الرضا عن أحوال متقاربة وتنتقل إليه بعد أمور متناسبة فليس مبستبعد إذا كان بطيء الرضا غري أن 

  وليس من أخالقهم سرعة الرضامن أخالق امللوك سرعة الغضب 
والعلة يف ذلك ملا قد استقر يف القلوب من هيبتهم وأذعنت به النفوس من طاعتهم ال يالقون ما يكرهون وال يرون 

إال ما يؤثرون فإذا بدر ما يغضبهم خرج عن عرفهم فتعجل به غضبهم وما يرضيهم داخل يف عرفهم فلم يتعجل فيه 
  رضاهم

  خبالفهم فلذلك وقع الفرق بني امللوك ومن عداهم يف األمرين
  وغريهم يف الرضا والغضب فإن مل يظهر غضبهم فهو لسياسة وحزم هم فيه مع كونه فيهم بني أمرين

  إما أن يوطئوا أنفسهم للصفح عنه وإما أن يؤخروااألمر إىل وقت االنتقام
  واألول كرم ورأفة
  والثاين محية وتقومي

  احلذر من احملل واللجاج
لك احملل واللجاج جيب أن حيذره فهو أليف الغضب وحليف العطب ألنه يركب من األمور أصعبها ويفارق مث كذ

من اآلراء أصوهبا وقل ما أجدى اللجاج إال شرا وأقل األمرين خريا وكفى بلجاجه مضرة ومعرة أنه إن أكذبه الظن 
  ممكورا تورك وإن ساعده القضاء شورك فيصري باملتاركة معذورا ويف املشاركة

  قال الشاعر
  وإذا رأيت أخاك جل فلن له

  حىت يعود إىل الطريق األقصد
  إن اللجوج يلج إن الججته
  مثل الشهاب يلج للمستوقد

  من الكامل
  فإذا انقاد إىل األمر األرفق وساعده الرأي األوفق مل يعدم دركا إن أجنح وعاذرا إن أكدح

  قال الشاعر
  ليبلغ عذرا أو يصيب رغيبة

  فس عذرها مثل منجحومبلغ ن
  من الطويل

  أنه قال} صلى اهللا عليه وسلم{وروي عن النيب 
  )إن الرفق مل يكن قط يف شيء إال زانه وال نزع من شيء إال شانه ( 

  وليكن مساهال للزمان يف طلبته مباشرا للقدر يف إرادته



خاشنه الدهر الن وإن عارضه الدهر  وال يطلب من األمور متعورا وال متعذرا وال يطلب منها مدبرا وال موليا فإن
  استكان فمطاول الدهر مغلول ومعاند القدر خمذول

  قال بعض احلكماء

  من استعان بالرأي ملك ومن كابر األمور هلك
  قال الشاعر

  ومكلف األيام ضد طباعها
  متطلب يف املاء جذوة نار

  آ 
  وإذا رجوت املستحيل فإمنا
  تبين الرجاء على شفري هار

  من الكامل
وليعلم أن األمور اليت تدبرها مما ال متضي إال بفرط الصرامة وشدة اهليبة اليت هي قاعدة امللك وأس السلطنة وذلك 

  ال يكون إال ملن خيف غضبه وخشيت سطوته
وليجعل بدل الغضب تغاضبا ال غضبا ألن التغاضب فعله يقدر أن يقف منه على احلد املطلوب ويعرف منه حقائق 

انفعال فيه اضطر إليه ال يقدر أن يقف منه على قدر حاجته وال يقتصر منه على قدر كفايته حىت الذنوب والغضب 
  يتجاوز إىل احلد املضر والطيش املعر

  ولقد أصاب من كانت عقوبته لألدب وأخطأ من كانت عقوبته للغضب وهذا مما ذكرنا يف معىن الطبع والتطبع
  قال الشاعر

  فلم أر للسيادة كالعوايل
  للثأر كالقوم الغضابوال 

من الوافر وعلى هذا القياس ال ينبغي أن يستفزه السرور فتمأل البشائر قلبه وختلب األفراح لبه فيصري هبا طائشا 
مرحا ال يلني إن صال وال يستقيم إن مال فينسبه العدو إىل ضعف العزمية ولني اهلمة وإنه حلقيق مبناسبه إليه وومسه 

  به
احلال وتنزه عن رذل املقال وتصور أن مجيع البشائر وإن جلت حمتقرة إذا قيست بعلو  وإذا ضبط نفسه عن هذه

  منزلته وأضيفت إىل عظيم مهته كفي استفزاز الفرح واهتزاز املرح فكان أشبه بكماله وأليق باعتداله
  قال الشاعر

  ولست مبفراح إذا األمر سرين
  وال جازع من صرفه املتقلب

  من الطويل

  الصربالفصل العاشر 



  الصرب واالمتثال
وكذلك احلوادث إذا طرقت والنوازل إذا أملت كانت سهلة الوطأةيف جنب صربه وشهامته قليلة األثر لسعة صدره 

  وبعد مهته

فإن طرأ عليه منها طاريء بان فضله على من سواه بالصرب واملسكة عند جزعهم واألناة والوقار عند خذهلم فيكون 
عاىل فيما أراد راجيا للظفر فيما يقصده ويتوخاه فإن تقلب الدنيا مألوف وأمنها خموف ولقل ما بصربه ممتثال أمر اهللا ت

تساعد أحدا إال بعد مشوس وال حتسن إليه إال بعد بوس وألن يرجو السعادة أوىل من أن خياف فواهتا وخيتم هبا أوىل 
  من اخلامتة بضدها

  حلظوظقال بعض األدباء بالصرب على مواقع الكره تدرك ا
  قال الشاعر

  إذا املرء مل يأخذ من الصرب حظه
  تقطع من أسبابه كل مربم

  من الطويل
  أقسام الصرب

  وليعلم امللك أن الصرب ينقسم ثالثة أقسام وهو يف كل قسم حممود
فأول أقسامه الصرب على ما فات إدراكه من نيل رغائب أو تقضت أوقاته من حلول مصائب وبالصرب يف هذا 

  ة القلب وهدوء اجلسديستفاد راح
  وفقد الصرب فيه منسوب إىل شدة األسى وإفراط احلزن

  فإن صرب طائعا مسلما ورضي بقضاء اهللا مستسلما أعني على خطبه ونفس عن كربه
  وإن ساعد جزعه احتمل مها الزما وصرب كارها آمثا

  واهلموم نزول وحكم الصرب فيه أن ال يرى أسفا على رغبة والجزعا من ذنكبة فإن الزمان حنول
  قال الشاعر

  ويف الصرب عند الضيق للمرء خمرج
  ويف طول حتكيم األمور جتارب

  من الطويل
وبالصرب يف هذا تتفتح وجوه اآلراء وتستدفع  وثاين أقسامه الصرب على ما نزل من مكروه أو حل من أمر خموف

  ن عزم األمورمكايد األعداء ويف مثله قال اهللا تعاىل واصرب على ما أصابك إن ذلك م
  قال بعض احلكماء

  مبفتاح عزمية الصرب تعاجل مغاليق األمور
  وفقد الصرب فيه منسوب إىل اخلرق واخلور

  وحكم الصرب فيه أن ال يدهشه ما هجم وال يذهله ما أمل فللنوائب قدر معترض وأجل مفترض
  قال الشاعر

  أرى كل ريح سوف تسكن مرة
  وكل سحاب عن قليل تقشع



  من الطويل
  الث أقسامه الصرب فيما ينتظر وروده من رغبة يرجوها أو خياف حدوثه من رهبة خيشاهاوث

  وبالصرب والتلطف يدفع عادية ما خيافه من الشر وينال نفع ما يرجوه من اخلري
  قال بعض احلكماء

  من استعان بالصرب نال جسيمات األمور
سوب إىل سكون اجلأش يف أمله وقلة االستيحاش وفقد الصرب فيه منسوب إىل الطيش واهللع وحكم الصرب فيه من

  من وجله فقضاء اهللا مقدور وأجله مسطور
  قال الشاعر

  اصربي أيتها النفس
  فإن الصرب أحجى
  رمبا خاب رجاء

  وأتى ما ليس يرجى
  من الرمل

شجانه ويقلل فإذا اشتد اجلزع واألذى تذكر بقايا النعمة عليه واعترب مبن سلب ما هو فيه فسريى منها عزاء خيفف أ
  أحزانه فصفو الدنيا مشوب بالكدر

  قال بعض العلماء
  من الدنيا على الدنيا دليل

  قال الشاعر
  ومن عادة األيام أن خطوهبا

  إذا سر منها جانب ساء جانب
  من الطويل وأنشد املعري للمأمون

  كذبتك نفسك أيها الدهر
  لك أن جتور وعندي الصرب
  آليت ال أهناك عن خطل

  له األمر حىت يردك من
  الطويل

  الفصل احلادي عشر كتمان السر

  الكتمان واإلفشاء
وليس يصح الصرب يف األمور بترك التسرع إليها دون كتمان السر فيها فهو أقوى أسباب الظفر باملطالب وأبلغ يف 

  كيد العدو املوارب
  } صلى اهللا عليه وسلم{قال النيب 



  )نعمة حمسود استعينوا على احلاجات بالكتمان فإن كل ذي ( 
  وقال أمري املؤمنني علي كرم اهللا وجهه

  سرك أسريك فإذا تكلمت به صرت أسريه
  قال أنوشروان

  من حصن سره فله بتحصينه خصلتان الظفر حباجته والسالمة من السطوات
ه فإن مل وكتمان السر ما صينت به األقوال من اإلذاعة وسترت به األفعال من اإلشاعة فلم تر آثاره ومل تنم أخبار

  تعم مل تنم ولقل ما أجنح من أفشى السر فرام أو خال منه مرام فإن هلا عن قبض
عنانه وسها عن حفظ لسانه بدر سره فاستضر وألف إرساله فاستمر ومل يبق مصون إال اهنتك وال مستور إال افتضح 

إن اختص بإفشاء سره اختص فبودر قبل بداره وعوجل قبل حذاره وصار إفشاء سره أنكى فيه من مكر عدوه النه 
  مبا قدمناه من ضره وإن كان مستودعا عنده لغريه صار مستودعه بعد املودة عدوا يطلب ثأره ويستقبل نفاره

  قال الشاعر
  فال تأمنن الدهر حرا ظلمته
  فما ليل مظلوم كرمي بنائم

  من الطويل

  وهلذا احلذر تواصى به الناس حزما وعزما واتفقوا عليه قوال وعمال
  كي أنه تذاكر ناس من أهل الفضل كتمان السر يف جملس عبد اهللا بن طاهر فقال عبد اهللا بن طاهرح

  ومستودعي سرا تضمنت سره
  فأودعته يف مستقر احلشا قربا

  فقال ابنه عبيد اهللا
  وما السر يف قليب كثاو بقربه
  ألين أرى املقبور ينتظر النشرا

  ولكنين أخفيه حىت كأنين
  أحطت به خربا من الدهر يوما ما
  من يستودع السر

واعلم أن من األسرار ما ال يستغىن فيها عن مطالعة خليط مساهم واستشارة ناصح مسامل فليخترهلا أمينا فإن 
الركون إىل حسن الظن ذريعة إىل إفشاء السر وأكثر ما يؤتى العاقل يف أسراره من حسن ظنه واغتراره فليس كل 

أن يكون على األسرار مؤمتنا والعفة عن األموال أيسر من العفة عن إذاعة األسرار  من كان على األموال أمينا جيب
ألن اإلنسان قد يذيع سر نفسه مببادرة لسانه وسقط كالمه ويشح باليسري من ماله ضنا به وحفظا له وال يرى ما 

ذلك كأن أمناء  أضاع من سره كبريا يف جنب ما حفظه من يسري ماله مع عظم الضرر الداخل عليه فمن أجل
  األسرار أشد تعذرا وأقل وجودا من أمناء األموال

  ولذلك علتان
أحدمها أن الضرر يف إضاعة األموال عاجل والضرر يف إذاعة األسرار آجل ونفس اإلنسان موكلة باألذى وإن حل 

  ما مضى



ه حزم وال يقهره عزم واملال والثانية أن السر سهل اخلروج مع الربوز ال يوجد إلذاعته مس فهو ينطلق إن مل حيفظ
صعب املنطلق وثيق اجملمع ال يبدو إال بسماحة نفس يتقابل فيها الشح والسخاء ويترجح فيها املنع والعطاء وفرق 

  بني ما هو مبذول إال مبانع وبني ما هو ممنوع إال بباذل
ره وتسلم سرائره ليقل حذره وإن مل وإذا كان أمناء األسرار هبذا العوز تلوم قبل االختيارحىت يظفر مبن تصفو ضمائ

  } صلى اهللا عليه وسلم{يسلم من احلذر ألنه مستسلم واالستسالم غرر وقد قال النيب 
  احذر ممن تثق به كأنك حتذر ممن ال تثق به

  التحفظ يف إيداع السر

للوقوف عليه حذره فإذا ظفر هبذا األمني املعوز أودعه سره إيداع منتحرز متحفظ فإن وجده متطلعا إليه ومؤثرا 
  وتوقاه فإن طالب الوديعة خائن ومستدعي األمانة ظنني

  قال الشاعر
  ال تذع سرا إىل طالبه إمنا الطالب للسر مذيع من الرمل( 

  مث ال فسحة يف إبداء األسرار مع االضطرار إال ملستشري ليأمن عثارها ويتوقى أخطارها
 إليها بالتعريض دون الفصيح إذا كانت أحوال التعريض ممكنة ويسرها إىل املستشار بالكناية دون الصريح ويشري

وشواهد الكناية فيها حمتملة ليأمن عواقب اإلذاعة من ذوي الظنة واالستطالة باإلدالل من ذوي العفة فإن للزمان 
  تغريا ولإلخوان تنكرا
  قال بعض احلكماء

  من أفشى سره كثر عليه املتآمرون
  ويف منثور احلكم
  اتسع لسانه من ضاق صدره

  قال الشاعر
  إذا ضاق صدر املرء عن سر نفسه
  فصدر الذي يستودع السر أضيق

  من الطويل
  وقال بعض الشعراء

  أمل تر أن وشاة الرجال
  ال يتركون أدميا صحيحا
  فال تفش سرك إال إليك
  فإن لكل نصيح نصيحا

  من املتقارب
  قال بعض البلغاء

  ليها أمرهاإذا وقفت الرعية على اسرار امللوك هان ع
  وال عذر ملن ظفر بسر مل يؤمن عليه أن يذيعه كما ال عذر ملن ظفر مبال مل يؤمتن عليه أن يستبيحه

  يف األمانة بالوفاء ويف اللقط والضوال الشاردة باألداء  وليكن يف حفظهما على حكم املؤمتن يقضي على نفسه



ها بفضل حزمه ويأخذها بقوة عزمه حىت ال يظهر يف ومما جيب على امللك أن حيفظه على نفسه من أسرارها أن يروض
وجهه إمارة سخط وال رضا وال يعرف منه آثار حزن وال سرور فيظهر ما يف نفسه وهوكامن وينم عليه وهو آمن 

  فيظن أنه قد كتم سره وقد ذاع وطوى ما يف نفسه وقد شاع
كتوم اللسان وال يبدو من نفسه ما يكره وليكن متشاكل األحوال متماثل األوصاف ليكون كتوم النفس كما كان 

  أن يظهر على لسانه ليكمل كتمان أسراره يف احلالني

وإن أسوأ العيوب حاال وأظهرها وباال أن يعرف ما يف نفسه من غري اختباره فيعلمه الثقة والظنني ويشترك فيه 
  لسياسةاخلائن واألمني وهو لو أسره إىل أحد فأذاعه الستكربه منه ولرأى يف موجب ا

  ومقتضى احلزم أن يؤاخذه به ويعاقبه عليه
  فكيف يرضى من نفسه ما يستكره من غريه ويتسامح يف ما يعاقب عليه كال

ولئن كان مرامه صعبا فهو سهل على من ساعده الطبع مث على من تطبع به عند نفور الطبع فيصري طبعا وتطبعا 
  باملرون عليهيسهل على ذي احلزم إذا صادف عزما فإن الكره يسهل 

فإذا ضبط من نفسه ما ينكر آثاره وينم أسراره كان أفضل حزما وأقوى عزما ممن كتم سره بلسانه فإذا ساعده 
  األمران مل ينم له سر ومل يعرف له غور

  الفصل الثاين عشر املشورة

  فوائد املشورة
حملتملة ببداهة فكره حترزا من إفشاء سره وينبغي للملك أن ال ميضي األمور املستبهمة هباجس رأيه وال ينفذ عزائمه ا

ممن حنكتهم  وأنفة من االستعانة بغريه حىت يشاور ذوي األحالم والنهى ويستطلع برأي ذوي األمانة والتقى
التجارب فارتاضوا هبا وعرفوا موارد األمور و حقائق مصادرها فإنه رمبا كان استبداده برأيه أضر عليه من إذاعة 

  ور أسرار مكتومة وال األسرار املكتومة مبشاورة النصحاء فاشية معلومةسره وليس كل األم
  } صلى اهللا عليه وسلم{قال النيب 

  )ما سعد أحد برأيه وال شقى عن مشورة ( 
  وقال ملعاذ بن جبل

  )استشر فإن املستشري معان واملستشار مؤمتن واحذر اهلوى فإنه قائد األشقياء ( 
  وقد قيل

  ية وقد خاطر من استغىن برأيهاالستشارة عني اهلدا
  قال بعض احلكماء

حق على العاقل أن يضيف إىل رأيه آراء العلماء وجيمع إىل عقله عقول احلكماء فالرأي الفذ رمبا زل والعقل الفرد 
  رمبا ضل

ويعتمد على استشارة من صالحه يكون موصوال بصالحه إذا كان عريا من اهلوى فاهلوى خمدعة األلباب ومضلة 
  وابالص

والعداوة تصد عن النصح واإلنصاف وتبعث على الغش واإلجحاف وال يصح مع أحد هذين رأي ملشري وال خيلص 



  فيهما
  } صلى اهللا عليه وسلم{قال النيب 

  )حبك الشيء يعمي ويصم ( 

  أي يعمي عن الرشد ويصم عن املوعظة
  فوكذلك حال البغض الذي هو ضده ألهنا خروج من العدل إىل تقصري أو سر

وإذا ظفر بالرأي ممن ال يراه للمشورة أهال أخفاه حىت ال يتخطى عليه غري أهله ومل يستنكف من العمل به فإن 
القرائح ليست على قدر األخطار والرتب وإمنا هي ذخائر مستودعة فيمن منحها من نبيه وخامل كما قال النيب 

  } صلى اهللا عليه وسلم{
  ) الناس معادن كمعادن الذهب والفضة( 

فال يتصور قبح احلاجة إىل رأي من قل فليس يراد للمباهاة واالفتخار فتلتمس فيه أعيان ذوي األخطار وإمنا يراد 
ال مينعه من أخذها مهانة ملتقطها وكاللؤلؤة ال مينعه من لبسها ذلة غائصها وكفى  للصواب واالنتفاع كالضالة

  بأهون سعي وأقل عناءباإلنسان سعادة أن تسهل عليه املطالب فيدرك مراده 
وليس عليه إذا عمل بالرأي أن يعزيه إىل قائله وينسبه إىل صاحبه فيوهتن مبهانته ويعاب بذلته وإمنا يتنبه به على 

  صواب ما يأيت وسداد ما يريد
  أنه قال} صلى اهللا عليه وسلم{وقد روي عن النيب 

  )كلمة احلكمة ضالة احلكيم حيث ما وجدها فهو أحق هبا ( 
  بعض البلغاء قال

  من كمال عقلك استظهارك على عقلك
  وقال بعض البلغاء

  إذا أشكلت عليك األمور وتغري لك اجلمهور فارجع إىل رأي
العقالء وافزع إىل استشارة العلماء وال تأنف من االسترشاد وال تستنكف من االستمداد فألن تسأل وتسلم خري 

  من أن تستبد وتندم
  قال بعض العلماء

   برأيه ضل ومن اكتفى بعقله زلمن استغىن
وإذا مل يأته الرأي عفوا وال وصل إليه من غريه تربعا أكثر من استشارة ذوي األلباب وال سيما يف األمر اجلليل 

واخلطب املستبهم فإن لكل عقل ذخرية من الصواب وحظا من التدبري ولقل ما فضل عن اجلماعة رأي ال يعرف 
  هم جوابهصوابه ويشكل عليهم أمر ال يف

وليكن أهل املشورة متصافني يف احملبة براء من عداوة أو بغضة ليعرف كل واحد منهم لصاحبه بالصواب إذا ظفر به 
وال يبعثه احلسد والعناد على رده فإن تعاندوا شغلهم العناد عن االجتهاد فلن حيظوا برأي ومل يظفروا بصواب 

  اللتباس الرأي بنفور العناد

  على املشورة فيبديهة الرأي ليجتهد وينبغي أن جيمعهم
  كل واحد منهم رأيه ويستكمل خاطره ليتخصص برتبة اجمليب وجيمع يف حظوة املصيب



  فإن اجتمعوا يف ابتداء الرأي كانوا فيه بني أمرين
  إما أن يقودهم أول رأي منهم إىل متابعته فيصريوا مفوضني لرأي واحد قلدوه وهم أكفاء وتابعوه وهم نظراء

ا أن خيتلفوا فيتنابذوا ويتشاغل كل واحد منهم بنصرة رأيه حقا كان أو باطال فيخرج باملناظرة عن حكم اجملتهد وإم
  واملنابذة عن حكم املتأيد

وكما أن األصوب إفرادهم يف ابتداء الرأي فكذلك األصوب أن ال يطلع بعضهم على استشارة بعض ليجتهد كل 
  ن حظي بدرك الصواب ختصص برتبة التعويل ومتيز بنباهة القبولواحد منهم فكره ويستنفد وسعه حىت إ

وليكن مع ذلك غري وان يف الفكر وال مقصر يف االرتئاء تعويال على رأي من شاوره لئال يصري يف الرأي مفوضا ويف 
  األمر مقلدا

  مباحثة ذوي الرأي
  قال بعض احلكماء

  االستسالم إىل رأي املشري هو العدل اخلفي
ا كوامل آرائهم عرضها على عقله وسربها بفكره وتصفح مباديها وعواقبها وسأهلم عن أسباهبا ونتائجها وإذا أظهرو

وباحثهم عن أصوهلا وفروعها سؤال منصف ال متعنت وطالب للصواب ال للرد ليستوضح احلق من الباطل ويعلم 
  ليه إن وافقهم ليجري األمر علىالصحيح من الفاسد وال يبدي هلم رأيه إن خالفهم وال أنه يأخذ به ويعمل ع
  استبهامه حىت يعمل به ليظهر بالفعل دون العزم ليستفيد بذلك أربع خصال

  إحداهن صواب رأيه وصحة رويته
  والثانية معرفة عقل املشري وصواب رأيه

  من الرأي وانفتاح ما استغلق من الصواب والثالثة وضوح ما استعجم
  رز فيه من خطر اإلشاعةوالرابعة طي عزمه عن اإلشاعة والتح

فإذا تقرر له الرأي الذي ال خيالطه فيه ارتياب وال تعارضه فيه شبهة أمضاه ومل يؤاخذهم بعواقب اإلكداء ودرك 
الزلل فإمنا على الناصح االجتهاد وليس عليه ضمان النجح ألن أقضية اهللا خافية وأقداره غالبة ال يدفعها رأي جمتهد 

  فلم يتوجه إليه لوم إن أكدى ومل يقدح فيه ذم إن أخطأ وال يصد عنها روية مناصح
  قال بعض احلكماء

  احلوائج تطلب بالعناء وتدرك بالقضاء
  قال الشاعر

  أمل تر أن الدهر يلعب بالفىت
  وال ميلك اإلنسان دفع املقادير

  من الطويل
وهو مذموم فبقي باملتاركة فردا  ومىت عرف منه تعقب املشري بلوم أو ذم أسلم إىل رأيه وهو ملوم ووكل إىل تدبريه
  ال يعاضد ومهمال ال يساعد وبه من احلاجة إىل مشورة ذوي الرأي ما ال جيد منه بدا

  قال الشاعر
  من كان ذا عضد يدرك ظالمته
  إن الذليل الذي ليست له عضد



  من البسيط
  قلوبفضعفت منته باملتاركة وقلت مساعدته باإلمهال فتموجت به اخلطوب وتنكرت عليه ال

  قال بعض احلكماء
لو كانت امللوك تعرف مقدار حاجتهم إىل ذوي الرأي من الناس مثل الذي يعرف أهل الرأي من حاجتهم إىل امللوك 

  مل أر عجبا أن ترى مواكب امللوك على أبواب العلماء كما ترى مواكب العلماء على أبواب امللوك
  ب 

  كالفصل الثالث عشر األخالق املتقابلة يف امللو

وليعلم امللك أن أربعة أخالق متقابلة ليس يعرى منها أو من أبداهلا ملك فإن استعملت يف مواضعها ووقف منها 
  على حدودها مخدت وإن استعملت يف غري مواضعها أو خرجت عن حدودها إىل زيادة أو تقصري ذمت

  الرقة والرمحة
عند غلبتها وميلها ألهنا إذا غلبت أفضت إىل ترك فأحدها الرقة والرمحة حتمد عند اعتداهلا ويف موضعها وتذم 

احلدود وإضاعة احلقوق وذلك داع إىل هياج طباع املفسدين وحتريك مطامع املتقلبني فينحل من عرى السياسة ما 
  كان بالرهبة ملتئما وختوف العقوبة منتظما

ود وهو لنظره وسياسته أفسد ومن نسب إىل رمحة تبطل حدا أو تضيع حقا أو حتدث فسادا كان الفساد عليه أع
وصار كما قاله املتقدمون كالطبيب الذي يرحم العليل من مرارة الدواء وأمل احلديد فتوديه رمحته إىل هلكته وتسوقه 

  الشفقة إىل منيته فتصري رمحته له أبلى من قسوته ورفقه به اضر من غلظته
  والرمحة خلق مركب من الود واجلزع

  القسوة والغلظة
الثاين املقابل هلذا اخللق وهو القسوة والغلظة فإهنا إذا غلبت أفضت إىل جماوزة احلدود يف احلياة وعقوبة  مث اخللق

  األخيار املرباة واملواخذة بالتهم والظنون والتسوية بني الشك واليقني فال يأمن سليم
ني ما جيعل كل ويل خصما وال يتميز سقيم ويف ذلك من فساد السياسة بإحياش املؤانسني وخبث سرائر املناصح

  وكل معني ألتا
ورمبا ظن بعض الوالة أن القساوة صرامة فعدل عن االقتصاد والسداد إىل ضدمها وجتاوز حكم الدين والسياسة إىل 

  } صلى اهللا عليه وسلم{يف العدول عن واحد منهما وقد قال النيب  غريمها وال خري
  )للناس يف الدنيا أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا ( 

وإمنا الصرامة قلة الغفلة عن اجلرائر ومعرفة األمور على احلقائق حىت ال يتدلس عليه السقيم بالسليم واخلائن باألمني 
  وال يتصور اخلالع بصورة الطائع

  والقساوة هتون يف احلدود وتعد يف احلقوق يبعثه عليه اتباع شهوته وحتكيم سطوته
  لقان فرق ألهل احلق وعنف ألهل الباطل اعتدلت سريته وصحت سياستهوإذا اعتدل فيه هذان اخل

  والقسوة خلق مركب من البغض واجلرأة
  السماحة والعطاء 



  مث اخللق الثالث وهو السماحة والعطاء فإن وقف على حده
  ءوهو بذل ما حيتاج إليه عند احلاجة وإيصاله إىل مستحقه حبسب الطاقة كان حممود البذل مشكور العطا

وإن جتاوز هذا احلد فأعطى يف غري حق وبذل من غري تقدير صار منسوبا إىل التبذير واإلضاعة وصار بإزاء تبذيره 
  حقوق مضاعة

  قيل كل شرف فبإزائه حق مضيع

وإذا انتشر أن أمواله تنال بغري استحقاق وتدرك بغري سعي ثارت به مطامع احملتذين وتكاثرت عليه وفود السائلني 
وا كلف االحتراف واستبدلوا به دين االقتراف فإن رام رضى مجيعهم مل يطق التساع آماهلم وقوة أطماعهم الذين ألف

ولو أطاق ألفسد سعي اتباعه وختبثت نيات أشياعه إذ سوى يف العطاء بينهم وبني من مل يسعسعيهم وال سد يف 
  املوازرة واملظاهرة مسدهم

  قال بعض احلكماء
  ف يف اخلريال خري يف السرف وال سر

وإن خص بالعطاء قوما وحرم قوما مل يكن بني من أعطاه وهو غري مستحق وبني من حرمه فرق وحلقه من ذم من 
حرمه أضعاف ما حلقه من محد من وصله وليس مينع هذا من التربع بالصلة ومن مراعاة من أمت جبرمة إذا ظهرت 

  ذخائر ذوي احلرماتأسباهبا وتلوح صواهبا ألن امللوك مطالب ذوي احلاجات و
  وهذا يف حقوق الساسة من الواجبات

  والسخاء خلق مركب من احلياء واإليثار
  البخل واإلمساك 

مث اخللق الرابع املقابل هلذا اخللق وهو البخل واإلمساك املؤدي إىل تفريق النصحاء وتنكر األلباء واستطالة األعداء 
فرق على مستحقها ال ليعدل هبا عن العطاء إىل املنع وعن التفرقة فإن األموال تصري إىل امللوك لتوضع يف حقها وت

  إىل اجلمع
  وقد قيل

  من مجع املال لنفع غريه أطاعوه ومن مجعه لنفع نفسه أضاعوه
وإذا شح ومنع اعتقد كل ممنوع أنه غرمي مماطل مستحق مدفوع ال يعذر إن منع وال يشكر إن أعطي يرى أن أيام 

االختالط مغنم فهو على رصد من تقلب الزمان وتوقع الغري واحلدثان مث تدعوه الضرورة إن السالمة مغرم وأن أيام 
تطاولت به املدة إىل اخليانة يف أمانته والغش يف نصيحته وقبول الرشا يف مضرته فيعكس عليه قواعد دولته ويفسد له 

  نظام مملكته
  قال بعض احلكماء

  سدت مودهتم لهامللك كثرت أراجيف الناس عليه وف  إذا خبل
  وإذا اعتدل فيه هذان اخللقان يف العطاء واملنع فلم ينقبض يف حق ومل ينبسط يف باطل وسرف صلح واستصلح

  وقال هشام بن عبد امللك

إنا ال نعطي تبذيرا وال مننع تقتريا إمنا حنن خزان اهللا عز وجل فإذا أحب أعطينا وإذا كره أبينا ولو كان كل قائل 
  ستحق ما جبهنا قائال وال رددنا سائاليصدق وكل سائل ي



  والبخل خلق مركب من القحة واألسف
  فهذه أخالق إذا أخذ امللك نفسه بتعديلها فيه اتسقت له السياسة العادلة وانتظمت له السرية الفاضلة
 العطاء فإن خرج امللك عن القصد واالعتدال احملمود يف العطاء واملنع إىل أحد الطرفني املذمومني من زيادة يف

  بسخائه أو زيادة يف املنع ببخله فقد تنقسم أحوال امللوك فيها أربعة أقسام
  أحدمها ملك سخي على نفسه سخي على رعيته
  والثاين ملك خبيل على نفسه خبيل على رعيته

  والثالث ملك سخي على نفسه خبيل على رعيته
  والرابع ملك خبيل على نفسه سخي على رعيته

األمم أي األربعة أقرب إىل الصواب وأبعد من العيب وإن مل خيل باخلروج عن االعتدال من وقد اختلفت طوائف 
  خطأ وعيب على أربعة آراء

فرأي الروم أن أقرهبم إىل الصواب وأبعدهم من العيب هو البخيل على نفسه وعلى رعيته ألنه مستبق وغري 
  مستهلك

  هو السخي على نفسه السخي على رعيته ألنه منتفع ونافع ورأي اهلند أن أقرهبم إىل الصواب وأبعدهم من العيب
ورأي الفرس أن أقرهبم إىل الصواب وأبعدهم من العيب هو السخي على نفسه البخيلعلى رعيته ألهنم يرون تنعيم 

  النفوس من الواجبات فكان حق نفسه أحق به من حق غريه
بخيل على نفسه السخي على رعيته ألنه إيثار غريه ورأي العرب أن أقرهبم إىل الصواب وأبعدهم من العيب هو ال

  على نفسه
  وقد جاء القرآن مبا يظهر هذا يف قول اهللا عز وجل

  ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون
  وقد ظهر ذلك يف أشعار العرب حىت قال بعضهم

  وإنك إن أعطيت بطنك مهه
  لذم أمجعاوفرجك ناال منتهى ا

  من الطويل
  وقد جاء القرآن مبا يظهر هذا يف قول اهللا عز وجل

  ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون
  وقد ظهر ذلك يف أشعار العرب حىت قال بعضهم

  وإنك إن أعطيت بطنك مهه
  وفرجك ناال منتهى الذم أمجعا

  من الطويل

  ر الوفاء بالعهدالفصل الرابع عش



  مزايا الوفاء بالعهد
وليعلم امللك أن من قواعد دولته الوفاء بعهوده فإن الغدر قبيح وهو بامللوك أقبح ومضر وهو بامللوك اضر ألن من 
مل يوثق منه بالوفاء على بذله ومل يتحقق منه تصديق قوله بفعله ووسم بنقض العقود ونكث العهود قل الركون إليه 

  منه وعنه وكثر النفور
وانعقاد امللك إمنا يكون بالركون املوجب لالستسالم والطاعة الباعثة على النصرة ليصري الناس مع امللك من بني 

  مستسلم إليه وناصر له وهبذين يكون امللك منعقدا
  فإذا نفرهم الغدر انتقضت قواعده لزوال االستسالم وقلة التناصر

  ال عليهم بالنصرة فهانوا وقوبل على غدره مبثله فدان له الناس مبثل ما دانوإذا عرف األعداء الوفاء منه النوا وط
  } صلى اهللا عليه وسلم{وقد قال النيب 

  )كما تدين تدان ( 
  قال الشاعر

  وعندي قروض اخلري والشر كلها
  فبؤسى لدى بؤسي ونعمى بأنعم

  من الطويل
  فإذا ال شيء أضر بامللك من الغدر وال أنفع له من الوفاء

  ساوئ الغدرم
ورمبا استسهل غدره ينتهزها فرصة فسامح نفسه هبا وجعلها من الذنوب املكفرة بالتوبة وال يعلم أهنا أنكى يف 

  قاهر ومتغلب جائر ألهنم قد ومسوه هبا وإن ندرت واكتفوا هبا وإن مملكته من عدو
تيارا فال يكون يف وفائه مشكورا وال شذت وال يقبلون توبته وجيعلون ما يعقبها من الوفاء اضطرارا ومن العذر اخ

  يف عذره معذورا
  وقد قيل

  ما لغادر عاذر
ورمبا تأول امللك يف غدره تأويال جبعله عذرا لنفسه فال جيد من الناس عاذرا وال يكون عندهم إال غادرا ألهنم 

طن وبفساد العيان حيملون األمور على ظواهرها وال يكشفون عن غوامضها فيقضون بسقم الظاهر على سالمة البا
  على صالح الكامن تغليبا على السرائر

  وما ينفعه أن يعذر نفسه وهو عند الناس غري معذور ويشكرها وهو عندهم غري مشكور
  قال بعض احلكماء

  الوفاء من امللوك جيلب إليهم نفوس الرعايا وأمواهلا وقلة الوفاء يقبض نفوس الرعايا وأمواهلا
  الفصل اخلامس عشر احلسد

  نب احلسدجت
ومما جيب على امللك أن حيفظ نفسه من احلسد فإنه خلق دين وطبع ردي فهو يف عموم الناس مذموم ويف أخالق 

  امللوك أذم ألن قدر امللك جيل عن دناءته ومنزلة احملسود مستصغرة يف عظم مهته
  قال بعض احلكماء



  حسد امللوك خيفي هبجة امللك
ما يفضي إليه من تفضيل احملسود لكفى ذا القدر مخوال وذا الفضيلة نقصا فكيف ولو مل يكن يف احلسد من الذم إال 
  بأثره إذا وصم وبضرره إذا قصم

  قال ابن املقفع
  احلسد واحلرص يكثر الذنوب وأصل املهالك أما احلسد فأهلك إبليس وأما احلرص فأخرج آدم من اجلنة

  ويف احلسد نوعا ذم خيتص أحدمها بظاهره واآلخر بباطنه
  فأما األخص بالظاهر فهجنه إذا عرف وقبحه إذا وصف ألنه يف

الظاهر شدة األسى علىاخلري أن يكون للناس األفاضل وظاهر هذا قبيح إذا ذكر وشائع إذا ستر وخاصة امللوك 
  الذين هم أس الفضائل ومعدن اخلريات

وال جلسده هدوا وهذا عذاب جنته وأما األخص بالباطن فكد القلب بغمه وهد اجلسد بسقمه ال جيد لقلبه سلوا 
  يداه واحملسود قرير العني وادع اجلسد قد ضر ومل يستضر

  وقيل
  ليس يف خصال الشر شيء أعدل من احلسد ألنه يبدأ بإضرار احلاسد قبل احملسود

  املنافسة
م وجيتهد إن مل يزد وأما املنافسة فهي غري احلسد فال بأس أن ينافس األكفاء يف فضائلهم ويتشبه باألخيار يف حماسنه

عليهم أن ال يقصر عنهم فما تكامل فضل األخيار إال باالقتداء باألخيار ألن لكل نفس يف اخلري حظا مطبوعا وحظا 
  مكتسبا فإذا اجتمعا تكامل اخلري هبما

  والعرب تقول
  لوال الوئام هللك األنام

  الشر هللكواأي لوال الناس يرى بعضهم بعضا فيقتدي به يف اخلري وينتهي به عن 
  قيل لعيسى بن مرمي عليه السالم

  من أدبك
  قال

  ما أدبين أحد ولكين رأيت جهل اجلاهل فاجتنبته
ورمبا غلط قوم فظنوا أن املنافسة يف اخلري هي احلسد وليس كما ظنوا ألن املنافسة طلب الشبيه باألفاضل من غري 

  إدخال ضرر عليهم
  دم الفاضل فضله وإن مل يصر للحاسد مثلهواحلسد مصروف إىل الضرر ألن غايته أن يع

  فهذا هو الفرق بني املنافسة واحلسد
  فصارت املنافسة خريا واحلسد شرا

  االمتنان
ومما هو جدير بامللك أن جيتنب االمتنان بإنعامه والبذخ بإحسانه ألنه من ضيق النفس وضعف املنة وهو تابع لفساد 

لصنيع وإحباط للشكر وإغراء بالذم فينعكس عليه ما صنع فيصري األخالق وملحق مبساوئ الشيم وفيه تكدير ل
بإحسانه ومذموما بامتنانه فيعتاض باإلحسان كفرا وباالمتنان عصيانا إال قوما قد أظهروا كفر إحسانه  مسيئا



واستبطان عصيانه فيخرج االمتنان عليهم خمرج الوعيد والتهديد مقابلة على ما أضاعوه من شكر إحسانه فيكون 
  ذلك منه استئناف إحسان إليهم ألنه تقومي على ميل وتأديب على ذلك

  وحسبك بذم االمتنان أن يصري عصيانا
  قال الشاعر

  أفسدت باملن ما أسديت من حسن
  ليس الكرمي إذا أسدى مبنان

  من البسيط

  الفصل السادس عشر تصفح األعمال

  اعتياد تصفح األعمال
اره فإن الليل أحضر للخاطر وأمجع للذكر ليكون ما فعله موقوفا على ليكن من دأبه التصفح يف ليله أعمال هن

  استيضاح الرأي فيه فإن كان صوابا أبرمه وأمضاه واقتفى أثره فيما جانسه وضاهاه
وإن كان قد مال فيه عن سنن الصواب وزل عن هنج االقتصاد بادر إىل استدراكه فيما أمكن وانتهى عن مثله يف 

  اضي معتربا وباملستأنف خربااملستقبل ليكون بامل
  وليعلم أن ما صدر من أفعاله ال خيلو من ثالثة احوال

  إما أن يكون قد اقتصد فيها ووقف منها على حدها وهو العدل املقصود والغرض املطلوب
  أو يكون قد أفرط فيها فزادت أو قصر فيها فنقصت وكالمها خروج عن العدل وميل عن القصد

  صفحه وليمضه بعد العلم بصوابهفليعرف ذلك بسربه وت
  } صلى اهللا عليه وسلم{قال النيب 

  )إذا تثبت أصبت أو كدت تصيب وإذا استعجلت أخطأت أو كدت ختطئ ( 

وليكن مع ذلك متصفحا ألفعال غريه فما أعجبه من مجيلها واستحسنه من فضائلها بادر إىل فعله وزين نفسه 
ه فانتهىعن سيئها واقتدى حبسنها فنال هينء املنافع وأمن خطر التجارب بالعمل به فإن السعيد من تصفح أفعال غري

  ووصل إىل الصواب بغري تكلف وعمل باحلزم من غري تعنف
  )السعيد من وعظ بغريه ( } صلى اهللا عليه وسلم{قال النيب 

  ووجد على حجر باهلند مكتوب
  من اعترب بغريه مل تصبه حمنة

  قال الشاعر
  عظة إن السعيد له يف غريه

  ويف التجارب حتكيم ومعترب
  من البسيط

  احلذر واالحتراس
ينبغي للسلطان أن ال يغفل عن احلذر واالحتراس ليجعل التوكل على األعذار وما جتري به األقدار طريقا إىل إضاعة 



أنزل كتابه احلزم فيستسلم لنوائب الدهر فإن اهللا تعاىل أمرنا بالتوكل بعد اإلنذار وندب إليه بعد اإلعذار بذلك 
  وأمضى سنته فقال عز وجل

  خذوا حذركم
  وقال

  وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة
  } صلى اهللا عليه وسلم{وقال النيب 

  )اعقلها وتوكل ( 
  وسئل ما احلزم

  )احلذر ( قال 
  وقيل لبعض احلكماء

  ما احلزم
  قال أن حتذر ما ميكن كونه

  قيل فما العجز
  قال أن تأمن ما ميكن كونه

امللك أن شدة االتقاء واحلذر تدعو إىل وقوع ما يتقي وحيذر فإنه رمبا عاد عليه من استظهاره فشل وداخله وليعلم 
  من شدة حذره وجل فصار هبما عرضة للنوائب وهدفا للمصائب فتدخله شدة اتقائه فيما كان منه بدء إشفاقه

  وقيل
  من التوقي ترك اإلفراط يف التوقي

يف مواضع الشدة وعمل على اجلرأة واإلقدام عند انتهاز الفرصة فقد أخذ باحلزم يف وإذا أخذ باحلذر واالحتراس 
  شدته وعمل بالعزم عند فرصته

  قال طاهر بن احلسني
  ركوبك األمر ما مل تبد فرصته
  جهل ورأيك يف اإلقحام تغرير
  فاعمل صوابا وخذ باحلزم مأثرة

  فلن يذم ألهل احلزم تدبري
  من البسيط

  الوعد والوعيد
  على هذا قياس ما قدمنا مع املنع والعطاء ألن لكل فضيلة حدا وجتاوز احلد نقص يف احملدودو

ليكن من عادة امللك إذا اراد املقابلة على اإلحسان واإلساءة أن ال يعد حمسنا بالثواب وال يتوعد مسيئا بعقاب ألنه 
ري فاستغىن بالفعل عن القول إال أن جيعل محده على األمرين قادر ويف الوعد بالثواب تكدير ويف الوعيد بالعقاب تنف

ثوابا وذمه عقابا فيقتصر على اجلزاء بالقول حبسب اإلحسان واإلساءة وال يغريه توعد وال وعيد على زيادة 
  وليعتمد

  ئامعلى اجلزاء بالقول فيمن كان باحلق عروفا وعن املال عزوفا فإن تأثري الكالم يف الكرام ابلغ من تأثري الفعل بالل



  وقد قال أنوشروان
  الناس ثالث طبقات تسوسهم ثالث سياسات

  طبقة من خاصة األحرار تسوسهم باللني واللطف
  وطبقة من خاصة األشرار تسوسهم بالشدة والعنف

  وطبقة هم العامة تسوسهم باللني والشدة لئال حترجهم الشدة وال يبطرهم اللني

  الفصل السابع عشر الطرية والفأل

  ةاعتقاد الطري
وليعلم امللك أن من أقوى األمور يف نقض العزائم اعتقاد الطرية فإنه ال شيء اضر بالرأي وال أفسد للتدبري منها مع 

  ورود السنة باجتناهبا والنهي عنها فما األقدار إال بقضاء حمتوم وأجل معلوم
  قال الشاعر

  ما للرجال مع القضاء حتيل
  ذهب القضاء حبيلة احملتال

  من الكامل
  آ 

  ومن ظن أن الطرية ترد قضاء أو تدفع مقدورا فقد جهل
إن أقضية اهللا نافذة بأمره وجارية على قدره فليحذر الطرية وال جيعل لنقض عزائمه أسبابا وال لفساد الرأي علال 

  وليمض األمور على مقتضى أحواهلا
  قيل

  اخلرية يف ترك الطرية
مور ومقلب الدهور فما ملتطري عيش يصفو من وجل وال عزم ولينسب ما جره القضاء وساقه القدر إىل مدبر األ

خيلو من فشل فيحسم وساوس الشيطان عن نفسه فما جعل اهللا ملا استأثر لعلمه من الغيوب بشريا وال نذيرا وإمنا 
  وكله إىل عقول يتدبرون هبا ويعملون مبوجبها ومل جيعل للطرية فيها حظا

  وقد قال الشاعر
   من الفىتوما عاجالت الطري تدين

  رشادا وال عن ريثهن خييب
  ورب أمور ال تضريك ضرية
  وللقلب من خمشاهتن وجيب

  من الطويل
  التفاؤل

فأما الفأل فمحمود األثر مؤنس اخلربة ألن فيه تنفيذ اآلراء وتقوية العزائم فصار يف موافقة الرأي على ضد الطرية 
  يف خمالفة الرأي فلذلك ندب إىل الفأل ومنع من الطرية



يف غزواته وحروبه ومل يتطري فافترقا يف النص والتعليل واختلفا يف املدلول } صلى اهللا عليه وسلم{تفاءل رسول اهللا 
  والدليل

  قيل
  ال حترك من األمور ما كان ساكنا وال نظهر منها ما كان كامنا فتعجل حتقيق احلذر وتقدم بادرة اخلطر

  مة ما مل يبلغه اضطرار وال تسقه إليه أقدار فقد قيل يف منثور احلكموليترك األمور على مطاوي الدعة وجماري السال
  إصالحه وال تغلق بابا يعجزك افتتاحه  ال تفتح بابا يعييك سده وال ترم سهما يعجزك رده وال تفسد أمرا يعييك

  قال الشاعر
  فإياك واألمر الذي إن توسعت
  موارده ضاقت عليك املصادر
  فما حسن أن يعذر املرء نفسه
  وليس له من سائر الناس عاذر

  من الطويل

  الفصل الثامن عشر امللوك قدوة للناس

  البدء بالنفس
ال حيسن بامللك أن يأمر باملعروف إال بدأ بفعله وال ينهى عن منكر إال بدأ بتركه وال يلم أحدا فيما ال يلوم عليه 

ال يأمر به نفسه فإن الناس على شاكلة ملوكهم  نفسه وال يستقبح منه ما ال يستقبحه من نفسه وال يأمرهم بالرب مبا
  جيرون وبأخالقهم يستنون ألهنم أعالم متبوعة ومناهج مشروعة

  قال بعض احلكماء
  أصلح نفسك لنفسك يكن الناس تبعا لك

  وقال املأمون
  أسوس امللوك من ساس نفسه لرعيته فأسقط عنه مواقع حجتها وقطع مواقع حجته عنها

  قال بعض احلكماء
  ل امللوك من أبقى بالعدل ذكره واستعمله الناس بعدهأفض

  وامللك الفاضل هو الذي حيوش الفضائل وجيود هبا على من دونه حىت تكثر يف أيامه ويتجمل هبا من مل تكن فيه
وجدير مبن أمر بصالح أن يكون احق بفعله ومبن هنى عن فساد أن يكون أحق بتركه وألن كان علو القدر ال يزيده 

  مل ينقصحتفظا 
  قال الشاعر

  ال تنه عن خلق وتأيت مثله
  عر عليك إذا فعلت عظيم

  من الكامل
  وقال الشاعر

  لك اخلري مل نفسا عليك ذنوهبا



  ودع لوم نفس ما عليك مليم
  وكيف ترى يف عني صاحبك القذى

  وخيفى قذى عينيك وهو عظيم
  من الطويل

  الرجوع إىل احلق
فإن الرجوع إىل احلق أوىل منالعدول إىل باطل قد كان ناهيا عنه ورمبا  ال يأنف من حق إن لزم أو حجة إن قامت

  منعته القدرة من االعتراف مبا ال يهواه وأخذته العزة أن يلني مبن سواه فعاند احلق
ونبذه واستقل احملق ورفضه ومل ير للمحق حقا فمرح ولئن طال لسان امللك فلسان احلق أطول ولئن وجبت طاعته 

  أوجبفطاعة احلق 
  قال بعض األلباء

  من خادع احلق خدع ومن صارعه صرع
  قال الشاعر

  مىت ما تقد بالباطل احلق يأبه
  وإن قدت باحلق الرواسي تنقد

ولئن حيتج لنفسه ملن علم وضوح حجته وظهر عجزه عن إبانته أليق بسلطانه وأمحد لزمانه فإن كل امرئ إمنا خياطبه 
  بأصفر لسانه ويقبض

حلجة عليه يراعي حق نفسه يف ضبط شهواته فإهنا من نتائج اهلوى املذموم املذهل عن زواجر نفسه عن إقامة ا
  العقول فيأيت منها ما مل يكن يف العقل قبيحا وال يف الشرع حمظورا

  قال بعض العقالء
  إذا تفرغ امللك للهوه تفرغت الرعية إلفساد ملكه

  قال بعض البلغاء
  السكر فسدت رويته من آثر اللهو ضاعت رعيته ومن دوام

  االعتدال
وليقف يف مباح الشهوات على حد معتدل بني منزلتني متقابلتني منع ومتكني ليصل بالتمكني إىل لذته ويقف باملنع 

  على مصلحته
وألن مييل إىل املنع فيتوفر على سياسته خري من أن مييل إىل التمكني فينهمك يف لذته ألن زمان السياسة جد وزمان 

  واجلد حق واهلزل باطل والقيام باحلق أوىل من االهنماك يف الباطل اللهو هزل
  آ 

  قال بعض احلكماء
  من قوي على نفسه تناهى يف القوة ومن صرب على شهوته بالغ يف املروة

  وقيل يف منثور احلكم
  أيدي العقول متسك اعنة األنفس

  السواسية



ه لينفرد باللذة كما تفرد بالقدرة ويأسى أن يشاركه فيها ورمبا اختص بعض امللوك يف اللذات مبا حيظره على من سوا
من ال يساويه يف الرتبة فيخالف عدل السياسة وصواب التدبري ألنه يوغر الصدور وينشيء النفور ملا جبلت عليه 

  القلوب من بغض من استبد واستأثر وتوقع الغري مبن استباح ما حظر

عث على التوصل إليها بكل حق وباطل فيصري اخلطر يف حظرها يكدر ورمبا عوجل بالغوائل فان نوازع الشهوات تب
  اللذة يف استباحتها ولو أباح ما استباح لكان أصفى للذمة وأسلم يف عاقبته

فليكن ما استباحه من اللذات مباحا للعموم ولو أطاعته نفسه على أن مينعها من اللذات اليت ال يقدر من دونه عليها 
  القلوب وطمس العيوبكان أبلغ يف استعطاف 

  كتب اإلسكندر إىل معلمه يسترشده يف تدبري ملكه فكتب إليه يف مجلة رسالته
  ال تتناول من لذيذ العيش ما ال ميكن أوساط أصحابك تناول مثله فليس مع االستبداد حمبة وال مع املواساة بغضة

  حماسبة النفس
له وأفعاله فإنه ال حيبذ عليها بإنكار وإن استنكرت وال ليكن من دأب امللك هتذيب نفسه بسرب أخالقه وتصفح أحوا

يواجه عليها بإكبار وإن أكربت وال يسمع هلا بذم وإن ذمت وال يلقى فيها إال مبا يرضيه من سداد خمتلهاوصالح 
  معتلها

ه فإن ترك نفسه وهو متروك حمتشم وأمهلها وهو مطاع معظم قاده اهلوى يف القدرة إىل مساوئ األخالق وساق
  اإلمهال واملتاركة إىل قبائح األفعال

  قال بعض األلباء
  من عمل عمال يف السر يستحيي منه يف العالنية فليس لنفسه عنده قدرة

فيهذب امللك نفسه بنفسه ويستعني يف صالحها حبزمه ويراقب وليه كما يراقب عدوه وال حتدث له الثقة واألنسة 
  من عرف منهم زلته استقل هيبتهواالنبساط ترك التحفظ عند ويل أو نسيب ف

  وقد يصري املوايل املؤنس عدوا وموحشا فينم مبا علم
  قال بعض العلماء

  ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غريك
  وقيل

  ما أحببت أن تسمعه أذناك فأته وما كرهت أن تسمعه أذناك فاجتنبه
  لتوفيق والتسديدفهذه مجلة كافية يف أخالق امللك الرشيد واهللا ويل ا

  الباب الثاين يف سياسة امللك

  متهيد

  قال أقضى القضاة رمحه اهللا
حق على من مكنه اهللا تعاىل من أرضه وبالده وائتمنه على خلقه وعباده أن يقابل جزيل نعمته حبسن السريرة وجيري 

  من الرعية جبميل السرية
  آ  قال اهللا تعاىل



  احكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلوىيا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض ف
  وقال عز وجل

  وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما احسن اهللا إليك
  أنه قال} صلى اهللا عليه وسلم{وروي عن النيب 

من سار فيمن بني ظهريه بسرية حسنة كان له أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة من غري أن ينقص من ( 
فيمن بني ظهريه بسرية سيئة كان عليه وزرها ووزر العاملني هبا إىل يوم القيامة من غري أن  أجورهم شيء ومن سار

  )ينقص من أوزارهم شيء 
  وروي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال

  لو ضاعت سخلة على شاطئ فرات خلشيت أن يسألين اهللا عليها
  جملس قضائه حيكم بني الناس فقال وحكي أن عثمان بن عبد اهللا وقف على حممد بن مساعة القاضي وهو يف

  إمسع ال مسعت يا ابن مساعة وأنشد يقول
  لقد كلفت يا مسكني أمرا
  تضيق له قلوب اخلائفينا

  أتعلم أن رب العرش قاض
  وتقضي أنت بني العاملينا

  من الوافر
  فقام ابن مساعة من جملسه ودموعه جتري على خديه

صب واالجتهاد ممن تقلد امور الرعية ألهنا أمانة اهللا اليت أمنه عليها فليس أحد أجدر باحلذر واإلشفاق وأوىل بالن
  ورعيته اليت استرعاه فيها واستخلفه على أمورها وهو تعاىل ويل السؤال عنها

وألنه سبحانه حسم مواد االعتراض منها على أفعاله وكف ألسنتها عن رد ما رآه يف اجتهاده وأوجب عليها طاعته 
  حلكمه وأمرهم أن يتصرفوا بني أمره وهنيه فقال تعاىلوألزمها االنقياد 

  يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم
  وجعل صالح مجاعتهم بصالحه وفساد أمورهم بفساده ألنه قلب وهم أطراف وقطب وهم أكناف

  ب 
  قال بعض العقالء

  رشاد الوايل خري من خصب الزمان

ن حرس بواليته الدين وانتظم بنظره صالح املسلمني ألن الدين يصلح سرائر القلوب ومينع من وأرشد الوالة م
ارتكاب الذنوب ويبعث على التأله والتناصف ويدعو إىل األلفة والتعاطف وهذه قواعد ال تصلح الدنيا إال هبا وال 

ولو أمهلوا ونوازع األهواء جاذبة  يستقيم اخللق إال عليها وإمنا السلطنة زمام حلفظها وباعث على العمل هبا
واختالف اآلراء متقاربة لتمارحوا وتغالبوا وملا عرف حق من باطل وال متيز صحيح من فاسد وليس يف العقل ما 

جيمعهم على حكم يتساوى فيه قويهم وضعيفهم ويتكافأ فيه شريفهم ومشروفهم فلذلك وقفت مصاحلهم على دين 
الكلمة وينقطع به تنازعهم وتنحسم به مواد أطماعهم واختالفهم وتصلح به يقودهم إىل مجع الشمل واتفاق 
  سرائرهم وتنحفظ به أمانتهم



ورمبا أمهل بعض امللوك الدين وعول يف أموره على قوته وكثرة أجناده وليس يعلم أن أجناده إذا مل يعتقدوا وجوب 
ما ال ينهض به وحتكمهم عليه مبا ال يثبت له فإن  طاعته يف الدين كانوا أضر عليه من كل ضد مباين القتراحهم عليه

مسعوا بنابغ نبغ عليه قوي طمعهم يف اجتياح أمواله ومل يقنعهم استيعاب حاله وكان منهم على شفا جرف هار ال 
  يأمن سطوهتم به

  وقد قيل
  من جعل ملكه خادما لدينه انقاد له كل سلطان ومن جعل دينه خادما مللكه طمع فيه كل إنسان

  لفصل التاسع عشر أن يكون امللك أفضل الناس ديناا

  الدين وامللك
يف رعيته من هو أفضل دينا منه كما يأنف أن يكون يف رعيته من هو أنفذ أمرا  ينبغي للملك أن يأنف من أن يكون

  منه
  وقال أردشري بن بابك يف عهده إىل ملوك فارس

ألن الدين أس وامللك حارس وال بد للملك من أسه وال بد  إن الدين وامللك توأمان ال قوام ألحدمها إال بصاحبه
  لألس من حارسه ألن ما ال حارس له ضائع وما ال اس له منهدم

  الدفع عن الدين بامللك
  وكتب حكيم الروم إىل اإلسكندر

  إدفع عن دينك مبلكك وال تدفع بدينك عن ملكك وصري دنياك وقاية آلخرتك وال تصري آخرتك وقاية لدنياك

يف يرجو من تظاهر بإمهال الدين استقامة ملك وصالح حال وقد صار أعوان دولته أضدادها وسائر رعيته وك
  } صلى اهللا عليه وسلم{أعداءها مع قبح أثره وشدة ضرره وبذلك قال النيب 

   )إنكم ستحرصون على اإلمارة مث تكون حسرة وندامة يوم القيامة فنعمت املرضعة وبئست الفاطمة ( 
  لوقد قي

  امللك خليفة اهللا يف بالده ولن يستقيم أمر خالفته مع خمالفته
فالسعيد من وقى الدين مبلكه ومل يوق امللك بدينه وأحىي السنة بعدله ومل ميتها جبوره وحرس الرعية بتدبريه ومل 

جز اهللا استقامة يضعها بتدمريه ليكون لقواعد ملكه موطدا وألساس دولته مشيدا وألمر اهللا يف بالده ممتثال فلن يع
   الدين عن سياسة امللك وتدبري الرعايا

  الفصل العشرون قواعد امللك

  مث أقول
  إن قواعد امللك مستقرة على أمرين

  تأسيس
  وسياسة
  وقد قيل



  امللك خليفة اهللا يف بالده ولن يستقيم أمر خالفته مع خمالفته
ة بعدله ومل ميتها جبوره وحرس الرعية بتدبريه ومل فالسعيد من وقى الدين مبلكه ومل يوق امللك بدينه وأحىي السن

يضعها بتدمريه ليكون لقواعد ملكه موطدا وألساس دولته مشيدا وألمر اهللا يف بالده ممتثال فلن يعجز اهللا استقامة 
   الدين عن سياسة امللك وتدبري الرعايا

  الفصل العشرون قواعد امللك
  مث أقول

  إن قواعد امللك مستقرة على أمرين
  تأسيس
  وسياسة

  الفصل العشرون قواعد امللك
  مث أقول

  إن قواعد امللك مستقرة على أمرين
  تأسيس
  وسياسة

  تأسيس امللك وأقسامه
  فأما تأسيس امللك فيكون يف تثبيت أوائله ومباديه وإرساء قواعده ومبانيه

  وتنقسم ثالثة أقسام
  تأسيس دين
  ب   وتأسيس قوة

  وتأسيس مال وثروة
  ى الدينتأسيس امللك عل

  فأما القسم األول وهو تأسيس الدين فهو أثبتها قاعدة وأدومها مدة وأخلصها طاعة
  وليس خيلو انتقال امللك به من ثالثة أسباب

  أحدها
أن خيرج امللك من منصيب الدين حىت يتوىل عليه غري أهله ويظهر منه خالف عقده فتنفر منه النفوس إن الن 

  وتعانده إن خشن تعصيه

إن أطاعته األجساد فيتطلب الناس للخالص منه أسبابا ويفتحون للوثوب عليه أبوابا يستهلون فيها بذل القلوب و
  النفوس واألموال حفظا لدينهم فيصري ملكه عرضة للطالب وحرميه غنيمة للسالب وقد قال حكيم الروم

  فإذا قصدها اقتربت مدته ال يزال اجلائر من امللوك ممهال حىت يتخطى إىل أركان العمارة ومباين الشريعة
  والسبب الثاين

أن يكون امللك ممن قد استهان بالدين وهون أهله فأمهل أحكامه وطمس أعالمه حىت ال تؤدى فروضه وتوىف حقوقه 
إما لضعف عزمه يف الدين وإما الهنماكه يف اللذات فريى الناس أن الدين أقوم وحلقوقه وفروضه ألزم فيصري دينه 

  لوالمذحوال وملكه حم



  قال بعض احلكماء
  إذا أقبلت الدولة خدمت الشهوات للعقول وإذا أدبرت مخدت العقول للشهوات

  والسبب الثالث
أن يكون امللك ممن قد احدث بدعة يف الدين شنعة واختار فيه أقواال بشعة يفضي استمرارها إىل تبديله ويؤول إىل 

م معتقده واستقرت يف القلوب أصوله وقواعده فيصري دينه تغيريه وتعطيله فتأىب نفوس الناس بغري دين قد صح هل
  مرفوضا وملكه منقوضا

  فإذا طرأ على الدين هذه األسباب الثالثة وهنض إىل طلب امللك
تبديل املبتدعني وجيري فيهم على السنن املستقيم أذعنت النفوس لطاعته واشتدت يف  من يقوم بنصرة الدين ويدفع

بذل النفوس له من حقوق اهللا املفترضة وأن النصرة له من أوامره امللتزمة فملك القلوب مؤازرته ونصرته ورأوا أن 
واألجساد واستخلص األعوان واألجناد فإن نالوا معه من الدنيا حظا ومجعوا به بني صالحي الدين والدنيا صار 

خطب وتوطد له من اس امللك  جمتذبا إىل امللك ال جاذبا ومرغوبا إليه ال راغبا والن له كل صعب وهان عليه كل
  ما ال يقاوم سلطانه وال تغل أعوانه لفرق ما بني ملك الطالب واملطلوب وتباين ما بني طاعة اخلاطب واملخطوب

  تأسيس امللك على القوة

وأما القسم الثاين وهو تأسيس القوة فهو أن حيل نظام امللك إما باإلمهال والعجز وإما بالظلم واجلور فينتدب لطلب 
  امللك أولو القوة ويتوثب عليه ذو القدرة إما طمعا يف امللك حني يضعف وإما دفعا للظلم حني استمر

  وهذا إمنا يتم جليش قد اجتمعت فيهم ثالث خالل
  كثرة العدد

  وظهور الشجاعة
  وتفويض األمر اىل مقدم عليهم إما لنسب وأبوة وإما لفضل رأي وشجاعة

استولوا عليه بالقوة كان ملك قهر فإن عدلوا مع الرعية وساروا فيهم بالسرية فإذا توثبوا على امللك بالكثرة و
  اجلميلة صار ملك تفويض وطاعة فرسا وثبت

وإن جاروا وعسفوا فهي حولة توثب ودولة تغلب يبيدها الظلم ويزيلها البغي بعد أن هتلك هبم الرعايا وخترب هبم 
  البالد

  تأسيس امللك على املال والثروة
لقسم الثالث فهو تأسيس املال والثروة فهو أن يكثر املال فيقومه فيحدث هلم بعلو اهلمة طمعا يف امللك وقل وأما ا

أن يكون هذا األمر إال فيمن له بالسلطنة اختالط وبأعوان امللك امتزاج فيبعث مطامع الراغبني فيه على طاعته 
  وتسليم األمر إىل زعامته

  مللك ووهائه وفساد أعوانه وزعمائهوبعيد أن يتم ذلك إال عند ضعف ا
  وقيل يف منثور احلكم

  املال رمبا سود غري السيد وقوى غري األيد
فإذا انتقل به امللك كان أوهى األسباب قاعدة وأقصرها مدة ألن املال ينفذ مطامع طالبيه ويذهب باقتراح الراغبني 

  فيه
  وقد قيل



  من ودك ألمر وىل مع انقضائه
  عليه السالم قال سليمان بن داود

  الذي يتوكل على غنائه سقوطه سريع
  فإن اقترن بسبب يقتضي ثبوت امللك ثبت وإال فهو وشيك الزوال سريع االنتقال

واعلم أن الدولة تبتدئ خبشونة الطباع وشدة البطش لتسرع النفوس إىل بذل الطاعة مث تتوسط باللني واالستقامة 
  تشار اجلور وشدة الضعف النتقاض األمر وقلة احلزمالستقرار امللك وحصول الدعة مث ختتم بان

  وحبسب هذه األحوال الثالثة يكون ملوكها يف اآلراء والطباع

وقد شبه املتقدمون الدولة بالثمرة فإهنا تبدو حسنة امللمس مرة الطعم مث تدرك فتلني وتستطاب مث تنضج فتكون 
  أقرب للفساد واالستحالة

  تم بالضعف كذلك تبتدأ بالوفاء وختتم بالغدر ألن الوفاء مشيد والغدر مشردوكما تبتدأ الدولة بالقوة وخت

  الفصل احلادي والعشرون سياسة امللك

  قواعد سياسة امللك
  فتشتمل على أربع قواعد وهي وأما سياسة امللك بعد تأسيسه واستقراره

  عمارة البلدان
  وحراسة الرعية
  وتدبري اجلند

  وتقدير األموال
  عمارة البلدان 

  فأما القاعدة األوىل وهي عمارة البلدان فالبالد نوعان
  مزارع
  وأمصار

  آ عمارة املزارع
فأما املزارع فهي أصول املواد اليت يقوم هبا أود امللك وتنتظم هبا أحوال الرعايا فصالحها خصب وثراء وفسادها 

ارعه استقل خبريه وفاض على جدب وخالء وهي الكنوز املدخورة واألموال املستمدة وأي بلد كثرت مثاره ومز
  غريه فصارت األموال إليه جتلب واألقوات منه تطلب وهو بالضد إن قلت أو اختلت

  فلزم مدبر امللك فيها ثالثة حقوق
أحدمها القيام مبصاحل املياه اليت هو عليها أقدر وهلا أقهر حىت تدر فال تنقطع وتعم فال متتنع ويشترك فيها القريب 

   االنتفاع هبا القوي والضعيفوالبعيد ويستوي يف
فإن أمهلت حىت قلت وتغالب الناس عليها بسطوة وقوة اختل نظامها وفسد التئامها واستبد فيها من استطال وحتكم 

  يف األموال واألقوات فضيق على الناس لسعته وهزهم ملنفعته وصار خصبه جدبا وخطبه صعبا
م ويكف األذى عنهم فإهنم مطامع أويل السالطة ومأكلة ذوي واحلق الثاين عليه أن حيميهم من ختطف األيدي هل



القوة ليأمنوا يف مزارعهم وال يتشاغلوا بالذب عن أنفسهم وال يكون هلم غري الزراعة عمال ألن لكل صنعة أهال 
  فيستكثروا من العمارة ويتسعوا يف الزراعة فيكونوا عونا وعوانا ملن عداهم

  } مصلى اهللا عليه وسل{وقال النيب 
  )التمسوا الرزق يف خبايا األرض الزرع ( 

واحلق الثالث عليه تقدير ما يؤخذ منهم حبكم الشرع وقضية العدحلىت ال يناهلم يف قدرها حيف وال يلحقهم يف 
أخذها عسف فإهنم ال يصلون إىل إنصافه إال بعدله لتذعن نفوسهم ببذل احلق منها طوعا ويكون هلم يف ختفيف 

  فإن الزمان باتساعهم خصب وامللك باستقامة أمورهم ملتئمالكلف عنهم فضل 
فإن حيف عليهم يف القدر أو عسف هبم يف األخذ انعكس الصالح إىل ضده فدانوا وأدانوا وصارت والية فهر 

  خترج من سرية العدل واإلنصاف
  مث هم إلخالهلم واختالهلم من وراء نفور وجالء

  قال سليمان بن داود عليه السالم
  املاء من ينبوعك وليفض ماؤك يف أسواقك ليكون ينبوعك مباركااشرب 

  قال بزرمجهر
  من عمر بيت املال من ظلم رعيته كمن طني سطحه من قواعد بيته

  وكتب زياد إىل عماله على السواد
  أحسنوا إىل املزارعني فإنكم ال تزالون مسانا ما مسنوا

  ب عمارة األمصار
  ةوأما األمصار فهي األوطان اجلامع

  واملقصود هبا مخسة أمور
  أحدها أن يستوطنها أهلها طلبا للسكون والدعة
  والثاين حفظ األموال فيها من استهالك وإضاعة
  والثالث صيانة احلرمي واحلرم من انتهاك ومذلة

  والرابع إلتماس ما تدعو إليه احلاجة من متاع وصناعة
  واخلامس التعرض للكسب وطلب املادة

  مواطن االستقرار وهي منزل قيعة ودمار ذه األمور اخلمسة فليست منفإن عدم فيها أحد ه
  يقول} صلى اهللا عليه وسلم{قال الزبري بن العوام رضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا 

  )إن البالد بالد اهللا فحيث ما وجدت خريا فامحد اهللا وأقم ( 
  اعهالبلدان واألوطان أوىف من حظ رعيته ألنه أصل هم فروعه ومتبوع هم أتب وحظ السلطان يف عمارة
  شروط إنشاء األمصار

  والذي يعترب يف إنشائها ستة شروط
  أحدمها سعة املياه املستعذبة
  والثاين إمكان املرية املستمدة

  والثالث اعتدال املكان املوافق لصحة اهلوى والتربة



  والرابع قربة مما تدعو احلاجة إليه من املراعي واألحطاب
  واخلامس حتصني منازله من األعداء والزعار
  والسادس أن حييط به سواد يعني أهله مبواده

  فإذا تكاملت هذه الشروط الستة يف إنشاء مصر استحكمت قواعد تأبيده ومل يزل إال بقضاء حمتوم وأجل معلوم
  ما على منشيء املصر يف حقوق ساكنيه

  مث على منشيء املصر يف حقوق ساكنيه مثانية شروط
ت أطرافه إما يف أهنار جارية أو حياض سائلة ليسهل الوقوف إليه من غري أحدها أن يسوق إليه ماء السارية إن بعد

  تعسف
  والثاين تقدير طرقه وشوارعه حىت تتناسب وال تضيق بأهلها فيستضر املار هبا

  والثالث أن يبين جامعا للصلوات يف وسطه ليقرب على مجيع أهله ويعم شوارعه مبساجده
  ويف مواضع حاجتهوالرابع أن يقدر أسواقه حبسب كفايته 

واخلامس أن مييز خطط أهله وقبائل ساكنيه وال جيمع بني أضداد متنافرين وال بني أجناس خمتلفني والسادس إن أراد 
امللك أن يستوطنه سكن منه يف أفسح أطرافه وأطاف به مجيع خواصه ومن يكفيه من أمر أجناده وفرق باقيهم يف 

أهله بالعدل وجعل وسطه بعوام أهلهليكونوا مكنوفني هبم وليقل ركوبه  بقية أطرافه ليكفوه من مجيع جهاته وخص
  فيهم حىت ال يلني يف أعينهم

والسابع أن حيوطهم بسور إن تامخوا عدوا أو خافوا اغتياال حىت ال يدخل عليهم إال من أرادوه وال خيرج عنهم إال 
  من عرفوه ألنه دار لساكنيه وحرز ملستوطنيه

  يه من أعمال أهل العلوم والصنائع ما حيتاج أهله إليه حىت يكتفوا هبم ويستغنوا عن غريهموالثامن أن ينقل إل
فإذا قام منشئه هبذه الشروط الثمانية فيه فقد أدى حق مستوطنيه ومل يبق هلم عليه إال أن يسري فيهم بالسرية احلسىن 

  كناويأخذهم بالطريقة املثلى وقد صار من أكمل األمصار وطنا وأعدهلا مس
  أنواع األمصار
  واألمصار نوعان

  مصر مزارع وسواد
  ومصر فرصة وجتارة
  مصر املزارع والسواد

فأما مصر املزارع والسواد فهو أثبت املصرين أهال وأحسنهما حاال وأوالمها استيطانا لوجود مواده فيه واقتناء 
  أصوهلما منه

  من شروط مصر املزارع والسواد
ده وبني مجيع أطرافه حىت تعتدل مواده منها وتتساوى طرقه إليها وهو موفور ومن شرطه أن يكون يف وسط سوا

  العمارة ما كان سواده عامرا

  فإن نال أهله فيه حيف فرقهم احليف يف سواده فأصابوا عيشا ودافعوا من زمان احليف وقتا
  معاذاوإن جار السواد على أهله كان هلم يف املصر أمن ومالذ ويكون كل واحد منهما لآلخر 



  مصر الفرصة والتجارة
األقاليم فال يعوذ  وأما مصر الفرصة والتجارة فهو من كمال اإلقليم وزينة امللك ألنه مقصود بتحف البالد وطرف

  فيه مطلوب وال ينقطع عنه جملوب
  شروط هذا النوع من األمصار

  واملعترب فيه ثالثة شروط
  ر فال يبعد على طالبه وال يسبق على قاصدهأحدها أن يتوسط أمصار الريف ويقرب من بالد املتاج

  والثاين أن يكون على جادة تسهل مسالكها وميكن نقل األثقال فيها إما يف هنر أو على ظهر
  فإن توعرت مسالكه وأجدبت مفاوزه عدل الناس عنه إال من ضرورة

أتيه إال جالب جمتاز يطلب والثالث أن يكون مأمون السبل ألهل الطرقات خفيف الكلف قليل األثقال فانه ليس ي
  من البالد أجداها فإن توعر هجر

  وهذا أكثر البلدين طالبا وأنشرمها يف األقاليم ذكرا
  وهو معد ملطالب امللوك ال ملوادهم فإن استمدوه وحتيفوه باملكوس واألعشار نفروا عنه
ال يبعد أن يندرس فيلحق وإن وجدوا سواه صار ألهل الضرورات دون االختيار وال دوام ألوطان اإلضرار و

  املضطر باملختار وإن مل يستدركه سلطانه بتخفيف وإنصاف ألن أمواله أموال جتارة منتقلة
ال يشق عليهم حتويلها فهم يستوطنون من البالد أعدهلا ويقصدون من املتاجر واملعامالت أسهلها فإن نبا هبم وطن 

  فكل البالد هلم وطن
  قال الشاعر

   حتلل بهواترك حمل السوء ال
  وإذا نبا بك منزل فتحول

  من الكامل
  حراسة الرعية

وأما القاعدة الثانية وهي حراسة الرعية فألهنم ألمانات اهللا اليت استودعه حفظها واسترعاه القيام هبا ال يقدرون على 
اليتيم املندوب الدفع عن أنفسهم إال بسلطانه وال يصلون إىل العدل والتناصف إال بإحسانه وهو منهم مبنزلة ويل 

لكفالته والقيم مبصاحله يلزمه حبكم االسترعاء واألمانة أن يقوم زهللا ويصلح خلله وحيفظ أمواله ويثمر مواده كذلك 
مكانه من رعيته يف الذب عنهم والنظر هلم والقيامبمصاحلهم فإن النفع بصالح أحواهلم عائد عليه والضرر بفسادها 

  فسدت فيه أحوال الرعايا متعد إليه فلن توجد استقامة ملك
  ما يلزم امللوك يف حق االسترعاء

  والذي يلزم امللك يف حقوق االسترعاء عليهم عشرة أشياء
  أحدها متكني الرعية من استيطان مساكنهم وادعني

  والثاين التخلية بينهم وبني مساكنهم آمنني
  والثالث كف األذى واأليدي الغالبة عنهم

  نصفة معهموالرابع استعمال العدل وال
  واخلامس فصل اخلصام بني املتنازعني منهم



  والسادس محلهم على موجب الشرع يف عباداهتم ومعامالهتم
  والسابع إقامة حدود اهللا تعاىل وحقوقه فيهم

  والثامن أمن سبلهم ومسالكهم
  والتاسع القيام مبصاحلهم يف حفظ مياههم وقناطرهم

  نازهلم فيما يتميزون به من دين وعمل وكسب وصيانةوالعاشر تقديرهم وترتيبهم على أقدارهم وم
فإذا قام فيهم هبذه احلقوق فهي السياسة العادلة والسرية الفاضلة اليت تستخلص هبا طاعة الرعية وينتظم هبا صالح 

  اململكة
  وإن أخل هبا كان وإياهم على ضدها

  قال أردشري بن بابك
  اعة املالكسعادة الرعية يف طاعة امللك وسعادة امللك يف ط

  قال بعض األلباء
  إذا مل يكن يف سلطان امللك سرور لرعيته كان ملكه ظلما

حكي أن أنوشروان أنفذ رسوال إىل ملك قد أزمع على حماربته وأمره أن يتعرف سريته يف نفسه ورعيته فرجع إليه 
  وقال

  وجدت عنده اهلزل أقوى من اجلد والكذب أكثر من الصدق واجلور أرفع من العدل
  فقال أنوشروان رزقت الظفر عليه سر إليه وليكن عملك يف

  حماربته مبا هو أضعف عنده وأقل وأوضع فإنك منصور عليه وهو خمذول

  فسار إليه فظفر به واستوىل على ملكه
  تدبري اجلند 

له وإن  حىت قهر واستوىل على قدر فإن صلحوا كانت قوهتم وأما القاعدة الثالثة وهي تدبري اجلند فألن هبم ملك
  فسدوا صارت قوهتم عليه

  وبعيد ممن كان معه فصار عليه أن يرى معه رشدا
  شروط تدبري اجلند

وتدبريهم الذي حيقط عليهم طاعتهم ويستخلص به نصرهتم يكون بأربعة شروط إن استكملها صلحوا به واستقاموا 
  له وإن أخل هبا فسدوا عليه وأفسدوا ملكه

  فظ عليه وفور جندهتم وكمال جتنيدهم ليصلحهم بذلك ألنفسهم مث لنفسه مث لرعيتهأحدها تقوميهم باألدب الذي حي
  فأما صالحهم ألنفسهم فيكون بثالثة أشياء

  أحدها معطاة ما حيتاج إليه أجناد امللوك من االرتياض بالركوب واخلربة باحلروب ألهنا صناعة جتمع بني علم وعمل
  يها حىت ال ينقطعوا عنها بكسب سواها فيصريوا مقصرين فيهاوالثاين اختصاصهم باجلندية واقتصارهم عل

  والثالث أن يقفوا يف اللذات على اعتدال مباح ال يقطعون إليها فتلهيهم وال مينعون منها فتغريهم
  وأما صالحهم لنفسه فيكون بثالثة أشياء

  أحدها أن تستقر حمبته يف نفوسهم حىت ينصحوه
  حىت يطيعوه والثاين أن تعظم هيبته يف قلوهبم



  والثالث أن يعتقدوا أن صالح ملكه عائد عليهم وفساده متعد إليهم
  وأما صالحهم لرعيته فيكون بثالثة أشياء

  أحدها أن يكف نفسه عن أذاهم
  والثاين أن يذب عنهم من أرادهم

  والثالث أن يكون عونا هلم على منافعهم
  التهذيب كانوا أصلح جند ألسعد ملكفإذا صح له محلهم على هذا التأديب واستقاموا على هذا 
  كتب اإلسكندر إىل معلمه يسترشده يف جنده فكتب إليه

  تفقد جندك فإهنم أعداء ينتقم هبم من أعداء
  ومعناه أهنم اعداء إذا فسدوا ينتقم هبم من أعداء إذا صلحوا

  والشرط الثاين
 الطاعة حىت يعلموا أن سعيهم مشكور أن يرتبوا على حسب عنائهم يف احلروب وذهبم عن امللك ومسارعتهم إىل

ونصحهم مذخوريتقدمون به ويتجازون عليه فإن ذلك مفض هبم إىل ثالث خصال تصلح هبا أمورهم وينتظم هبا 
  تدبريهم

  إحداهن أن يزداد حمسنهم طاعة ونصحا طلبا للزيادة يف التقدمي ورغبة مضاعفة اجلزاء
ثل ما ناله احملسن من منزلة وجزاء فيتأسى به يف الطاعة ويساويه يف والثانية أن يرغب من قصر منهم أو أساء يف م

  املناصحة
والثالثة أن يكف املقصر عن طلب ما ال يستحقه ويتأخر عن مقام ال يستوجبه ويرضى باخلمول إن صغرت مهته 

  ويقنع بالتقصري إن ضعفت منته فإن حركته محية مل يتردد إن مل يزد
  والشرط الثالث
  اياهتم حىت ال حيتاجوا فإن احلاجة تدعوهم إىل خصلة من ثالث ال خري يف واحدة منهنأن يقوم بكف

  إما أن يتسلطوا على أموال الرعية
  وإما أن يعدلوا إىل من يقوم هلم باإلكفاء

  وإما أن يشتغلوا مبكسب فيوهنوا وإذا احتيج إليهم مل يغنوا ما بذلوا انفسهم إال لقيامه بكفايتهم
  وقد قيل
  بإحسانك أشفق على سلطانك من وثق

ومىت اقتطعهم طلب الكسب ضعف يف أنفسهم رجاؤه وقل يف أعينهم عطاؤه مث إن بدر عليهم العطاء فال حيوجون 
إىل املطالبة فإن املطالب جرئ ويف جرأهتم خرق للحشمة ووهن للهيبة وقل ما خيتل امللك إال مبثله ألن هبم تدفع 

  طب امللم فبمن يدفعون إال بالتلطف واإلنصاف فهم كاملثل السائر يف قول الشاعراخلطوب امللمة فإذا كانوا هم اخل
  بامللح يصلح ما خيشى تغريه

  فكيف بامللح إن حلت به الغري
  من البسيط

وقد كانوا يرون القصد يف إعطائهم قدر الكفاية أوىل من التوسعة عليهم بالزيادة ألن الزيادة تؤول هبم إىل إحدى 
  تنيخصلتني مذموم



  إما إىل صرفها يف الفساد ليفسدوا
  وإما إىل االستغناء هبا فيتقاعدوا
  قال البنه شريويه وهو يف حبسه  حكى ابن ابن قتيبة أن أبرويز

ال توسعن على جندك فيستغنوا عنك وال تضيقن عليهم فيضجوا منك وأعطهم عطاء قصدا وامنعهم منعا مجيال 
  العطاء ووسع هلم يف الرجاء وال توسع عليهم يف

  والشرط الرابع
  أن ال تنطوي عنه أخبارهم وال ختفى عليه آثارهم وهم رعاة دولته ومحاة رعيته

  فإن تدلس سقيمهم وستر مجيلهم للقبيح سرى فيهم أخبث األمرين ألن الشر أنفر بني اخلري فمالوا وأمالوا

رهوا زمن السالمة واملساملة وتلحقهم ثالث آفات خطرة تقدح يف صالحهم ومتنع يف فالحهم إحداهن أن يك
ويستقلوا مدة الدعة لبوار نفاقهم وفتور أسواقهم فيجعلوا لفتق الرتوق أسبابا ويفتحوا ملخارجة العدو أبوابا 
  يتوصلون هبا إىل مطامع حسمها السالم والدعة فإن استدركت غوائلهم وإال فهم اخلطب األطم والفدح األعم

  والثانية
مالتهم لفرصة الغفلة عنهم فإذا مل مينعه التيقظ ومل يكفه التحفظ وسهام الرغائب صائبة أن يتوصل العدو إىل است

  ظفر بكيده فاصطلم ومال به فاحتكم
  والثالثة

  أن يبعثهم اإلغفال على التسلط ويدعوهم اإلمهال إىل التبسط
حوال فتكثر هبم الرزايا وهتلك تطاوال للسلطنة فال يقبضوا يدا عن إرادة يستهلكون هبا األموال ويستأصلون هبا األ

هبم الرعايا ويكونوا أضر بامللك من كل متغلب وأذكى فيه من كل متوثب وهذا ال ينحسم إذا استمر إال بالزواجر 
القاهرة وهم يده الباطشة فيستعني مبستقيمهم إن ظفر بتسليم مستقيم وإال فإىل عطب يؤول إىل الفساد فبعيد أن 

  اتيعم فسادهم ويف امللك ثب
فإنأسعده الفضل بصالحهم استدرك ما يستأنفه بالبحث عن أحواهلم املستقلة ومل يغفل عن صغري لكبري فإن كبار 

  األمور تبدو صغارا كالنار يصري إغفال قليلها ضرا ما مل يستدرك
إن وأصعب ما يعانيه املدبر للدولة سياسة اجلند ألن هبم يقهر حىت يسوس وإذا عجز بفسادهم صار مقهورا و

  ساسهم حبزمه حىت انقادوا كان هلم بالقوة سلطانا وكانوا له بالطاعة أعوانا وقد قيل
  من عالمات الدولة قلة الغفلة

  تقدير األموال 
  وأما القاعدة الرابعة وهي تقدير األموال فألهنا املواد اليت يستقيم امللك بوفورها وخيتل بقصورها

  
  وتقديرها على امللوك مستصعب

بفضل القدرة بلوغ كل غرض ودرك كل مطلب فإن وصلوا إليه باألسهل األلطف وإال توصلوا  ألهنم يرون
  باألصعب األعنف وإن استباحوه شرعا وإال ارتكبوا حمذوره وكابدوا معسوره



فإن أقاموا بفضل احلزم على السياسة العادلة حىت وقفت هبم القدرة على تقدير األموال أن يعترب مبا استدام حصوله 
سهل وصوله ومل حيتج معه إىل التماس معذر وارتياد متعذر اعتدلت ممالكهم وتعدلت مطالبهم فلم يعجزوا عن وي

حق ومل يتعدوا إىل باطل وكان الظافر هبذه احلال منهم هو امللك السعيد ورعيته به أسعد الرعايا وكان املقصر فيها 
  على ضدها

ه من امللوك عليها وكنت سفريا بينهما إين قدرت خرجي بدخلي قال يل بعض امللوك وقد توفر على لذته والم غري
كفاة وأذنت ملن قصر دخله عن خرجه أن يقترض من غريه ما  وجعلت لكل خرج دخال كافيا واستنبت فيه أمناء

يقضيه عند وفور دخله مث صرفت زمان التشاغل به إىل اللذة بعد إحكامه ونفسي ساكنة إىل انتظامه فإن امللك يراد 
  لاللتذاذ به ولو مل أفعل هذا لكنت يف التشاغل باللذة ملوما

  فإن كان هذا امللك قبل توفره على لذته قد أحكم ما أحكمته مل يلم وإن كان قد أمهله فهو امللوم دوين
فقلت له قد ملت غريك بذنب خلصت منه نفسك فجعلته لنفسك عذرا ولغريك جرما ولعمري إن املستظهر أعذر 

  من املسترسل
وأحجمت عن استيفاء مناظرته التزاما حلشمته وإن كان حجاجه معتال وعذره خمتال ألن قليل الذل ال يعري من 

  قليل العذل
  وجه تقدير األموال

  وإن كان تقدير األموال قاعدة فتقديرها معترب من وجهني
  أحدمها تقدير دخلها

  وذلك مقدر من أحد وجهني
  جيوز أن خيالفإما بشرع ورد النص فيه بتقديره فال 

  وإما باجتهاد واله العبد فيما أداهم االجتهاد إىل وضعه وتقديره وال يسوغ أن ينقض
  وإذا ردت إىل القوانني املستقرة مثرت بالعدل وكان إضعافها باجلور ممحوقا

  والثاين تقدير خرجها
  وذلك مقدر من وجهني أحدمها باحلاجة فيما كانت أسبابه الزمة أو مباحة

  باملكنة حىت ال يعجز منها دخل وال يتكلف معها عسفوالثاين 
  مقابلة الدخل باخلرج

  مث ال خيلو حال الدخل إذا قوبل باخلرج من ثالثة أحوال
  أحدها

  أن يفضل الدخل عن اخلرج

فهو امللك السليم والتقدير املستقيم ليكون فاضل الدخل معدا لوجوه النوائبومستحدثات العوارض فيأمن الرعية 
حاجته ويثق اجلند بظهور مكنته ويكون امللك قادرا على دفع ما طرأ من خطب أو حدث من خرق فإن عواقب 

  للملك فنونا ال ترتقب وللزمان حوادث ال حتتسب
  واحلال الثانية

  أن يقصر الدخل عن اخلرج
ما وجب ويطالب  فهو امللك املعتل والتدبري املختل ألن السلطان بفضل القدرة يتوصل إىل كفايته كيف قدر فتأول



مبا ال جيب وتدعو احلاجة إىل العدول عن لوازم الشرع وقوانني السياسة إىل حرف يصل به إىل حاجته ويظفر بإرادته 
فيهلك معه الرعايا وينبسط عليه األجناد وتدعوهم احلاجة إىل مثل ما دعته فال ميكن قبضهم عن التسلط وقد 

  تسلط وال منعهم من الفساد وقد أفسد
  استدرك أمره بالتقنع وساعده أجناده على االقتصاد وإال فإىل عطب ما يؤول الفسادفإن 

  واحلال الثالثة
أن يتكافأ الدخل واخلرج حىت يعتدل وال يفضل وال يقصر فيكون امللك يف زمان السلم مستقال ويف زمان الفتوق 

  واحلوادث خمتال فيكون لكل واحد من الزمانني حكمه
  دوام السلم كان علىفإن ساعده القضاء ب

دعته واستقامته وإن حتركت به النوائب كده االجتهاد وثلمه األعوان فيجعل امللك ذخرية نوائبه يف مثل هذه 
  األحوال اإلحسان إىل رعيته وحتكيم العدل يف سياسته ليكون بالرعية مستكثرا وبالعدل مستثمرا

  دلةالفصل الثاين والعشرون أصل ما تبىن عليه السياسة العا

  وأصل ما تبىن عليه السياسة العادلة يف سرية الرعية بعد حراسته الدين وختري األعوان أربعة
  الرغبة
  والرهبة

  آ 
  واإلنصاف
  واالنتصاف
  فأما الرغبة

  فتدعو إىل التآلف وحسن الطاعة وتبعث على اإلشفاق وبذل النصيحة وذلك من أقوى األسباب يف حراسة اململكة
حكمها معهم وتصنعوا بالطاعة تربصا للدوائر وسارعوا إىل املعصية عند هجوم النوائب فهو فإن قبضها عنهم زال 

  منهم بني نفاق وإن ساتروه وبني شقاق وإن جاهروه وال خري يف ما تردد بني نفاق وشقاق
  وقال أبرويز

  أجهل الناس من يعتمد يف أموره على من ال يأمل خريه وال يأمن شره
  وأما الرهبة
  ف ذوي العناد وحتسم سعي أهل الفساد حذرا منفتمنع خال

  السطوة وإشفاقا من املؤاخذة وذلك أقوى األسباب يف هتذيب اململكة
فإن زالت عنهم زال حكمها معهم فالن واشتدوا وهان واعتزوا فاستسهلوا معصيته واستقلوا طاعته وصارت 

  أوامره فيهم لغوا وزواجره هلوا وقد قيل
  جلدمن إمارات اجلد حسن ا

وإذا مجع بني الرغبة والرهبة قادهم الرجاء إىل طاعته وصدهم اخلوف عن معصيته وانبسط فيهم األمل وكثر منهم 
  الوجل فعز سلطانه واستقام اعوانه



  قال بعض احلكماء
  من أعرض عن احلذر واالحتراس وبىن أمره على غري أساس زال عنه العز واستوىل عليه العجز

  وأما اإلنصاف
يفصل بني احلق والباطل ويستقيم به حال الرعية وتنتظم به أمور اململكة فال ثبات لدولة ال يتناصف  فهو عادل

  أهلها ويغلب جورها على عدهلا فإن الندرة من اجلور تؤثر فكيف به إذا كثر
عمارة بالده ولو مل يتناصف أهل الفساد ملا مت هلم فعل الفساد فكيف مبلك قد استرعاه اهللا صالح عباده ووكل إليه 

إذا مل حيمل على التناصف والتعاطف ومزجتفيه األهواء باخلرف وحتكمت القوة يف منع احلق أن ال يوىف ويف إحداث 
ما ال يستحق أن يستوىف وهتارج الناس فيها بالتغالب ومتازجوا فيها بالتطاول والتغاضب هل يقترب هبذا امللك وقد 

  الباطل حقا والفساد صالحا وقد قال أردشري بن بابك تعطلت هذه األصول به صالح كال لن يكون
  إذا رغب امللك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة

  قال اإلسكندر حلكماء اهلند
  أميا أفضل العدل أم الشجاعة

  قالوا
  إذا استعمل العدل استغين عن الشجاعة

  قال بعض العلماء
  امللك يبقى على الكفر وال يبقى على الظلم

  شعراء فقال يف ذلكفأخذه بعض ال
  عليك بالعدل إن وليت مملكة

  واحذر من اجلور فيها غاية احلذر
  فامللك يبقى على الكفر البهيم وال
  يبقى مع اجلور يف بدو ويف حضر

وال ينقض هذا القول ما قدمناه من اعتبار الدين يف قواعد امللك ألن الكفر تدين بباطل واإلميان تدين حبق وكالمها 
  ن صح أحدمها وبطل اآلخردين معتقد وإ

ورمبا ظن من تسلط بالسطوة من الوالة أنه باجلور أقدر وأقهر وأن أمواله باحليف أكثر وأوفر وخيفى عنه أن اجلور 
  مستأصل يقطع قليل باطله كثري احلق يف األجل مث إىل زوال يكون املآل فقد قيل يف حكم الفرس

  ستة أشياء ال ثبات هلا
  ار وعشرة النساء والثناء الكاذب والسلطان اجلائر واملال الكثريظل الغمام وخلة األشر

  وقالوا
  إن اجلور يرفع نفسه

وعلة هذا صحيحة ألن اجلور مدرسة واليبقى مع الدارس ما يتوجه اجلور إليه والعدل ثابت األصول نامي الفروع 
ل ملا أنشأه العدل فال يدع له أصال مستأص  مكني القوانني فهو كالغرس يف األرض يعلو شجره ويتواىل مثره واجلور

  ثابتا وال فرعا نابتا
  مث اإلنصاف استثمار والعدل استكثار فيصري اإلنسان باإلنصاف مستثمرا وبالعدل مستكثرا



  وما نقص ملك من إنصاف وال جاه من إسعاف ومها باملزيد أجدر
  وفرق ما بني العدل واإلنصاف يف احلقوق اخلاصة

رق من االشتراك يف احلق كما أن مبثله يكون فرق ما بني اجلور واحليف وال مينع من االشتراك وليس خيرجان هبذا الف
  يف الباطل
  وقد قيل

  من عدل يف سلطانه استغىن عن أعوانه
  وقال جعفر بن حيىي

  اخلراج عمود امللك وما استغزر املال مبثل العدل وما استنزر مبثل اجلور
  وأما االنتصاف

الواجبة واستخراجها باأليدي العادلة فإن فيه قوام امللك وتوفري أمواله وظهور عزه وتشييد  فهو استيفاء احلقوق
قواعده وليس يف العدل ترك مال من وجهة وال أخذه من غري وجهة بل كال األمرين عدل ال استقامة للملك إال 

  هبما
يحا كان احليف يف حقوق امللك أقبح وكما أن االنتصاف عدل يف حقوق امللك وملا كان احليف يف حقوق الرعية قب

  ألن يده أعلى ونفع ماله أعم
  وإن مل ينتصف لعجز كان ذلك من وهاء ملكه

  وإن مل ينتصف إلمهال كان ذلك من ضعف سياسته

وإن مل ينتصف لترك كان ذلك من تبذيره وسرفه إال أن يكون عفوا ملوجب يندب إىل مثله ال خيرج عن قانون 
  يس بعام فيالمالسياسة وهو منها ول

فإذا ذهبت األموال أموال امللك بأحد هذه األسباب القاطعة ملواده زال عنه الرجاء واشتد فيه الطمع وصار على 
شفا جرف إن صدعه خطب أو قارعهضد فتلجئه احلوادث إذا ترك ما يستحق إىل أن يأخذ ما ال يستحق فيصري يف 

  الترك جائرا على ملكه
  ته فال ينفك يف احلالني من أن يكون خاطئا ملوما وجائرا مذموماويف األخذ جائرا على رعي

  قال بعض البلغاء
  ال يستغين امللك عن الكفاة وال الكفاة عن اإلفضال واإلفضال عن املادة وال املادة عن العدل

واد تسليط العدل فامللك بغري الكفاة خمتل والكفاة بغري اإلفضال مسلطون واإلفضال بغري املادة منقطع وإمنا يقيم امل
  ويف تسليط العدل حياة الدنيا وهباء امللك

  ويف هذا التنزيل تعليل للعدل فإنه من قواعد امللك
فإنك لن جتد صالحا كان اجلور علة وجوده وال فسادا كان العدل علة ظهوره وإمنا جتتذب العلل إىل األصول 

  نظائرها
  شروط استقامة امللك هبذه القواعد األربع

  ة امللك هبذه القواعد األربع ثالثة شروطوالستقام
  أحدها

  أن يقف منها على احلد املقصود وينتهي فيها إىل العرف املعهود



فإن جتاوز فيها مسرفا أو مقصرا كان باللوم جديرا فإن الزيادة يف الرغبة صرع والزيادة يف الرهبة سالطة وكذلك 
  النقصان منهما يكون على ضدمها

  والثاين
يف مواضعها وال يعدل بالرغبة إىل موضع الرهبة وال يستعمل الرهبة يف موضع الرغبة فيصري تاركا  أن يستعملها

للرغبة والرهبة وقد تكلف عناء ضاعت مغارمه وبطلت مغامنه فهو كآكل الطعام من الظمأ وشارب املاء من اجملاعة 
  ال يرتوي مبا أكل وال يشبع مبا شرب شرب

  من خطره وقد أحسن املتنيب يف قوله مث هو على وجل من ضرره وحذر
  ووضع الندى يف موضع السيف بالعلى
  مضر كوضع السيف يف موضع الندى

  من الطويل
  قال بعض احلكماء

  من سكرات السلطان الرضا عن بعض من يستوجب السخط والسخط على بعض من يستحق الرضا
  والثالث

ة والرهبة إن قدمهما وال يقر بأن آن آخرمها فإن فعل الشيء أن يترجى هلا زماهنا ويتوقع إباهنا حىت ال تضيع الرغب
  يف غري زمانه كصالح املرض يف غري أوانه ال يقع من االنتفاع موقعا وال يكون العمل فيه إال ضائعا

  وقد قيل
  من أخر العمل عن وقته فليكن على ثقة من فوته
  وليسري ذلك يف وقته أنفع من كثريه يف غري وقته

  يستضر بالدواء يف الصحة وإن كان نافعا يف املرض ورمبا ضر كما
  وإذا صادف بالرغبة زماهنا ووافق بالرهبة أواهنا سعد حبزمه وحظي بعزمه وطبق مفاضل أغراضه وبلغ كنه مراده

  الفصل الثالث والعشرون هتذيب األعوان واحلاشية

  سياسة امللك باألعوان واحلاشية
عيته إال بتهذيب أعوانه وحاشيته ألنه ال يقدر على مباشرة األمور بنفسه وإمنا وليعلم امللك أنه ال استقامة له ولر

  يستنيب فيها الكفاة من أصحابه ألن سياسات امللوك مقصورة يف مباشرهتم هلا على أمرين
  أحدمها تدبري أمور اجلمهور بآرائهم

  والثاين استنابة الكفاة يف تنفيذها على أوامره
  كفالء مباشرهتا وزعماء القيام بأعوامها وما سوى ذلك فاألعوان هم

وقد شبه املتقدمون السايس املدبر للمملكة يف السلم واحلرب بالطبيب املدبر للجسد يف حفظ الصحة وعالج 
األمراض اليدين يف بطشهما باجلند واألعوان والرجلني بالكراعوالظهر والعينني باحلجاب واحلرس واألذنني 

اللسان يف نطقه بالوزراء والكتاب واألعضاء اجملاورة يف القلب حباشية امللك على بأصحاب الربيد واألخبار و
  طبقاهتم يف القرب والبعد



وحاجة اخلاصة للعامة يف االستخدام كحاجة األعضاء الشريفة إىل اليت ليست بشريفة ألن بعض األمور لبعض سبب 
  وعوام الناس خلواصهم عدة وبكل صنف منهم إىل اآلخر حاجة

ا كان أعوانه منه مبنزلة أعضائه اليت ال قوام للجسد إال هبا وال يقدر على التصرف إال بصحتها واستقامتها وإذ
وجب عليه تقومي عوجهم وإصالح فاسدهم ليستقيموا فيستقيم امللك هبم كما ال تستقيم أفعاله إال باستقامة أعضائه 

  من جسده
  } صلى اهللا عليه وسلم{قال النيب 

يالن واألذنان قمعان واللسان ترمجان واليدان جناحان والكبد رمحة والطحال ضحك والرئة نفس العينان دل( 
  )والكليتان مكر والقلب ملك فإذا صلح امللك صلحت رعيته وإذا فسد امللك فسدت رعيته 

زيغة  فتشاهبت أعضاؤه يف حق نفسه حبواشيه يف حق ملكه ومن مل يستقم منهم من عوجه بعد التقومي وال كف عن
  بعد التهذيب كان إبعاده منهم أسلم لبقية أعوانه كالسلع اليت تقطع من اجلسد

  قال أبرويز
  من اعتمد على كفاة السوء مل خيل من رأي فاسد وظن كاذب وعدو غالب

  أصل ما يبىن عليه قاعدة أمره يف اختيارهم
مملكته ويسرب مجيع حاشيته بتصفح عقوهلم  وأصل ما يبىن عليه قاعدة أمره يف اختيار أعوانه وكفاته أن خيترب أهل

باطن سرائرهم وما يالئم كامن شيمهم فإنه سيجد طباعهم خمتلفة  وآرائهم ومعرفة مهمهم وأخالقهم حىت يعرف به
  ومهمهم متباينة ومننهم متفاضلة

  وقد قيل
  اهلمة رائد اجلد

ت به من مهة فهي أحوال ثالث جيب فيصرف كل واحد منهم فما طبع عليه من خلق وتكاملت فيهم اآللة وختصص
  اعتبارها يف كل مستكف وهي

  اخللق والكفاية واهلمة
فال يعطي أحدهم منزلة ال يستحقها لنقص أو خلل وال يستكفيه أمر واليتة وال ينهض هبا لعجز أو فشل فإهنم آالت 

  امللك فإذا اختلت كان تأثريها خمتال وفعلها معتال
  قيل لبزرمجهر

  ر آل ساسان وفيهم مثلككيف اضطربت أمو
  قال

  ألهنم استعانوا بأصاغر العمال على أكابر األعمال فآل أمرهم إىل ما آل
  وقيل يف منثور احلكم

  من استعان بأصاغر رجاله على أكابر أعماله فقد ضيع العمل وأوقع اخللل
  وقيل

ىل غري ثقة ضيع سره ومن من استوزر غري كاف خاطر مبلكه ومن استشار غري أمني أعان على هلكه ومن أسر إ
  استعان بغري مستقل أفسد أمره ومن ضيع عاقال دل على ضعف عقله ومن اصطنع جاهال أعرب عن فرط جهله



  قال عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر
  ال بد للشاة من راع يدبرها

  فكيف بالناس إن كانوا بال وال
  وإن أضيف إىل األذناب أمرهم
  لدون الرؤوس فهم يف حال إمها

  من البسيط
وكما أنه ال يزيد أحدهم على قدر استحقاقه فكذلك ال ينقصه عن املنزلة اليت يستحقها بكفايته ويستوجبها بكمال 

آلته ويترقى إليها بعلو مهته فتضاع كفايته وتبطآللته فيصري ألنفه من عمله متهاونا وباستقالله واحتقاره متوانيا 
  عاجز بنقصه فيصري الكمال فيه نقصا يف عمله والكفاية فيه عجزا يف نظرهفيختل العمل بكماله كما اختل عمل ال

وإذا وافق هبم قدر استحقاقهم فصرف أكابر العمال يف أكابر األعمال وأصاغرهم يف أصاغرها استقلت أعماله 
  واستقام عمله

  وإن خالف فاخللل باألمرين واقع وكالمها بالعمل مضر وبالسياسة معر
متيازه حىت يوافق قدر استحقاقه صعب إال على من كان صائب الفكرة حسن الفطنة صادق وتدبري هذا على ا

الفراسة مث ساعده القضاء يف تقديره وأعانه التوفيق يف تدبريه وإن كان تقدير احلظوظ حبسب الفضائل متعذرا وإمنا 
  هي أقسام جرها قدر حمتوم وساقها حظ مقسوم

  قال بزرمجهر
  من جفاء الوالة وتقدميهم اجلهال عليه جيب للعاقل أن ال جيزع

  إذا كانت األقسام مل توضع على قدر األخطار وإن حكم الدنيا أن ال تعطى أحدا ما يستحقه لكن تزيده أو تنقصه
وليحذر امللك تولية أحد بشفاعة شفيع أو لرعاية حرمة إذا مل يكن مضطلعا بثقل ما ويل وال ناهضا بعبء ما 

عجز عامله ويفتضح العامل بانتشار عمله فيصري احلزم هبما مضاعا واهلوى فيهما مطاعا استكفي فيختل العمل ل
وليقض حقوق احلرمة بأمواله يف معونتهم وتقريبهم ومنزلتهم ففيهما حفاظ وأجزاء وقد سلمت أعماله من خلل 

  العجز وضياع التقصري
  قال بعض احلكماء

  من قلد لذي الرعاية ندم

  لمومن قلد لذي الكفاية س
  حكم الفرس قيل يف

  ال تستكفني خمدوعا عن عقله واملخدوع من بلغ به قدرا ال يستحقه أو أثيب ثوابا ال يستوجبه
  وعلى هذا االعتبار ال يورث األبناء منازل اآلباء إذا مل يتناسبوا يف الطباع كما ال يرث األشرار مراتب األخيار

  هو غري كاتب وال يستعمل يف الكتبة من كان أبوه كاتبا إذ كان
فإن أحب مكافأة واحد من هؤالء حلقوق آبائهم كافأه مبا قدمناه من املال والتقريب دون الوالية والتقليد ليكون 

  قاضيا حلقوقهم مباله وال يكون قاضيا حلقوقهم مبلكه
  حكي أنه كان على باب كسرى ساجة عليها مكتوب

  العمل للكفاة وقضاء احلقوق على بيوت األموال



آه قد تصدى للمعايل وليس من أهلها وقد تطاول للرتب ومل يؤهل هلا فال بأس باستكفائه إذ كان على ما ومن ر
  تصدى له مطبوعا وملا

  تطاول له مستحقا إذا هنزته اهلمة وساعدته اآللة فال سبيل إىل جنباء األوالد جنباء على األبد وقد قيل
  من فاته حسب نفسه مل ينفعه حسب أبيه

  قراط بنسبه فقال سقراطوعري رجل س
  نسبك إليك انتهى ونسيب مين ابتدا

  قال أبو متام الطائي
  إذا ما شئت حسن العلم

  منك بصاحل األدب
  فممن شئت كن فلقد
  فلحت بأكرم النسب
  فنفسك قط أصلحها
  ودعين من قدمي أب

  من الوافر
  و يعنف عليه بالسوق فقالوحكي يف سرية األكاسرة أن بعض ملوكهم مر بغالم يسوق محارا غري منبعث وه

  ياغالم أرفق به
  فقال أيها امللك يف الرفق به مضرة عليه ويف العنف به إحسان إليه

  قالوما يف الرفق به من املضرة
  قال يطول طريقه ويشتد جوعه
  قال وما يف العنف من اإلحسان

  قال خيف محله ويطول أكله
  فأعجب امللك بكالمه

  قال قد أمرت لك بألف درهم
  رزق مقدور وواهب مأجورقال 

  قال وقد أمرت بإثبات امسك يف حشمي
  قال كفيت مؤونة ورزقت معونة

  قال ولوال أنك حدث السن الستوزرتك
  قال لن يعدم الفضل من رزق العدل

  قال فهل تصلح ذلك
  قال إمنا يكون احلمد والذم بعد التجربة وال يعرف اإلنسان نفسه حىت يبلوها

  صليب وفهم رحيب ومشورة تقع مواقع التوفيقفاستوزره فوجده ذا رأي 
  ولقل ما يتكامل للملك الظفر بكفاة أعماله لكثرة األعمال وقلة الكفاة



فإذا ظفر بذي الكفاية ملنصب اغتنمها ومل يعطلها وأن استغىن يف احلال عنها فإنه ال يدري مىت حيتاج إليها ليكون 
إذا استغىن عنها ويعدها ذخرا للحاجة والكفاة أعوز من األموال  ذخرا حلاجته ومعدا لطوارقه كما ال يضيع أمواله

واألموال أوجد من الكفاة وهبم جتتذب األموال وتستجر األعمال وإن تراد األعمال للكفاة دون النسب وإن 
  كانت الكفاية هي النسب وحسب صاحبها ما يبلغ هبا إذا ساعده اجلد وإن كانت الكفاية من اجلد

  حلكمقيل يف منثور ا
  من عالمة اإلقبال اصطناع الرجال

وإن نفرت النفوس من هجوم رتبته ومل تذعن باالنقياد لطاعته وطنت له النفوس بتدرجيه فيها إىل رتبة بعد رتبة حىت 
رقاها وال تقف عن الطاعة له إذا عالها ليكون على  تصل إىل الكفاية من أقرب مراقيها فال تنفر منه النفوس إذا

والعمل بتدرجيه فيه مصانا فما أحد حيم إال عن غمض وال ارتفع إال عن خفض وال يقدم إال من تأخري عمله معانا 
  وال كمل إال عن تقصري ومن خرب الزمان مل يستجهل أخباره ومل يستهول آثاره

  } صلى اهللا عليه وسلم{وقد قال النيب 
  )الناس بأزمنتهم أشبه ( 

  من يتفقدهم امللك من أعوانه
أشد احلاجة إىل أن يتفقد أربع طبقات ال يستغين عن تفقد أحواهلم بنفسه ألهنم عماد مملكته وقواعد دولته وبامللك 

  ليستكفيهم وهو على ثقة من سدادهم وأمانتهم ويستعملهم بعد علمه بكفايتهم وشهامتهم
  فالطبقة األوىل الوزراء

  ه وأمناؤه على أسرارهألهنم خلفاؤه يف سلطانه وسفراؤه يف أعوانه وشركاؤه يف تدبري
  مث هلم مزية االستيالء والتفويض ألن على ألسنتهم تظهر أقواله وعلى أيديهم تصدر أفعاله

فإذا باشروا عنه األمور عاد عليه خريها وشرها وكان له نفعها وضرها وبقي عليه صفوها وكدرها فإن أحسنوا 
إحساهنم حممودا وبإساءهتم مذموما وبسدادهم نسب إليه إحساهنم وإن أساءوا أضيفت إليه مساوئهم فيصري ب

مشكورا وبالتوائهم موتورا خيفي صالحه بفسادهم ويبطل عدله جبورهم ويقل خريه بشرهم مع عظم الضرر الداخل 
  على مملكته

والقدح املوهن لدولته واخللل العائد على رعيته فهو وملكه معهم على استقامة ما استقاموا وعلى اختالل إذا 
  فسدوا

  } صلى اهللا عليه وسلم{قال النيب 
إذا أراد اهللا بامللك خريا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد هبغري ذلك جعل له وزير ( 

  )سوء إن نسي مل يذكره وإن ذكر مل يعنه 
  ووصى سابور بن أردشري ابنه يف عهده فقال

ك مينعه مكانه منك من الضراعة إىل غريك حىت تبعثه بك إىل ليكن وزيرك مقبول القول عندك مكني احملل من نفس
  حمض النصيحة لك والتجريد يف منابذة عن عنتك أو نقض عهد حقك

وذكر حكماء امللك من صفات اختباره أن يكون وافر العقل سليم الطبع أديب النفس معتدل األخالق مناسب 
صورة جزل الرأي صائب الفكرة كثري التجربة شديد النزاهة األفعال عايل اهلمة قوي املنة سريع البديهة مقبول ال

  قليل الشرة حسن التدبري تام الصناعة



  وهذه أوصاف كمال يوفق اهللا تعاىل هلا من شاء ويسعد هبا من امللوك من أحب
  والطبقة الثانية القضاة واحلكام

كامهم وهبم ينتصف املظلوم من الظامل الذين هم موازين العدل وتفويض احلكم إليهم وحراس السنة باتباعها يف أح
  يف رد ظالمته والضعيف من القوي يف استيفاء حقه

فإن قل ورعهم وكثر طمعهم فأماتوا السنة بأحكام مبتدعة وأضاعوا احلقوق بأهواء متبعة فكان قدحهم يف الدين 
ملتحاكمني إليهم يف إبطال أعظم من قدحهم يف اململكة وإضرارهم باململكة يف إبطال العدل أعظم من إضرارهم با

  احلق
  وقد قيل

  من أقبح األشياء سخف القضاة وظلم الوالة
  وقال أنوشروان

  ما عدل من جارت قضاته وال صلح من فسدت كفاته
والذي تقتضيه السياسة يف اختيارهم بعد الشروط املعتربة فيهم بالشرع أن يكون القاضي حسن العالنية مأمون 

  السريرة كثري اجلد

وكفه الصرب عن   اهلزل شديد الورع قليل الطمع قد صرفته القناعة عن الضراعة ومنعته النزاهة من الشرةقليل 
الضجر وصده العدل عن امليل يستعني بدرسه على علمه ومبذاكرته على فهمه لطيف الفطنة جيد التصور جمانبا 

  ن تكاملها وال رغبة فيمن أخل هباللشبه بعيدا من الريب يشاور فيما أشكل ويتأىن فيما أعضل فال معدل عم
  والطبقة الثالثة أمراء األجناد

الذين هم أركان دولته ومحاة مملكته والذابون عن حرمي رعيته واملالكون أعنة أجناده والعاطفون هبم على صدق 
  نصرته ومواالته

  فإن استقامت له هذه الطبقة استقام له مجيع أعوانه
ه مع سائر أجناده ألهنم إىل طاعة أمرائهم أسرع ولقول زعمائهم أطوع فإن وإن اضطربت عليه فسد نظام تدبري

  خاف سطوة من به يسطو ومل يأمن جانب من به ينجو كان مبلكه مغررا وبنفسه خماطرا
  وقيل

  إن الوفاء لك بقدر اجلزاء منك
عتهم منقادين وبالطاعة هلم واملعترب فيهم النجدة واحلمية والوفاء واملودة وظهور الطاعة منهم وهلم ليكونوا بطا

  قائدين
  والطبقة الرابعة عمال اخلراج

  الذين هم جباة األموال وعمار األعمال والوسائط بينه وبني رعيته
  فإن نصحوه يف أمواله وعدلوا يف أعماله توفرت خزائنه بسعة الدخل وعمرت بالده ببسط العدل

  وقد قيل
  فضيلة السلطان عمارة البلدان

ا اجتنبوه من أمواله وجاروا يف ما تقلدوه من أعماله نقصت مواده وخربت بالده وتغري عليه لقلة وإن خانوه يف م
  دخله أعوانه وأجناده وتولد منه ما يكون حمل فساد



  ب  قال بعض العلماء
  ظلم العمال ظلمة األعمال

فلما فرغ قام إليه بعض  وحكي أن املأمون جلس ذات يوم وأحضر العمال فقبلهم أعمال السواد واحتاط يف العقود
  قضاته فقال

  يا أمري املؤمنني إن اهللا قد دفعها إليك أمانة فال خترجها من يدك قبالة فقال صدقت وفسخ ذلك
  وإمنا أراد القاضي أن تقبيل األعمال ذريعة إىل حتكم العمال وحتكمهم سبب خلراب األعمال

  فتنبه املأمون على مراده وعمل برأيه

رهم أن يكون فيهم إنصاف وانتصاف وعمارة وخربة ونزاهة لتدر أموال الرعية وتتوفر أموال واملعترب يف أخيا
  السلطنة

  والطبقة اخلامسة من يستخدمهم يف شؤونه اخلاصة
وها هنا طبقة أخرى جيب أن يتفقد أحواهلم بنفسه غري أهنم خيتصون حبراسة نفسه ال بسياسة ملكه وهم الذين 

  يستخدمهم يف مطعمه
  وملبسه ومن يقرب منه يف خلوته فإهنم حصنه من األعداء وجنته من األسواء ومشربه

  وقد اختار حكماء امللوك أن ال يستخدموا يف مثل هذه احلال إال أحد ثالثة
  إما من ترىب مع امللك وألفه

  وإما من رباه امللك على أخالقه
  وإما من رىب امللك يف حجره

 خدمته وعلو يف حفاظه وحياطته ومن أجل ذلك وجب أن يكون فإن هؤالء أهل صدق يف مواالته ونصح يف
إحسانه إليهم أفضل وتفضله عليهم أظهر ويتوىل فعل ذلك بنفسه وال يكل مراعاهتم إىل غريه كما مل يكل مراعاته 
إىل غريهم حىت ال يلجئهم إىل من جيتذب قلوهبم بنفقته فيما يلوه ويكون من تقلبهم على عرض ومن تنكرهم على 

  خطر
  آ  فقد قيل يف سالف احلكم

  ليس من استكره نفسه يف حظك كمن كان حظه يف طاعتك
  تفقده ملن سوى هؤالء

  مث يتفقد يف من سوى هذه الطبقات حبسب منازهلم من خدمته فقد قيل
  من قضيت واجبه أمنت جانبه

مأمونيني فيسلم من مكرهم ويأمن وليكن اعتناؤه مبراعاته من استبطنه منهم أكثر ليكونوا أخيارا مهذبني وأصفياء 
  أنه قال} صلى اهللا عليه وسلم{من شرهم فقد روي عن النيب 

ما بعث اهللا من نيب وال استخلف من خليفة إال كانت له بطانتان بطانة تأمره باخلري وحتضه عليه وبطانة تأمره ( 
  )بالشر وحتضه عليه واملعصوم من عصمه اهللا تعاىل 

  ه أن يتجاوز قدر رتبته أو يتعدى إىل غري عمله فيكون بعمله منفردا وعلى رتبته مقتصراومينع كل أحد من أعوان
ورمبا دل بعضهم حبظوة ناهلا فتخطى هبا إىل غري عمله وجتاوز هبا قدر رتبته ثقة حبسن رأي امللك فيه وتعويال على 

  مكانه منه



  أنه قال} صلى اهللا عليه وسلم{وقد روي عن النيب 
  )عرف قدره فانتشر جبناح مهيض وزاحم جبسد مريض  ما هلك امرؤ( 

  فال يلبث أن يهبط سريعا أو خيط صريعا بعد مضرة إفراطه وهجنة انبساطه
وكذا عاقبة من عدل طوره وجهل قدره مث قد اختلفت به الرتب حىت هانت واعتلت به اململكة حىت النت فصار 

  عزها مسكونا وملكها متهونا
  م يف بطانتهمن حيذر امللك أن جيعله

وليحذر امللك أن يستبطن أو يسترسل إىل أحد من عدد معاينهم مفترقة وأحكامهم متفقة باألعداء املباينني أشبه 
  منهم باألعوان املساعدين فإن صرعة االسترسال ال تقال

  أحدمهشرير مظاهر باخلري ألنه ذو نفاق ومكر
  الغدر والثاين مطرح للدين واملراقبة ألنه قليل الوفاء سريع

  والثالث حرص شره ألنه ينىب باليسري ويطمع يف التافه احلقري
  والرابع مضرور ذو فاقة فإنه ال يصفو ملن ال جير فاقته ويسد خلته

  واخلامس حمطوط عن رتبة بلغها أو ممنوع من حقوق استوجبها وهو ساخط متنكر
  والسادس مهاجر بذنب مل يعف عنه ومل ينتقم منه فهو خائف حذر

  ابع مذنب مع مجاعة عفي عنهم وعوقب فصار موتوراوالس
  والثامن حمسن مع مجاعة جوزوا ومنع فصار حمروما

  والتاسع ذو كفاءة من حسدة وأعداء قدموا عليه وأخر فصار حنقا
  والعاشر مستضر مبا ينفعك أو منتفع مبا يضرك فال يكون إال مباينا

  وك ممايالواحلادي عشر من كان لعدوك أرجى منه لك فيكون لعد
  والثاين عشر من بغى عليه أعداؤه فسوعدوا عليه فتنتقل عداوته إىل من صار له مساعدا

فال حظ للملك يف استكفاء أحدهم وال أقاربه إن هزته الرتب ولزته النوائب كان بني مراقبة خمتلس أو مواثبة 
  مفترس

  الوليحذر امللك من استدنائهم فإنه معهم على خطر من اغتيال أو احتي
  قال حكيم الروم

  ينبغي للملك أن يصرف حذره إىل األشرار واستنامته إىل األخيار
فإن زالت أسباب احلذر وعادوا إىل أحوال السالمة صاروا كأهلها يف جواز االستكفاء واالصطناع فليس املأمون أن 

  عليلها ونتائج األضداد متباينةبزوال ت يصلح الفاسد كما ليس مبأمون أن يفسد الصاحل وللعلل نتائج يرتفع معلوهلا
  وقد قيل يف منثور احلكم

  من حسن صفاؤه وجب اصطفاؤه
  قال الشاعر

  وقد تقلب األيام حاالت أهلها
  وتعدو على أسد الرجال الثعالب



  من الطويل
مضاع وإذا اكتفى من استكفاه اقتصر ومل يستكثر فحسبه يف العمل من كفاه فما يف االستكثار بعد االكتفاء إال مال 

  وسر مذاع وكال األمرين خلل وزلل
  قال بعض البلغاء

  ليس العمل بكثرة اإلخوان ولكن بصاحل األعوان
وإن وجد كافيا ومل جيد عمال الستيالء الكفاة على األعمال متسك به ومل يهمله وراعاه بقدر كفايته وادخره لوقت 

ر هبم على من استكفى حىت ال تفجأه احلاجة حاجته فال غىن بامللك عن ادخار أعوان يعدهم ملا يطغى ويستظه
  وأعواهنا متعذرون ويكفي أن يسترسل أو يدل عليه الناظرون

  فإذا ادخر األموال لنوائب امللك كان ادخار األعوان أحق لتماثل األموال وتفاضل األعوان

  الفصل الرابع والعشرون أشد ما ميىن به امللك يف سياسة ملكه

  يف سياسة ملكه شيئانوأشد ما ميىن به امللك 
  أحدمها أن يفسد عليه الزمان
  والثاين أن يتغري عليه األعوان

  فساد الزمان
  فأما فساد الزمان فنوعان

  نوع حدث عن أسباب إهلية
  ونوع حدث عن عوارض بشرية

  ما حدث عن أسباب إهلية
  فأما احلادث عن األسباب اإلهلية فيجب أن يقابلها امللك بأمرين

  ريرته وسرائر رعيتهأحدمها إصالح س
  أنه قال} صلى اهللا عليه وسلم{فقد روي عن النيب 

  )إذا جارت الوالة قحطت السماء ( 
  وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

  من حاول أمرا مبعصية اهللا كان أبعد ملا رجا وأقرب جمليء ما اتقى
جلي عنه وهو سليم من لفحتها معان يف شدهتا والثانيأن يتطامن هلا إذا طرقت ويتلطف يف تالقيها إذا هجمت حىت تن

  فما عن أقضية اهللا صاد وال عن أوامره راد فالسلم فيها أسلم ودفاع اهللا عنها أقوم
  وجد يف عضد اإلسكندر صحيفة فيها مكتوب

  قلة االسترسال إىل الدنيا أسلم واالتكال على القدر أروح وعند حسن الظن تقر العني
  وقد قيل يف منثور احلكم

ال جتهدن يف ما ال درك فيه تربح التعب وادحض البخل وإال كنت خازن غريك وال تدخرن املال لبعل عرسك وال 
  تظهرن إنكار ما ال عدة معك لدفعه وال يلهينك قدره عن كيد وحيلة



  قال الشاعر
  ما للرجال مع القضاء حتيل
  ذهب القضاء حبيلة احملتال

  من الكامل
  ما حدث عن العوارض البشرية

وأما احلادثات عن العوارض البشرية من أفعال العباد فهي اليت يساس فسادها باحلزم حىت تنحسم وباالجتهاد حىت 
  تنتظم فليس ينشأ الفساد إال عن أسباب خارجة عن العدل واالقتصاد وال تنحسم إال حبسم أسباهبا

  قال الشاعر
  وقلما يفجأ املكروه صاحبه
  إذا رأى لوجوه الشر أسبابا

  لبسيطمنا
فرياعي امللك سبب الفساد فإن كان حادثا عن شدة وعسف وعنف حسمه باللني واللطف وإن حدث عن لني 

وضعف حسمه بالشدة والعنف وكذلك ما عدامها من األسباب تنحسم بأضدادها فإن حسم الداء بضده من الدواء 
  فقد قال الشاعر

  فالنار باملاء الذي هو ضدها
  اقتعطي النضاج وطبعها اإلحر

  من الكامل
ورمبا اختلفت األسباب المتزاج أنواع الفساد فتحسم األسباب املتنوعة بأضداد متنوعة كما تعاجل األمراض املضادة 

بأدوية متضادة فيستخرج حسم كل فساد من سببه وما يصعب من هذه السياسة إال معرفة األسباب فإذا عرفها 
  صواب فتاه عن قصده وذهل عن رشدهوقف على الصواب وإن أشكلت عليه التبس عليه ال

  من الطويل قال الشاعر
  إذا ما أتيت األمر من غري بابه

  ضللت وإن تقصد إىل الباب هتتد
  من الطويل

  وتقلب الزمان بأحوال أهله يعود عليهم خبريه وشره
  أنه قال} صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

ن أمركم بينكم فظهر األرض خري لكم من بطنها وإذا كان إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم مسحاءكم وكا( 
  أمراؤكم شراركم وكان اغنياؤكم خبالءكم وكان أمركم إىل نسائكم فبطن األرض خري لكم من ظهرها

  تغري األعوان
  وأما تغري األعوان فنوعان

  أحدمها أن يكون لفساد تعدى إليهم
  والثاين أن يكون لفساد حدث منهم

  د تعدى إليهمتغري األعوان لفسا



  فإذا كان تغريهم لفساد تعدى إليهم عوجلوا حبسم أسبابه قبل تفاقمها فسيجدهم بعد حسمها على السداد
فإن أمهلوا فلكل برهة متضي من زماهنم تأثري يف استحكام فسادهم حىت يفضي إىل غاية ال تستدرك ألن حسم ما 

  استحكم متعذر مستبعد

  سبابوسبب هذا الفساد واحد من ثالثة أ
  إما أن يكون لتقصري هبم فيستدرك بالتوفر عليهم

  وإما أن يكون لعدوان عليهم فيستدرك بالكف عنهم
  وإما أن يكون ملفسد أطمعهم فهو أخبثها ألن الطمع مصائل للعقول ومفسدة للقلوب

صار كأجيج فإن مل يصده حزم أو حذر خبثت به السرائر فهيج من النفوس سواكنها وأبرز من القلوب كوامنها و
  النار يف يابس احلطب
  أنه قال} صلى اهللا عليه وسلم{وقد روي عن النيب 

  )استعيذوا باهللا من طمع يؤدي إىل طبع ( 
  وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  إن الطمع فقر وإن اليأس غىن وإن املرء إذا يئس من شيء استغىن عنه
ينسى وإرهاب من الن حىت ينتهي لتمتزجالرغبة بالرهبة ففي وحسم هذا الطمع يكون مبعاجلة إرغاب من اشتد حىت 

  انفراد أحدمها فساد
  قال الشاعر

  والنفس راغبة إذا رغبتها
  وإذا ترد إىل قليل تقنع

  من الكامل
  تغري األعوان لفساد حدث منهم

ل والقرح النغل وأما تغري األعوان لفساد حدث منهم عدلوا به عن اإلستقامة وزالوا عن أحوال السالمة فهو الدغ
  واخلطب العضل

  والفرق ما بني الفساد الطارئ عليهم والفساد الناشئ منهم من وجهني
  أحدمها أن الطارئ منفصل والناشئ متصل ونكاية املتصل أبلغ من نكاية املنفصل

تعجيل  والثاين أن الطارئ ظهر قبل حلوله فيهم فأمكن تعجيل استدراكه والناشئ ظهر بعد استحكامه فيهم فتعذر
استدراكه فلزم لدغل دائه وعضل دوائه أن تقرر يف تالفيه وحسم دواعيه قواعد كل حالة على قاعدهتا ويدبر 

  مبوجبها

  الفصل اخلامس والعشرون سياسة امللك وأحواله

  مب يساس امللك
  وإذا كان كذلك فامللك يساس بثالثة أمور

  أحدمها بالقوة يف حراسته وحفاظه



  دبريه وانتظامهوالثاين بالرأي يف ت
  والثالث باملكيدة يف فل أعدائه
  فتكون القوة خمتصة بالعقل

  والرأي خمتصا بالتدبري
  ومها على العموم يف مجيع األحوال واألعمال

فأما املكيدة فمختصة بفل األعداء فإن من ضعف كيده قوي عدوه وهذا أصل يعتمد عليه مدار السياسة وحيمل 
  عليه تدبري امللك

  كأحوال املل
  وللملك ثالث أحوال فاحلال األول تثبيت قواعده

  واحلال الثانية تدبري رعيته
  واحلال الثالثة استقامة أعوانه

  تثبيت قواعد امللك
  فأما احلال األوىل يف تثبيت قواعده وحراسته من األعداء املنازعني فيه فضربان

  س باألمور الثالثةحاله قبل استقراره عند املنازعة فيه واحملاربة عليه فيسا أحدمها
  أحدها بالقوة يف حراسته والذب عنه حىت تستقر قواعده

  والثاين بالرأي يف تدبريه حىت ينتظم على اعتداله
  والثالث باملكيدة يف انتهاز فرصته ودفع غوائله

  والثاين حاله بعد استقراره يف السلم والدعة فيساس بأمرين أحدمها بالقوة احلافظة لقواعده املستقرة
  لثاين بالرأي اجلامع للسياسة العادلةوا

  وال حاجة إىل استعمال املكيدة فيه عند السلم واملوادعة
  تدبري الرعية

  وأما احلال الثانية يف تدبري الرعية فضربان
  أحدمها حاهلم يف السالمة والسكون فيساس بالرأي وحدة احملافظة لتدبريهم على السرية العادلة

  ضطراب والفساد فيساسون بأمرينوالضرب الثاين حاهلم يف اال
  أحدمها بالقوة يف كف مفسدهم وكف الفساد عنهم
  والثاين بالرأي يف تدبري أمورهم على السرية العادلة

وال وجه الستعمال املكيدة فيهم ألن حقوق األموال مستمدة منهم فإن كيدوا صار امللك هبم مكيدا فكان الضرر 
  عليه أعود والفساد فيه أزيد

  امللوك مع رعيتهمأحوال 
  وقد تنقسم أحوال امللوك مع رعيتهم أربعة أقسام يعلم بتفصيلها أسباب الصالح ومواد الفساد

فالقسم األول ملك صلحت سريرته واستقامت رعيته فأعني على صالح السرية باستقامة رعيته وأعينت الرعية 
صلى اهللا {شاملة هلما وقد روي عن النيب  على االستقامة بصالح سريته فهذا هو العدل منهما فصارت السعادة



  أنه قال} عليه وسلم
  )خري أمرائكم الذين حتبوهنم وحيبونكم وشر أمرائكمالذين تبغضوهنم ويبغضونكم ( 

والقسم الثاين ملك صلحت سريته وفسدت رعيته فقد أضاعت الرعية بفسادها صالح ملكها وخرجوا من سكون 
إىل تقوميهم بالشدة بعد لينه وبالسطوة بعد سكونه ليقلعوا عن الفساد إىل السداد الدعة إىل زواجر السياسة فاحتاج 

  فيكف عنهم والعدل يف احلالني مستعمل معهم ألن الزجر تأديب والرهبة هتذيب
  قال بعض األلباء

  ال تعادوا الدول املقبلة فإنكم تدبرون بإقباهلا
  والقسم الثالث ملك فسدت سريته واستقامت رعيته

استدرك صالح ملكه بعدل سريته وصحة سياسته وإال تطاولت عليه الرعية بقوة االستقامة وكان معهم على فإن 
  أمرين

أحدمها أن يصلحوه حىت يستقيم فيصري مأمورا بعد أن كان آمرا ومقهورا بعد أن كان قاهرا وتزول هيبته وتبطل 
  تفضال حشمته وال يبقى له من امللك إال اسم مستعار قد استبقوه عليه

  قيل من كثر تعديه كثر أعاديه
والثاين أن يعدلوا إىل غريه فيملكوه عليهم فيكونوا له أعوانا إن نوزع وأنصارا إن قورع فيصري بفساد سريته مزيال 

  مللكه ومعينا على هلكه
ئيس والقسم الرابع ملك فسدت سريته وفسدت رعيته فاجتمع الفساد يف السايس واملسوس فظهر العدوان من الر

واملرؤوس فلم يتقاصد عن فساد وال داع إىل صالح فخرجت األمور عن سبيل السالمة وزالت عن قوانني 
  وعدمت فيه االستقامة وهو مبرصد من ثائر يصطلم وقاهر ينتقم االستقامة وال ثبات مللك زالت عنه السالمة

  وقد قال أردشري بن بابك
  قبل الفتنة وتذال الدهورمبثل هذا امللك وهذه الرعية ختتم الدول وتست

  استقامة األعوان 
  وأما احلال الثالثة يف استقامة األعوان فضربان

أحدمها حاهلم يف السكون والدعة فيساسون بالرأي وحده يف تدبريهم بالرغبة والرهبة حىت تستقر أمورهم على 
  السرية العادلة

  قال سابور يف عهده إىل ابنه هرمز
وإن كثروا وكملت عدهتم حىت تكمل فيهم ثالث خصال ليس عنهن عوض حمض  اعلم أن جندك مل يغنوا عنك

  املودة وصدق الناس وسلس الطاعة فإهنم يؤدون هبن حقك ويدفعون هبن عدوك
  والضرب الثاين حاهلم يف تغريهم وفسادهم

  وفسادهم على ضربني

  أحدمها أن يكون الفساد خاصا يف بعضهم فيساس من فسد منهم بأمرين
   إصالحهم مبن سلمبالقوة يف

وبالرأي يف تدبري أمورهم كاملسامل ليسريوا مجيعا على السرية العادلة فإن انتشار فسادهم من كثرة رؤسائهم 



املتنافسني يف الرتب فيجتذب كل رئيس حزبا يدعوهم إىل طاعته ويبعثهم على نصرته فيصريون أحزابا خمتلفني 
  وأضدادا متنافرين

  بالضد منها إن قلوا فهذه حاهلم إن كثروا وهم
  والضرب الثاين أن يكون الفساد عاما يف مجيعهم فال خيلو حاهلم يف الفساد العام من أن يتظاهروا به أو يستروه
فإن ستروه فقد استبقوا باملساترة شطرا فيساسون بالرأي وحده إلعواز القوة بفسادهم وال يساسون باملكيدة 

  ملساترهتم
  هن الواصم واخلطب القاصمفإن جاهروا بالفسادفهو الو

  ويتنوع ثالثة أنواع
أحدها أن يكون فسادهم خمتصا بانتهاك الرعايا واستباحة األموال فقد سلبوه القوة مبتاركته ومنعوه الطاعة مبخالفته 

وجعلوه كالصنم الذي ال يزاد على التعظيم فاستبقوا يسري حشمته واستولوا على مجيع مملكته فيسوسهم بالرأي 
واجتذاب فريق فعساه يقوى فيمنع ويشتد فيدفع وإال فامللك واه والفساد متناه وهو كاملثل املضروب بقول  واللني
  الشاعر

  كم ترى يلبث الرصاص على النار
  ومنها يكون ذوب الرصاص

  من اخلفيف
  قال بعض البلغاء

القضاء املربم وإذا استبد أضعف احليلة خري من أقوى الشدة وأقل التأين أجدى من أكثر العجلة والدولة رسول 
  امللك برأيه عميت عليه املراشد

والنوع الثاين أن يكون فسادهم خمتصا باإلسراف يف مطالبته مبا ال يستحقونه واإلقتراح عليه يف التماس ما ال 
  يستوجبونه فال خيلو فيه من أحد أمرين

  إما أن يكون قادرا عليه
  أو عاجزا عنه

منهم طمعا فيه قد اطرحوا فيه مراقبته واستبدلوا فيه االستطالة حبشمته وأوهنوا فإن كان قادرا عليه كان هذا 
  باالستطالة ملكه فصار مسلوب القوة باستطالتهم

منهوب املال مبطالبتهم قد جعلوه مأكلة مطامعهم فهو معهم كذي املال املستضعف مع البغاة األقوياء حمروب 
ون بالرأي واخلداع فما استبقوا من حشمته إال حشاشته فال يعرضها ومسلوب ال ميلك لنفسه نفعا وال ضرا فيساس

يف أسبابه وهم ال يشعرون لتمتزج أسباب الرضا من   لنفور مهلك ويتوصل إىل رضاهم سرا وجهرا مبا خيتلفون
  وجوه متغايرة فيكون به أرفق وهلم أوفق كما قال الشاعر

  وإذا عجزت عن العدو فداره
  قوامزح له إن املزاح وفا

  فالنار باملاء الذي هو ضدها
  تعطي النضاج وطبعها اإلحراق

  من الكامل



فإذا سكنوا من فورة االشتطاط توصل إىل حسم مطامعهم وإن حسمت سلم ملكه بعد السقم وإن مل حتسم فهو 
  ذاهب امللك وشيك اهللك إن مل يعضده نصر من اهللا وفتح قريب

عنت مستحيل قد جعلوا العنت فيه سببا لغريه فيساسون بأمرين وإن كان عاجزا عما اقترحوه وطمعوا فيه فهو 
  بالرأي واملكيدة فإهنم ال يقفون على حاهلم املستحيلة وسينقلون عنها إىل خصلة من ثالث

  إما أن يكفوا عن عنتهم فيكفي أمرهم ويدبرهم بعد كفهم
  وإما أن خيتلفوا فيقوى مبن وافقه منهم على باقيهم

مل يعنه القدر عليهم إىل ما يقع فيه التسليم واالستسالم واهللا يقضي فيه مبا يشاء وهو القوي وإما أن ينتقلوا إن 
  العزيز

والنوع الثالث أن يكون فسادهم خمتصا بالتعريض لنفسه وهو الشر املغتلم والبالء املصطلم وقل أن يكون إال 
  لسبب من أحد ثالثة أوجه

  م دوهنم وليس يرجى زواله مع بقائه على سوء السريةأحدها أن يكون لسوء سريته فيهم فهو امللو
  فإن أقلع عنها فرجعوا عنه وإال ساسهم مبا اقتضاه الرأي من لني ولطف مث هللا األمر من قبل ومن بعد

  والسبب الثاين أن يكون تغريهم عليه مللل منهم له حدث بطول مكثه فيهم
   ينقصهفليس امللل من لوازم العلل ولئن مليزده املكث حقا مل

وقل أن يكون ذلك إال عند حدوث ناشئة مل ينالوا من دولته حظا فهم يأملون بتقلب األمور أن يستحدثوا نقما 
  ويرجون بانتقاهلا توجيها وتقدما

  فإن مل يفسد هبم غريهم كان اخلطب هبم أيسر للظفر ببقية منهم ليستعان هبا عليهم
  باللطف والتأمني واستصالح فريق بعد فريق وإن عم هبم الفساد فهو أصعب اخلطبني فيسوسهم

فإن ظفر منهم بظهور األمل وإال فهو مبرصاد من بغي قد استوىل وملك قد توىل إال أن ميده اهللا تعاىل بلطف غري 
  مرتقب وعون غري حمتسب

و أسوأ والسبب الثالث أن يكون تغريهم عليه الحنرافهم إىل عدو قد مايلوه وإغرائهم إىل ضد قد استبدلوه فه
  اخلطوب حاال

  وأعظمها وباال ألنه قد بلي باحنراف أعوانه واستطالة أعدائه ألن لكل واحد منهما نكاية ال تطاق فكيف إذا اجتمعا
  قال الشاعر

  إن البالء يطاق غري مضاعف
  فإذا تضاعف صار غري مطاق

  من الكامل
ائهم فيعاجلهم هبا قبل أن يستأصلوه ويظهر معها ومل يبق ما يستدفع به خطبه إال املكيدة فإهنا عالج ما أعضل من د

  إن تراخت له املدة بإمجال سريته واحتماله رعيته ففي كل واحد منهما عون
  فإن سرت املكيدة يف عدوه الن أعوانه

وإن سرت يف أعوانه الن عدوه ألن أعوانه يسر يف واحد منهم فهو موكول متوقع ملا جتري به األقدار ويتقلب به 
  النهار ولئن كان يف غاية متناهية فليس مبأيوس أن يظفرالليل و

  أنه قال }صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 



الدنيا دول فما كان منها لك أتاك على ضعفك وما كان منها عليك مل تدفعه بقوتك ومن انقطع رجاؤه مما فات ( 
  )استراح بدنه ومن رضي مبا رزقه اهللا قرت عينه 

  وقيل
  أس إدراكا واحلرص هالكارمبا كان الي

  وقيل
  رب مستسلم سلم ومتحرز ندم

  قال الشاعر
  وحذرت من أمر فمر جبانيب
  مل يبكين ولقيت ما مل أحذر

  من الكامل
  وليس يطرأ أمثال هذه احلوادث على املمالك إال من استرسال امللوك يف حالتني

  إحدامها أن يغفلوا عن احلزم حىت ينتشر من اإلمهال ما يطغى
  انية أن يسترسلوا يف العدل حىت يظهر من اجلور ما يوحشوالث

  قال أردشري بن بابك
  إذا رغب امللك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة

ومها أسان للملك فإذا خال منهما فاجتمع فيه طغيان اإلمهال واستيحاش اجلور تقوضت قواعد صالحه وهتدمت 
ال حتتسب ألن عواقب الفساد أدهى وأمر ونتائج الشر أعدى  أركان سداده فلم تبعد عليه نتائج فساده حبوادث

  وأضر
  كما قال لقمان البنه

  يا بين اعتزل الشر يعتزلك فإن الشر للشر خلق
  قال بعض األلباء

  من فعل اخلري فبنفسه بدا ومن فعل الشر فعلى نفسه جىن
  قال الشاعر

  اخلري ال يأتيك جمتمعا( 
  والشر يسبق سيله مطره

  زم وبسط العدلاستعمال احل
وإذا أحكم امللك قواعد ملكه باستعمال احلزم وبسط العدل ومل يغفل عن احلزم يف صغري وال كبري ومل يترخص يف 

اجلور من قليل وال كثري أحاطت السالمة مبلكه وحفت السعادة بدولته فأمن غوائل الفساد وسلممن ظهور الفساد 
وحذر من بأسه وسلطانه فشكره األخيار واتقاه األشرار ومل يتطرق وكان الناس معه من بني حامد لعدله وإحسانه 

إىل ملكه خلل وال على نفسه وجل فصح أن احلزم والعدل أدفع لشوائب امللك وخماوف امللوك من كل عدة وأبلغ 
يف صالحهم من كل جندة فيستنجد للملك حزمه ويستعد عدله فإنه يستغىن هبما عن كل عدة ويستعان هبما يف 

  سته من اخلطر وحفظ ملكه من الغريحرا
  قال بعض العلماء



  بالعدل واإلنصاف تكون مدة االئتالف
  قيل ألنوشروان أي اخلري أوىف قال الدين قيل وأي العدد أقوى قال العدل

  تصفح أحوال احلاشية يف زمان السلم
ت السكون ألن القدرة أشد وليعلم امللك أن من احلزم أن يتصفح أحوال حاشيته وأعوانه يف زمان السلم وأوقا

واملكيدة أمد فإن لكل صنف من احلواشي واألعوان آفة مفسدة وبلية قادحة جتعل الصالح هبم فسادا وامليل منهم 
عنادا فيقف عليها يتصفح أحواهلم ليسلموا فيصري منهم سليما ويستقيموا فيصري هبم مستقيما فقد قيل يف منثور 

  احلكم
  آفة امللوك سوء السرية

  فة الوزراء خبث السريرةوآ
  وآفة األمراء مفارقة الطاعة
  وآفة اجلند خمالفة القادة

  وآفة الرعية ضعف السياسة
  وآفة العلماء حب الرياسة
  وآفة القضاة حب الطمع
  وآفة العدول قلة الورع

  وآفة امللك تضاد احلماة
  وآفة العدل ميل الوالة

  وآفة اجلرئ إضاعة احلزم
  صموآفة القوي استضعاف اخل
  وآفة اجملد عوائق القضاة

  وآفة املشاورة انتقاض االرآء
  وآفة املنعم قبح املن

  وآفة املذنب سوء الظن
  آ  وآفة الزعماء قلة السياسة

وليس أسباب الفساد يف هؤالء األصناف مقصورة على هذه األوصاف حىت ال يتعداها إىل ما سواها وإمنا ذكر 
  سد بغريه فيتوصل إليه بتصفحه وسربهاألغلب من فساد كل صنف وإن جاز أن يف

  حسم مواد الفساد
فإذا وقف امللك على مواد فسادهم وأسباب آفاهتم قطع أسباهبا وحسم موادها لتسلم له مصادر األمور فتستقيم 

  مواردها ويأمن نتائج التقصري فتحمد عواقبها فإن مبادئ األمور أس إن رسا تشيد وإن وهي تقوض

  ن دوام تفقد امللك األحوال العامةالفصل السادس والعشرو



  تفقد امللك سرية محاة البالد ووالة األطراف
وليكن كثري االعتناء بسري محاة البالد ووالة األطراف الذين فوض إليهم أمانات ربه واستخلفهم على رعاية خلقه 

  فيندب لذلك من أمنائه من حاز خصال التفويض واستحق حبزمه وشهامته الوالية والتقليد
  قال أردشري بن بابك من بعض حكمه

  ال يصلح لسد الثغور وقود اجليوش وتدبري اجلنود وحراسة األقاليم إال من تكاملت فيه مخس خصال
  حزم يتيقن به عند موارد األمور حقائق مصادرها

  وعلم حيجزه عن التهور يف املشكالت إال عند جتلي فرصتها
  وعظم هوهلا وشجاعة ال تنقصها امللمات بتواتر حوائجها

  وصدق يف الوعد والوعيد يوثق منه بالوفاء عليهما
  وجود يهون عنده تبذير األموال عند ازدحام السؤال عليه

  وأقول
  إن كماهلا فيه مقيد باعتبار خصلتني معها

  إحدامها أن يقدم مصاحل ما تقلده على مصاحل نفسه لعود صالحه إليه ورجوع فساده عليه
ساب األجر واحلمد أفضل مكاسبه فإن مل جيذبه امليل إىل نفسه فهو موثوق خبريه مأمون على والثانية أن يرى أن اكت
  غريه وإال فال خري فيه

فهذه خصال إن مل حيزهاسائس امللك ومدبر الرعايا كان اختالل عمله حبسب اختالل كماله ألن لكل ثلم مسدا 
  ولكل وهي مردا

لزمان فرمبا محد يف بعض األحيان اللني واللطف ويف بعضها اخلشونة وقد يقترن هبذه اخلصال ما خيتلف باختالف ا
  والعنف فإن لكل وقت حكما ولكل قوم تدبريا

  وقد وصف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أخالق الوالة فقال
ال يصلح ملن يلي أمر األمة إال أن يكون حصيف العقدة قليل العزة بعيد اهلمة شديدا من غري عنف لينا من غري 

  ضعف جوادا من غري سرف ال خيشى يف اهللا لومة الئم
وهذه األخالق اليت وصفها جيب أن تكون الزمة يف كل وال مطبوعة يف كل مدبر وقد ذكر اإليادي مع إعرابيته 

  أوصاف الوالة يف شعره فقال
  وقلدوا أمركم هللا دركم

  رحب الذراع بأمر احلرب مضطلعا
  ال مترفا إن رخاء العيش ساعده

  ذا عض مكروه به خشعاوال إ
  ما زال حيلب در العيش أشطره

  يكون متبعا يوما ومتبعا
  حىت استمرت على شزر مريرته

  مستحكم الرأي ال قحما وال ضرعا
  من البسيط



  مث عليه أن حيفظ مراتب مجاعتهم وينزل كل واحد منهم املنزلة اليت يستحقها بكفايته وحسن أثره
السمع والبصر لعظم املنافسة فيها وانتشار العداوة منها وقد تدلس عليها وإن حفظ املراتب يف اململكة كحفظ 

كتدليس البهرج ويترشج هلا من ليس هلا كفوا وال من أهلها غاصبا أو مغالطا فتصفر منها أيدي أرباهبا وينفذ فيها 
ري حكم غصاهبا وليس كل من تعظم بعظيم وال كل من تنسك بناسك وال كل من تسود بسيد والناسك غ

  والشريف غري املشرف وال خري يف مملكة صار الرؤوس فيها أذنابا واألذناب فيها رؤوسا املتناسك
  عهد بعض ملوك الفرس إىل ابنه فقال

ال تكونن يف شيء من األشياء أشد خشية منك من رأس صار ذنبا أو ذنب صار رأسا أو يد مشغولة أحدثت فراغا 
  فرح فإنه يتولد من تنقل الناس عن حاالهتم فساد مضرأو كرمي حال إىل ضر أو لئيم صار إىل 

  وحفظ املراتب معترب من وجهني
  أحدمها يف الوالية والتقليد
  والثاين يف اإلكرام والتقريب

  فال يتجاوز بأحدهم قدر االستحقاق يف أحدمها فإنه يطغى بالزيادة ويستوحش من النقصان

من نضارة وغضارة وحفظ مراتبه وحشمته إذ ال شيء أعظم إحياشا وهذا أمر جيب صرف االهتمام إليه ملا يف نظامه 
  وال أكثر تنكرا أو فسادا من حط مراتب الكفاة ورفع السفلة والدناة

حكي أن أنوشروان وقع إىل والة احلسبة من أعماله أن ال يدعوا أوالد السفلة أن يقعدوا يف املكاتب وأن يطردوا 
  عن جمالس القضاة
وا اجلدال قدحوا يف الدين ومىت ما متكنوا من أعمال السلطان عملوا يف بوار أهل البيوتات فقال ألهنم مىت ما تعلم

  فيه
  هللا در أنوشروان من ملك

  ما كان أعرفه بالدون والسفل
  هناهم أن ميسوا بعده قلما

  وأن يروموا ركوب اخليل واإلبل
  من البسيط

ن حسن أن ينقل احلمد من مدينة إىل أخرى وهو األوىل وإذا محد سعي صاحب يف واليته أقره على عمله فإنه وإ
حىت ال يستقر هبم وطن يأسون إىل فراقه وال يفتتنون فيه ما يطيبون نفسا بتركه فليس بصواب أن ينقل وايل املدينة 

  وال صاحب اخلراج بل يكون على واليته ما بقي على محيد سريته
  ه إال عن توبة وإقالع وكذلك يف احلواشي واحلكامفإن أتى مبعصية أو خيانة صرف صرفا ال والة بعد

والعلة يف ذلك أنه مىت عرف من السلطان أنه يرى الصرف واالستبدال اعتقد كل وال أن أيامه قصرية فعمل 
لسوق يومه ومل يلتفت إىل صالح غده واحتجن األموال يف صدر واليته وتأهب عليها لزمان عطلته فإذا صرف 

من بعده خمتلة وزاده الثاين اختالال على مثل حاله وال يلبث اإلمهال حىت خترب مبناهبة عنها خلف البالد على 
  العمال

  وإذا سكنت نفس الناظر إىل أن أعماله مقرة عليه ما أقام على



نصيحته وجرى على مجيل سريته نظر فيها كنظر القىن يف عمارة ضياعهم ومتيز خالهتم وفكره يف صالح غده قبل 
يومه لعلمه ببقاء العمل عليه وأن خري العاقبة وشرها عائد عليه ومنسوب إليه فتوفر نصحه  فكره يف صالح

واجتهاده وعم صالحه وعفافه وليكن نزها عن أمواهلم وإن توفرت غري طامع فيها وإن كثرت ما مل تظهر منهم 
عليهم ولئن يكونوا ذوي أحوال  خيانة واحتجان ألهنم قد يكسبون جباه أعماهلم من مباحات الوجوه ما ال تبعة فيها

  وأموال يستعينون هبا على العفة واألمانة أوىل من أن يكونوا ذوي فاقة تضطرهم إىل اخليانة فقد قيل
  ال أمانة حملتاج

وليعلم أنه مىت طمع منهم يف اليسري أطمعهم يف الكثري وإن أخذ أمواهلم جهرا بتأويل أخذوا منه أضعافها سرا بغري 
نه قد ارتفق مبال غريه وهو قد أخذ بعض حقه ويصري معدودا من الظاملني وهو مظلوم ويصريوا تأويل فيظن أ

  معدودين يف املظلومني وما منهم إال ظلوم وإذا كف عنهم استكفهم فناصف ونوصف
  قال بعض العلماء

  من طمع يف أموال عماله أجلأهم إىل اقتطاع أمواله
  آ   وقال أنوشروان

  من خاف شرك أفسد أمرك
  وقال أردشري

  ال ترجو خري من ال يرجو خريك وال تأمن جانب من ال يأمن جانبك
فإن ظهر منهم على مال قد احتجنوه وحق قد خانوه طالبهم به مطالبة املدين املنصف واستوفاه منهم استيفاء احملق 

ا وهم مذمومني املسعف بعد إقامة حججه وإظهار شواهده وال يستغىن بالقدر عن إظهار احلجة ليكون معذور
  ومنصفا وهم خائنني

  فإذا استوىف حقه واسترجع ماله كان من وراء تأديبهم تقوميا هلم واستصالحا لغريهم
  وعلى حسب أقدارهم يكون التقومي

وإذا وجد من بعض خدمه هفوة أو تقصريا مل يأته عمدا مل يأخذه بذنب الدهر وعوائق الزمان مع حسن الثقة ومجيل 
  ن الزلل أمان وال إىل العصمة سبيل وقد قيلالظن فيه فليس م

  أي عامل ال يهفو وصارم ال ينبو وجواد ال يكبو
  قال بعض العقالء

  من كثر صوابه مل يطرح لقليل اخلطأ
  قال الشاعر

  ولست مبستبق أخا ال تلمه
  على شعث أي الرجال املهذب

  من الطويل

  } صلى اهللا عليه وسلم{قال النيب 
  )ة وال حكيم إال ذو جتربة ال حليم إال ذو عثر( 

  ويف تأويله وجهان
  أحدمها أن معناه أنه ال خيلو حليم من عثرة وال حكيم أن حيتاج إىل جتربة



  والثاين أن ال يكون حليما وال حكيما حىت تكثر عثراته وجتربته فيصري بعد كثرة التجارب والعثرات حليما حكيما
بأعدارها ووضح برهاهنا مل يكلفه فعل ما ليس يف وسعه وطاقته  وإذا قطعت بعضهم عن اخلدمة قواطع قطع وظهرت

فقد رفع اهللا احلرج عن املعذور يف حقه وقد تقطع امللوك القواطع عن حقوق أنفسهم وهم أقدر فكيف بأوليائهم 
  وخدمهم وهم أعجز وقد قال الشاعر

  ما كلف اهللا نفسا فوق طاقتها
  وال جتود يد إال مبا جتد

  من البسيط
  ار امللك عن رعيته وحاشيته والنائبني عنهاستخب

وإن امللك جلدير أن ال يذهب عليه صغري وال كبري من أخبار رعيته وأمور حاشيته وسري خلفائه والنائبني عنه يف 
أعماله مبداومة االستخبارعنهم وبث أصحاب األخبار فيهم سرا وجهرا ويندب لذلك أمينا ويوثق خبربه وينصح 

مشهده غري شره فريتشي وال ذي هوى فريوي أو يعتدي لتكون النفس إىل خربه ساكنة وإىل كشفه امللك يف مغيبه و
عن حقائق األمور راكنة فإنه ال يقدر على رعاية قوم ختفى عليه أخبارهم وتنطوي عنه آثارهم فرمبا ظن استقامة 

ينتهز العدو فرصة غفلته فيستثري عن  األمور بتمويه اخلونة فأفضى به حسن الظن إىل فساد مملكته وهالك رعيته وأن
غوائل ضرره ما عساه يصعب بعد أن كان سهل املرام ويقوى بعد أن كان ضعيف القوام فإن كبار األمور تبدأ 

  صغارا
  قال هبرام جور

  ال شيء أضر على امللك من استكفاء من ال ينصح إذا دبر واستخبار من ال يصدق إذا خرب
حبثا عنها من أردشري بن بابك يف آل ساسان ومن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف  ومل يكن يف طلب األجناد أشد

خلفاء اإلسالم فإنه كان علمهما بأحوال العامة كعلمهما بأحوال اخلاصة وعلمهما مبن بعد عنهما كعلمهما مبن 
  قرب منهما

  وبه استقامت سريهتما وظهرت حرمتهما

غوامض األسرار مجع يف االستخبار بني معروف جماهر يكون به يف الناس وإذا كان باحثا على األخبار مطلعا على 
حمذورا وبني جمهول مساتر يصري به واثقا خبريا ال يتعارفان فيتواطآن انكشف له غطاء الغفلة واجنلت شبه احلرية 

ا وجتنبوا قبح بثقته وبصريته وحرس الرعية بيقظته وصدق عزميته وهتيب أعوانه فعل اخلري فاستقامو فساس األمور
  املكاسب فأنصفوا ووثقت الرعية بكف العوادي عنهم فأمنوا

  وإذا أنس مبطالعة األخبار استلذ غرائبها واستمد فوائدها
  وقد قال املنصور رضي اهللا عنه

عجبت للسلطان الذي ال يتخذ بقراءة األخبار هلوا مباذا يلهو وللمدبر الذي ال يعلم ما حدث يف عمله كيف ميضي 
  هتدبري

  قال بعض العلماء
إذا هلا السلطان عن األخبار ومل يله هبا وانصرف عنها ومل ينصرف إليها فاسم العجز أوىل به من اسم احلزم والتقصري 

  عليه أغلب من االستيفاء وجهل الواجب أبني فيه من علم الصواب
ل رمبا كان أهم ألن بعد الدار وجيب أن تكون عنايته بأخبار من بعد عن حضرته كعنايته بأخبار من قرب منها ب



  يبسط أيدي الظلمة فإذا وافق بعد دارهم قلة االستخبار عن أحواهلم أمنوا يف اتباع أهوائهم وسكنوا إىل
الغفلة عن مذموم أفعاهلم فكانت أيديهم مبسوطة يف الرعايا وأهواؤهم خملة يف القضايا ورمبا أفضى ذلك إىل فسادهم 

موم أفعاهلم فإن املسيء مستوحش واملهمل مسترسل فكم من عصيان كان هذا بدأه يف الطاعة لقبح آثارهم ومذ
  وانقراض ملك كان هذا بدره وقد قيل

  ليس بني امللك وبني أن ميلك رعيته أو متلكه إال احلزم والتواين
ا يصنع يف وال يغترر مبن سداده يف حسن الثقة به ويترك االستخبار عن حاله تعويال على من يقدر من سداده فرمب

  األول ويغتر يف اآلخر فإن تقلب الزمان يغري أهله فرمبا أفسد الصاحل وأصلح الطاحل
  فما تبقى الدنيا على حالة وال متنع من استحالة

وإذا أخرب مبنكر مل يستعجل املؤاخذة واإلنكار ويثبت لكشفه حىت يقف على حقه من باطله فما كل خمرب يصدق 
  فيخربه

  للكشف مل خيرب إال بالصدق ومل يعاقب إال املستحقوإذا عرف باألناة 
  قال الشاعر

  تأن وال تعجل بلومك صاحبا
  لعل له عذرا وأنت تلوم

  من الطويل
  مراعاة أخبار البالد املتامخة وملوكها 

ولئن كان من حقوق ما استرعى من بالده أن يتعرف أخبار أعماله وعماله فمن حقوق السياسة أن يراعى أخبار ما 
ها من بالد وملوك يتصل به خريهم وشرهم ويعود عليه نفعه وضرهم ألن الصالح والفساد يسريان فيما تامخ

جاوراه ورمبا روصد فاعتقل باالمهال وعوجل باالسترسال فيحم عليه األعداء وحيجم عنه األولياء ألن للغفالت 
رصة ملن واثبها حبزمه وسابقها بعزمه فرصا ينتهزها املستيقظ من الالهي ويدركها املتحفظ من الساهي ألن الف

فليستدفع بوادر الغفلة باالستخبار ويتحذر منها باالستظهار وال يغفل فيستغفل ويهمل فيستعذر ليحرس ملكه 
  وحيوط رعيته فإنه مل تطل مدة امللك إال ملن يتيقظ ويتحفظ

  خصالوقد ذكر األوائل يف مواعظ امللوك أن امللك تطول مدته إذا كان فيه أربع 
  إحداها أن ال يرضى لرعيته ما يرضاه لنفسه

  والثانية أن ال يسوف عمال خياف عاقبته
  والثالثة أن جيعل ويل عهده من ترضاه رعاياه ال من هتواه نفسه

  والرابعة أن يفحص عن أحوال رعيته فحص املرضعة عن منام رضيعها
  حذر امللك قبول السعاية يف أصحابه 

ذره قبول السعاية يف أصحابه فذلك يوحش الناصح ويؤمن اخلائن ويفتح للسعادة أبواب ومما ينبغي للملك أن حي
  الرشا

وليعلم أن الساعي مل حيمله على سعيه إفراط نصحه لسلطانه وإمنا يفعله إما حسدا ملن سعى به وطلبا للتشفي به وإما 
  التماسا للحظوة عند السلطان  تعرضا للكسب به وإما
أعطى امللك الرشوة فأدخل عليه الشبهة حىت يتصور األمني بصورة اخلائن واحملسن بصورة  فإذا شرع يف السعاية



املسيئ فتقل ثقته بأصحابه وإذا قلت ثقته هبم أوحشهم وإذا أوحشهم خافهم فيكون إضراره مبن سعى إليه أكثر من 
  إضراره مبن سعى به
  أنه قال} صلى اهللا عليه وسلم{وقد روي عن النيب 

  )هلك الثالثة إياك وم( 
  قيل وما مهلك الثالثة

  قال

  )الذي يسعى بأخيه إىل سلطانه فيهلك نفسه وسلطانه وأخاه ( 
  أنه قال} صلى اهللا عليه وسلم{وروي عن النيب 

  يعين الساعي) شر الناس املثلث ( 
  قال بعض البلغاء

  الساعي كاذب ملن سعى إليه وخائن ملن سعى عليه
  ووقع املنصور يف رقعة منتصح

  تقربت إلينا مبا باعدك من اهللا عز وجل وال ثواب عندنا ملن آثرنا عليه
وإذا حسم قبول السعاية يف أصحابه أكذب السعاة وأخلص نيات الوالة وتصفح أحواهلم بدال من قبول السعاية 

  فيهم
ئن عن خيانته وازداد وليوقظ عزمه يف قلة الغفلة فيهم فإذا علموا أنه ليس خيفي عليه من أفعاهلم خافية أقلع اخلا

الناصح نعما يف واليته وعدل عن التكسب هبا إىل ما تستطاب جدواه وحتمد عقباه وصلح به الفريقان مع استقامة 
  امللك وإمخاد السعاية

  وقيل
انظر إىل املنتصح إليك فإن دخل من جهته مضار الناس فال تقبل نصيحته وحترز منه وإن دخل من جهته العدل 

  لها واستشرهوالصالح فاقب
  مراقبة أحوال النقود وأمر جبايتها 

وليعلم امللك أن األمور اليت يعم نفعها إذا صلحت ويعم ضررها إذا فسدت أمر النقود من الدرهم والدينار فإن ما 
  يعود على امللك من نفع صالحها لسعة دخله وقلة خرجه أضعافما يعود من نفعها على رعيته

  قيل يف منثور احلكم
  ات العجز ترك األفضل وهو مباحمن فرط

فإن سامح يف غشها وأرخص يف مزج الفضة بغريها مل يف نفع صالحها بضرر فسادها ألنه إذا خلط الفضة مبثلها 
وجعل يف كل عشرة مخسة خرقا ومخسة غشا وأمر أن تؤخذ بقيمة الفضة كان حماال كما لو رام أخذ النحاس 

  بالذهب
د يف ذلك نفعا وكأنه غري مكياال ووزنا مع فساد الفضة وخسران العمل مث إذا طال وإن رام أن تؤخذ بقيمتها مل جي

مكثها وكثر ملسها قبحت عند الناس وجتنبوا قبض قبيحها ورغبوا يف طريها ومليحها وهبرج أصحاب اللبس عليها 
نعون من بيع بضرب كثري الرش رمبا كان أحسن من عتيق تلك فتفسد النقود ويتجنب الناس قبض الدراهم ومي

  األمتعة إال بالعني وإن كان سليما



وإن كان كالورق يف الغش عدل الناس عن مطبوعها إىل الفضة اخلرق والذهب اخلالص وصار أدخال الناس أصول 
  أمواهلم واستحدثوا

اس فانتهك ملعامالت املهن نوعا من غري النقود املألوفة يدفعون به األقوات وينالون به احلاجات وبطلت معامالت الن
املستور املرق ومل تصل األمتعة واألقوات إىل أهل القدرة وأرباب األموال اجلمة فعند ذلك تدعوه احلاجة إىل تغيري 

  الضرب
  فإن غري مبثله كانت حاهلما واحدة وكان حكمه يف املستقبل حكمه يف األول

غريه حذرا من الوضيعة واخلسران  وإذا عرف من السلطان تغري ضربه يف كل عام عدل الناس عن ضربه إىل ضرب
  وكان عدوهلم إىل ضرب غريه موهنا لسلطانه

أ من تغيري صار هو املال املدخور فدارت به املعامالت نقدا ونساء فعم   وإن كان النقد سليما من غش ومأمونا
  النفع ومت الصالح

  وقد كان املتقدمون جيعلون ذلك دعامة من دعائم امللك
ألنه القانون الذي يدور عليه األخذ والعطاء ولست جتد فساده يف العرف إال مقترنا بفساد  ولعمري إن ذلك كذلك

  امللك فلذلك صار من دعائم امللك
وليعلم امللك أن من أموال السلطنة شرعية قد قدر الشرع مقاديرها وبني وجوه مصرفها وجعلها وفق الكفاية 

  وأغىن عما دعا إىل استزادة
  }  عليه وسلمصلى اهللا{قال النيب 

  )نزلت املعونة على قدر املؤونة ( 
  فليكن امللك عليها مقتصرا وألمر اهللا تعاىل فيها ممتثال فإنه نائب عن الكفاية فيها زعيم بتويل مصاحلهم هبا

فإن اتبع أمره يف أخذها وعطائها أجابت النفوس إىل بذهلا طوعا ومل يلتمسها إال مستحق وكفى أن ال يطالب باحملال 
  كما مل يطلبه فسلم دينه واستقام ملكه ورضي جنده وصلحت رعيته

وإن جتاوز حكم الشرع يف طلب ما ال يستحق نفرت منه النفوس فلم جيب إىل بذله إال بالعنف اخلارج عن قوانني 
جازف  السياسة وعاد بالنقص باحلقوق الواجبة وانفتحت عليه املطامع يف املطالبة مبا ال جيب كما طالب به ألن من

  يف األخذ جوزف يف الطلب ومن ناصف نوصف فال يفي بزيادة أخذه بزيادة جزفه

  مث هو بني نفور رعيته واشتطاط أعوانه وليس مع هذين ملك يستقر
فليحذر امللك مما حذره اهللا من حتيف عباده وليمتثل أمره يف مصاحل بالده وليقم رعيته مقام عباده وحشمه الالئذين 

خلني يف كفالته يف ارتياد موادهم وانتظام اكتساهبم وكف األذى عنهم فهم من أمانات اللهاليت به وبكنفه والدا
استودعه حفظها وكفله القيام هبا فال يهمل مراعاة أمانته وال يغفل عن القيام حبقه فيصريوا رعية قهر وفرية دهر 

  كهيستنفد أحواهلم حتيف السلطان وجوائح الزمان فسيؤاخذ هبم مع فساد مل
  } صلى اهللا عليه وسلم{قال النيب 

  )كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ( 
  وكتب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل أيب موسى األشعري رمحه اهللا

إن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته وأشقاهم من شقوا به وإنك إن ترتع يرتع عمالك فيكون مثلك مثل البهيمة 
  ة ونباتا حسنا فرتعت تلتمس وإمنا حتفها يف مسنهارأت أرضا خضر



  وكتب احلجاج إىل عبد امللك بن مروان أن حيمله على أخذ أموال السواد فكتب إليه
  ال تكن على درمهك املأخوذ أحرص منك على درمهك املتروك وأبق هلم حلوما يعقدوا هبا شحوما

  قال وهب بن منبه
   عيشهأحسن الناس عيشا من حسن عيش الناس يف

  االهتمام بأمن السبل واملسالك 
وليهتم امللك كل االهنمام بأمن السبل واملسالك وهتذيب الطرق واملفاوز لينتشر الناس يف مسالكهم آمنني ويكونوا 

  على أنفسهم وأمواهلم مطمئنني
وفة ألهنا تفتقر إىل وال يقتصر على محاية ما يستمده من بالد وسواده فلم يستقم أمر بالده كانت املسالك إليها خم

  جملوب إليها وجمتلب منها ليكثر جلبهم فيما ليس هلم وختصب بالدهم مبا ليس عندهم فيكون نفعهم عاما
وخصبهم دارا ويصري رفق السلطان به أعظم من رفق رعيته وعقباه أنفع من مملكته ألنه ليس يعم صالح إال ونصيبه 

  أ  ح اجلمهور عائد عليهمنه أكثر ألن عوام األموال صادرة إليه وصال
  مداهنة األعداء 

ليستعمل امللك مداهنة األعداء قبل مكاشفتهم وليجعل حماربتهم آخر مكايدهم فإنه ينفق يف املكايد من األموال 
  وينفق يف احملاربة من النفوس ولذلك قيل

  أوهن األعداء كيدا أظهرهم لعداوته
  قال الشاعر

  والسلم تأخذ منها ما رضيت به
  ب يكفيك من أنفاسها جرعواحلر

  من البسيط
وليعلم أهنم منه على ثالث مراتب لكل واحدة منهن حكم فليكن مع من عال منهم وتقدم على املالطفة واملالينة 
ومع من دنا منهم وتأخر على التطاول واملباشرة ومع من كافأ منهم ومايل على املقابلة واملساملة ليدوم السكون 

  مة واالستقامة فقد قال أبو عمرو بن العالءوالدعة وتتم له السال
  من عرف فضل من فوقه عرف فضل من دونه فإن جحد جحد

  وال يبتدي باملنافرة ما وجد منها بدا وإذا ظفر بفرصة انتهزها ما مل ينقض بينه وبينهم عهدا فقد قيل يف منثور احلكم
سك هم ما مل يأتك وال حتزن على ما فاتك وال غافص الفرص عند إمكاهنا وكل األمور إىل أوليائها وال حتمل نف
  تعدن وعدا ليس يف يدك وفاؤه وال جتد يف احلرص تعش ذا سرور

وإذا كاشفه العدو بعد املساترة ونافره بعد املساملة وتكافأت قوتامها كان احلال معتربا بسريهتما ومها فيه على ثالث 
  أحوال
  أحداها

ة يف رعيته فليثق امللك بعدله أنه عونه ورعيته أهنم أنصاره وليستعن أن يكون امللك أعدل من عدوه وأحسن سري
على عدوه جبوره فإنه موهنه وبرعيته فإهنم خاذلوه ويكونون أعوان امللك عليه ويقدم على مقارعته فإن الرجاء يف 

  ظفره أقوى ما مل يغلب قدر فقد قيل يف منثور احلكم
  العدل أقوى جيشواألمن أهنأ عيش



  لثانيةواحلال ا
أن يكون العدو أعدل من امللك وأحسن سرية يف رعيته فليخش على نفسه من عدل عدوه أنه عونه ومن رعيته أهنم 

أنصاره وليحذر جور نفسه فإنه موهنه ومن تنكر رعيته فإهنم خاذلوه وحيجم عن مقارعته فالرجاء يف ظفر عدوه 
  أقوى ما مل يغلب قدر ويدفعه باملقاربة واحلذر وقد قيل

من أعرض عن احلذر واالحتراس وبىن أمره على غري أساس زال عنه العز واستوىل عليه العجز فصار من يومه يف 
  حنس ومن غده يف لبس

  واحلال الثالثة
أن يكون امللك وعدوه متكافئني يف العدل والسرية فيعترب أمرمها حبال الزمان واألعوان فإن كان الزمان صاحلا 

  رجاء للظفر ألن صالح زماهنم مناسب لصالحهم فكان عونا ما مل يغلب قدرفأصلحهما أعوانا أقوى 
وإن كان الزمان فاسدا فأفسدمها أعوانا أقوى رجاء للظفر ألن فساد زماهنم مناسب لفسادهم فكان عونا هلم ما مل 

  يغلب قدر فيكون اإلقدام من الراجي واحلذر من اخلائف
اعترب باجلد واهلزل يف الزمان واألعوان فإن كان زمان جد فالرجاء ألهل فإن استوى الفريقان يف الصالح والفساد 

  اجلد أقوى وإن كان زمان هزل فالرجاء ألهل اهلزل أقوى اعتبارا مبناسبة الزمان ألهله ما مل يغلب قدر
  فإن استوى الفريقان يف اجلد واهلزل فالبادي باملنافرة بارع والباغي مصروع ما مل يغلب قدر

  نثور احلكمقيل يف م
  أ نفسه  من سل سيف البغي اغمده يف رأسه ومن أسس أساس السوء أسسه على

  قال الشاعر
  والبغي يصرع أهله
  والظلم مرتعه وخيم

  من الكامل
  مساواة امللك نفسه مع الرعية 

هلم  وينبغي للملك وإن كان بامللك مفضال معظما وبالسلطان مطاعا مقدما أن يساوي بني نفسه ورعيته يف احلق
وعليهم وال يقدم شريفا على مشروف وال ميايل فيه قويا على ضعيف ويعدل بني مجعهم يف القضاء وجيري احلكم 

  على اخلاصة والعامة بالسواء فإن اهللا تعاىل قد سوى بني عباده من غري تفضيل وماثل فيه بني العزيز والذليل
وحسم مواد الظلم وكف عوادي الغلبة وتناصف الناس  فإذا اقتدى فيه بأمره وقام فيه حبقه وأنصف فيه من نفسه

  إذا أنصفوا رغبا ورهبا
  وقد قيل يف منثور احلكم

  من جارت قضيته ضاعت رعيته
  وسأل ملك ناسكا عن اإلخالص فقال الناسك ثالث

  أعدل يف القضية
  واقسم بالسوية

  واعدد نفسك واحدا من الرعية



  وقال الوليد بن عبد امللك ألبيه
  السياسة يا أبه ما

قال هيبة اخلاصة مع صدق حمبتها واستمالة قلوب العامة باإلنصاف هلا واحتمال هفوات الصنائع فإن شكرها ألقرب 
  األيدي هلا

ويتعهد حال الفقري منهم بالرب والصدقة ويراعي خلة الكرمي منهم بالرفد والصلة فإن إحسانه إىل الفقري يشكره عليه 
  لشاكر إال تعداه ولقل بر اختص باملربور إال ختطاهاألغنياء فلقل شكر وقف على ا

  كان املوبذان إذا دخل على أنو شروان يقول
  يا ملك استدم النعم بالعطف على الرعية وأهن طعامك بإشباع

اجلائع وراء بابك وأنصف الناس من نفسك وأعط احلق منك يتعاطاه الناس وراء بابك واحذر النساء وال تفتح 
  للسعاة طريقا

  ل يف منثور احلكموقي
  بالراعي تصلح الرعية وبالعدل متلك الربية

وينبغي للملك أن مييز أخبار رعيته فيخصهم باإلكرام والتقريب ويقمع أشرارهم باإلبعاد والتأديب لريغبوا يف منازل 
يضعف الطبع  األخيار ويقلعوا عن أخالق الغاغة األشرار فإن مل يكونوا على اخلري مطبوعني صاروا به متطبعني فقد

  بالتطبع وإن مل يزل وتتغري األخالق بالتصنع وإن مل حتد فقد قيل
  ليس يف الطبع أن يكون ما ليس يف التطبع

وفرق ما بينهما إن الطبع جاذب متفاعل والتطبع جمذوب مفتعل تتفق نتائجها مع التكلف ويفترق تأثريها مع 
  االسترسال فيظهر الطبع ويزول التطبع

فرق يقتضي أن يأمن أهل الورع والسالمة خوف عقوبته اكتفاء بزواجر طباعه يف اخلري وخياف أهل وتعليل هذا ال
البذاء والزعارة بادرة سطوته ليكون اخلوف زاجرا لطباعهم عن الشر فيشاكل الفريقني يف طلب اخلري وتوقى الشر 

  طبعا وتطبعا فإنه مندوب إىل صالح املهج وتقومي العوج
  قال بعض احلكماء

  انقياد األخيار حبسن الرغبة وانقياد األشرار بطول الرهبة
  ووقع أنوشروان إىل عماله

  تفقدوا أمور الرعية فسدوا فاقة أحرارها وامنعوا بطر أشرارها فإمنا يصول الكرمي إذا جاع واللئيم إذا شبع
  وقيل

  من أبطرته النعمة وقره زواهلا
  آ  قال الشاعر

  إذا كنتم للناس يف األرض سادة
  فسوسوا كرام الناس باحللم والبذل
  وسوسوا لئام الناس بالذل وحده



  مجيعا فإن الذل يصلح للنذل
  من الطويل

ويراعي أهل النسك والصالح يؤدي حق اهللا تعاىل فيهم وحق نفسه يف موافقتهم جيل أقدارهم ويعظم أخطارهم 
عترف هللا حبقوق أوليائه وللدين حبقوق زعمائه ألهنم أهل اآلخرة اليت هي أشرف من الدنيا دارا وأعز منها جوارا لي

  فإن من الديانة إعظام أهل الدين وأن يرجع إليهم يف ما أمروا به وهنوا عنه
  وليصلح من دينه ما اختل ومن دنياه ما اعتل فإهنم ال يأمرون إال بطاعة وال ينهون إال عن معصية

  أنه قال} صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
  )العاقل ترشدوا وال تعصوه فتندموا  استرشدوا( 

وأن يتقرب إليهم بطاعة اهللا يف خلقه والقيام فيهم حبقه ليكونوا له حزبا وعلى أعدائه إلبا ميلك هبم القلوب 
  إن الرجل يعمل العمل هللا تعاىل وحيبه للناس} صلى اهللا عليه وسلم{ويستدفع هبم اخلطوب فقد قيل لرسول اهللا 

  فقال
  )بشرى إذا أردمت أن تعلموا ما للعبد عند اهللا تعاىل فانظروا ما يتبعه من ثناء الناس تلك عاجل ال( 

وال ينبغي أن يتصور يف قوم منهم رياء أو مسعة فيسقطه هبا فيسري ذلك إىل مجيعهم فإن التظاهر بالصالح أجل من 
شطرا ومها يتنافران كتنافر الطبع  التظاهر بالطالح وقد أعطى من األمحاد مبظاهرته شطرا واستبقى منه يف الباطن

والتطبع حىت يغلب أحدمها على اآلخر فتصح سريرته فيسلم أو تفتضح عالنيته فيسقم فإن تدليس الرياء ال يستمر 
  حىت ينتهي إىل غاية من صالح أو افتضاح كاملريض الذي يفضي مرضه إىل سالمة أو عطب فقد قيل

  قيل
  جهلمن طمع أن يذهب علىالناس عيبه فقد 

  قال الشاعر
  ومن يبتدع ما ليس من خيم نفسه
  يدعه ويغلبه على النفس خيمها

  من الطويل
  فليعمل على الظاهر ملن تظاهر بالصالح فليس للناس من الناس إال ظواهرهم ويتوىل اهللا سرائرهم

  أنه قال} صلى اهللا عليه وسلم{وقد روي عن النيب 
  )النية الناس كأسنان املشط وإمنا يتفاضلون بالع( 

صلى اهللا عليه {فليعظم حق عالنيتهم وليكل ضمائرهم إىل عواقبها فيستجلي عن أحد األمرين فقد روي عن النيب 
  أنه قال} وسلم

  )املتشبع مبا ال ميلك كالبس ثويب زور ( 

اء ويفعل هو الذي يلبس ثياب الصلح) كالبس ثويب زور ( يعين باملتشبع مبا ال ميلك املتظاهر مبا ليس فيه وقوله 
  أفعال الطلحاء

  روى أبو هريرة قال
  على ناس وهم جلوس فقال} صلى اهللا عليه وسلم{مر النيب 

  )أال أخربكم خبريكم من شركم ( 



  فسكتوا
  فقال ذلك ثالث مرات

  فقال له رجل بلى يا رسول اهللا
  فقال

  خريكم من يرجى خريه ويؤمن شره وشركم من ال يرجى خريه وال يؤمن شره( 
  العلم ومراعاة العلماءرعاية  

وأما العلم فينبغي للملك أن يعرف فضله ويستبطن أهله ألهنم للدين أركان وللشرع أعوان والدين أس امللك 
ونظامه وقد قاموا فيه حبقه ونابوا عن امللك يف حفظه ولوالهم ملا عرف حق أمر من باطله وال صحة حكم من 

ليستظهر لدينه وملكه باستبطاهنم ليكون بالعلم موسوما وإليه منسوبا فاسده فليحفظ امللك نظام ملكه مبراعاهتم و
  } صلى اهللا عليه وسلم{فإن اإلنسان موسوم بسيما من قارب ومنسوب إليه أفاعيل من صاحب ولذلك قال النيب 

  )املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل ( 
  } صلى اهللا عليه وسلم{وقال 

  )املرء مع من أحب ( 
  الت احلكماءوق

  يظن باملرء ما ظن بقرينه
به من سواهم خلفاء أحواهلم عن الرعية فيقضون عليهم مبا علموه من أحوال  وقد خيص امللوك من هذا مبا يباينون

  بطائنهم
  فإن استبطنوا العلماء قضوا عليهم بالعلم وإن جهلوا
  وإن استبطنوا اجلهال قضوا عليهم باجلهل وإن علموا

م مستظهرا ومبذاكرهتم مستبصرا وهم أنفع له يف دينه ودنياه ألهنم يف الدين دعاة ويف الدنيا هداة مع وليصر مبكانرهت
ما ينشر من الفساد بإمهال العلماء وترك مراعاهتم وذلك أهنم رمبا بعث بعضهم قلة املادة وضعف احلال على مساحمة 

  النفس والتبذل وارتكاب الشبهة
ن عنهم فتحت آثارهم عند العامة وتقاصرت رتبهم عند اخلاصة فهجروا هجر فإذا وافق ذلك إعراض السلطا

األعداء وزجروا زجر السفهاء مث سرى ذلك يف خواصهم ومتصونيهم وعم يف خيارهم ومتدينيهم ألن نقص اجلنس 
  يسري فيه فذهبت هبجة العلم وهباؤه وقل طالبه وعلماؤه وصار ذريعة إىل انقراضه ودراسته

ن يظهر أهل حنل مبتدعة ومذاهب خمترعة يزوقون كالمهم مموها ويزخرفون مذهبا مشوها ألن ما صح مث ال يبعد أ
  } صلى اهللا عليه وسلم{من املذاهب قد اعتقد وما سلم منها قد استقر ولذلك قال النيب 

  )خري األمور عوازمها وشر األمور حمدثاهتا ( 
  مبا اخترعوه فهم ال يستحدثون إال ما ابتدعوه وال ينصرونه إال

يعدلون به عن ظاهر جلي إىل باطن خفي جيلبون به قلوب األعوام ويعتضدون على نصرته بالغاغة األشرار فيشعرهم 
أهنم أظهروا هلم احلق بعد كمونه وأوصلوهم إىل ما استأثر اهللا به دينه فيصيبوا إليهم الغر املختدع ومييل معهم 

بة كالمهم ولطف بياهنممع أن لكل جديد لذة ولكل مستحدث صبوة وقد اجلاهل املتبع إىل أن يتكاثر مجعهم خبال
  } صلى اهللا عليه وسلم{قال النيب 



  )إن من البيان لسحرا ( 
  وقال

  )إن أخوف ما أخاف على أميت منافق عليم اللسان ( 
ألن لكل  فتصري البدع حينئذ فاشية ومذاهب احلق واهية مث يفضي هبم األمر إىل التحزب ويؤول إىل التعصب

مذهب شعارا ولكل شعار أنصارا ولكل أنصار صولة ولكل صولة دولة فإذا رأوا ظهور شعارهم وكثرة أنصارهم 
  داخلهم عزة القوة وخنوة الكثرة فتضافر جهال نساكهم وفسقة علمائهم بامليل إىل خمالفتهم

ته فرمبا انفتق منه ما ال يرتتق فإن كبار فإذا استتب ذلك هلم راحبوا السلطان يف رياسته وقبحوا عند العامة مجيل سري
  أنه قال} صلى اهللا عليه وسلم{األمور تبدو صغارا وقد روي عن النيب 

  )أهلك أميت رجالن عامل متهتك وجاهل متنسك ( 
  وسئل عن شرار األشرار فقال

  )شرار العلماء ( 
  وقال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

  سك جاهل يدعو إىل اجلهل بنسكه وعامل فاسق يدعو إىل الفسق بعلمهقصم ظهري رجالن نا
  وقد قال املنصور يف عهده إىل ابنه

وكل مهومك بأمورك وتفقد الصغري بعد الكبري وخذ أهبة األمر قبل حلوله فإن مثرة التواين اإلضاعة وكن عند رأس 
  أمرك ال عند ذنبه فإن املستقبل ألمره سابق واملستدبر له مسبوق

  قال الشاعر
  إن للدهر صولة فاحذرهنا
  ال تبينت قد أمنت الدهورا

  شط وصل الذي تريدين مين

  وصغري األمور جيين الكبريا
  من اخلفيف

  وهذا أمر جيب على امللك مراعاته ملا فيه من حراسة الدين وحفظ اململكة
فاية منهم بالتقريب والصيانة ويعتمد أهل الك وحسم ذلك أن يراعي العلم وأهله ويصرف إليهم حظا من عنايته

وأهل اخللة منهم بالرب واملعونة ليكون العلم به أنشر والتوفر عليه أكثر والناس له أشكر ففي ذلك هباء امللك وإعزاز 
  الدين وخلود الذكر

  وقد قيل
حملسن إن من إجالل الشريعة أن جيل أهل الشريعة ليكون املعروف من شيمه واملألوف من أخالقه أنه يكايفء ا

باإلحسان إليه ليألف الناس اإلحسان رغبة يف اجلزاء من غري أن جيعل جلائزته حدا ولصلته قدرا فإن ذلك أبسط 
لألمل فيه وال يعرف منه يف املسيء شيمة مألوفة يف عفو وال عقوبة ألن املسيء إن عرف منه العفو اجترأ وإن عرف 

ان على رجاء من عفوه وخوف من عقوبته فإن ذلك أبلغ يف تأديبه منه العقوبة قنط وإن مل يعرف منه واحدا منهما ك
  ومصلحته

  فإن رآه للعفو أهال عفا عنه



  } صلى اهللا عليه وسلم{قال النيب 
  )عفو امللك بقاء امللك ( 

  وإن رآه للعقوبة أهال مستحقا عاقبه أدبا له ال غضبا عليه
  قال أنوشروان

  إين بلغت هذه الرتبة بثماين خصال
  وذلك

  ين مل أهزل يف أمر وال هني قطأ
  ومل أخلف يف وعد وال وعيد قط

  ووليت للكفاية
  وأثبت للعناء ال للهوى

  وعاقبت لألدب ال للغضب
  وأودعت يف قلوب الرعية شدة احملبة من غري جرأة وقوة اهليبة من غري ضغينة

  وعممت بالفوت
  وحذفت الفضول

  ب دولتهوهذا أصح سرية سار هبا ملك يف سياسة ملكه وهتذي
  قال النعمان بن املنذر وهو ملك العرب

  تعفو امللوك عن العظيم
  من الذنوب لفضلها

  ولقد تعاقب يف اليسري
  وليس ذاك جلهلها
  إال ليعرف فضلها
  وخياف شدة نكلها

  ب  الكامل
قوبة الذنب وال يعلن عقوبة من مل يعلن بذنبه وجيعل لذنب السر عقوبة السر ولذنب العالنية عقوبة العالنية ألن ع

  حبسبها واملقابلة يف اجلزاء معتربة لتكون أشباها هلا
  وال يعاقب بالظن حىت يستيقن الذنب فإن أكثر الظنون كاذبة

  فإن عاجل بالعقوبة وضعها يف غري حق وجىن على غري مستحق فصار الذنب متوجها اهللا واللوم عائدا عليه
  قال الشاعر

  إذا أنت مل تربح تظن وتقتضي
  ن أردتك الظنون الكواذبعلى الظ

  من الطويل
  وليعلم امللك أن الذم يف الظلم بقدر احلمد يف العدل والزهد يف والية الظامل بقدر الرغبة يف والية العادل

  وكل مذموم ممقوت



  وكل حممود حمبوب
  واملمقوت مباعد
  واحملمود مساعد

  وناهيك بطرفيهما خريا أو شرا وبعقبامها نفعا وضرا
  أنه قال} صلى اهللا عليه وسلم{لنيب وقد روي عن ا

  )إذا أراد اهللا بعبد خريا جعل له واعظا من نفسه ( 
  فينبغي للملك أن خيتار لنفسه الرغبة يف أيامه واحلمد لسريته بتسليط العدل على ملكه وحتكيم الدين على سلطانه

  قال الشاعر
  وما املرء إال حيث جيعل نفسه( 

  من الطويل) ففي صاحل األخالق نفسك فاجعل 
  اإلحسان إىل الرعية 

وليحسن إىل رعيته إحسان من يؤدي حق اهللا فيهم وميلك به خالصة قلوهبم فإنه إن قدر على ملكة أجسادهم 
  بسلطانه فليس يقدر على ملكة قلوهبم إال بإحسانه

  آ   وقيل قلوب الرعية خزائن ملكها فإن أودعها من شيء فليعلم أنه فيها
  وقيل

  ك اعتقد مساءتكمن خاف إساءت
فإن استقامت له ظواهر رعيته وأقاموا على أحكام طاعته مل يفتش سرائرهم ومل يؤاخذهم مبا خيفونه يف ضمائرهم فإن 

  ضمائر القلوب ال يؤاخذ هبا إال عالم الغيوب
ىن ومىت تكلف ذلك كثر ارتيابه وقلت ثقته ومل يقف على صحيحه من فاسده والتمس من العناء املضاع ما هو غ

عنه واستفسد من قلوب األعوان ما هو حذر منه وعدل عما يستصلح به السرائر من اإلحسان إىل ما يستفسد 
  الظواهر من املكاشفة

وحكى اليزيدي أن كسرى قباذ رفع إليه رجل من أصحابه أن يف بطانة امللك مجاعة قد فسدت نياهتم وخبثت 
   على امللك فوقعضمائرهم وقد مهوا مبا مل يفعلوا وهم غري مأمونني

  أنا ملك األجساد ال النيات وأحكم بالعدل ال بالرضى وأفحص عن األعمال ال عن السرائر
  قال سليمان بن داود عليه السالم

  كما أن الوجوه ال تشبه بعضها بعضا كذلك القلوب ال يشبه بعضها بعضا

ا وال يضيق عليهم حجابا فإن يف عوادي ليكن امللك بالظلم عسوفا وباملظلوم رؤوفا ال يغلق عن املتظلمني باب
  النفوس سرا ال

  يكفه إال احلذر وال خري يف ملك ال يتناصف أهله فإن أمهلوا ارتبعوا وإن خافوا ارتدعوا
فليوقظ عزمه يف تصفح املظامل وإنصاف املظلوم من الظامل ليكون آمرا بالعدل كما كان به مأمورا وزاجرا عن الظلم 

  فإن مراعاة املظامل من قواعد السياسةيف انتظام امللك ومصاحل الرعاياكما كان عنه مزجورا 
  حكى أن بعض امللوك ذهب مسعه فبكى وقال

مل أبك من ذهابه إال ألين كنت أمسع ظالمة املتظلم فأنصفه وقد صرت ال أمسعها وأنا أعتاض عن ذلك ببصري وقد 



  لباسه فأنصفهحرمت لباس احلمرة إال على متظلم ألعلم حباله إذا رأيت 
  فال خري يف ملك ال ينصف الرعية وال تنتصف به الرعية

وسن أردشري بن بابك يف ملكه وعمل به أكثر ولده من بعده أن جيلس يف يوم النريوز جلوسا عاما للخاصة والعامة 
ظلم فيها من غريه ليتقدم اخلاصة للتهنئة ويعقبهم العامة للمظامل فإذا وصلت إليه رقاعهم مجعها وميزها فإن كان الت

  نظر فيه بنفسه وأوصل املتظلم إىل حقه وإن كان التظلم منه قام مع خصمه وجثا بني يدي املوبذ وقال
أيها املوبذ ما من ذنب أعظم عند اهللا من ذنب امللوك وإمنا خولكها اهللا تعاىل برعاياها لتدفع عنها الظلم وتذب عن 

  بيضة امللك جور
إذا كانت هي الظاملة اجلائرة فحق ملن دوهنا أن جيور ويظلم وجملسي هذا منك وأنا عبد اجلائرين وظلم الظاملني ف

  ذليل يشبه جملسك من اهللا تعاىل غدا فإن آثرت اهللا تعاىل آثرك وإن آثرت امللك عذبك
على  فيقول له املوبذ إن اهللا تعاىل إذا أراد سعادة عباده اختار هلم خري أهل أرضه وأجرى على لسانه ما أجرى

  لسانك مث ينظر يف أمره مع خصومه باحلق والعدل
امللك  فإن صح على امللك شيء أخذه بأدائه وإال وكل مبن ادعى عليه باطال ونادى عليه هذا جزاء من أراد شني

  واململكة والقدح فيهما بالباطل

  مث يقوم أردشري فيحمد اهللا تعاىل ويضع التاج على رأسه ويقول ألهل بيته وخاصته
   مل أبدأ بنفسي فأنصفت منها إال لئال يطمع أحد يف حيف فمن كان قبله حق فليخرج إىل خصمه منهإين

  فهذه السرية أبقى فيها للعقل وتفرد فيها بالسياسة من كان اهللا تعاىل أمره والوعيد زاجره
  فعله للخري دائما 

كون يف اخلري تابعا ومتبوعا ويف العمل به حامدا وليكن من دأبه فعل اخلري إما ابتداء من نفسه أو اقتداء باألخيار لي
  وحممودا
  فقد قيل

  الناس يف اخلري على أربعة أقسام
  منهم من يفعله ابتداء
  ومنهم من يفعله اقتداء
  ومنهم من يتركه حرمانا

  ومنهم من يتركه استحسانا
  فمن يفعله ابتداء فهو كرمي
  ومن يفعله اقتداء فهو حكيم
  قيومن يتركه حرمانا فهو ش

  ومن يتركه استحسانا فهو ردي
  ليكن ما خيلفه امللك من مجيل الذكر وحسن السرية إماما يقتدي به

األخيار ومثاال يزدجر به األشرار فيكون باحلمد مذكورا وعلى اخلري مشكورا قد أرشد بعد رشاده وسدد بعد 
نفس ذخائره يوم معاده وأنفع ما سداده فسعد بعمله حيا ومفقودا وصار بعمل غريه مأجورا وحممودا فإن ذلك أ

  خيلفه ملن اقتدى به فخري الناس أنفعهم للناس



أمده اهللا عز وجل بتوفيقه وتسديده وتكفل مبعونته وتأييده وكان له على اخلري ظهريا مرشدا وعلى العدل معينا 
  مسعداوهو حسبنا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
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