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بسم ال الرحمن الرحيم
الههههههههههمد ل الههههههههههفيض كههههههههههرمههههههههههه
مههههههن عههههههم أمههههههره لههههههنا بههههههالههههههطاعههههههه
صهههههلى وسهههههلم عهههههلى خهههههير الهههههورى
هههههههههههذا وذا نههههههههههظم أرجههههههههههي أنههههههههههه
يههههههههزداد مههههههههن سههههههههمعه أو أبههههههههصره
مهههههوضهههههوعهههههه إرشهههههاد أههههههل الهههههعصر
وفهههههههيه مهههههههن نهههههههفائهههههههس العهههههههل
ق
وقههههههههبل ذا ل بههههههههد مههههههههن إلههههههههامههههههههة
كهههههي يهههههحصل الهههههتمييز والعهههههراب
إذ هههههي صههههارت شِههههرْكههههة وتههههولههههيه
سهههيان فهههيها ذو الهههعمى وذو الهههبصر
فههههعُمدةُ الههههديههههن لههههها لههههم يُههههنتَخَب
والهناس فهوضهى كهلما رامهوا انهتخاب
طههههههههاش الههههههههلوم تههههههههعب البههههههههدان
بههههههنو الههههههدنهههههها ثههههههم تُههههههقَضّي الربهههههها
فههكم وكههم مههن مههنكَر قههد ارتُههكبْ
وصهههرْفِ وقهههت فهههي مهههؤدي الهههشحنا
كههههههههأنهههههههههم رُفههههههههعَ عههههههههنهمُ الههههههههقلم
إذ جهههههههنّ لهههههههيلُ الهههههههملت اللهههههههيلُ
فهههههأحهههههرمهههههوا خهههههلف ذوي الهههههتغفيل
وربهههههههنا جهههههههل يهههههههسامهههههههح الهههههههميع
لههههههو رجههههههعوا لههههههكم شههههههرع أُصّههههههل

 ـــــــــــفالكم من قبل التصور خطا

وفهههههههضلَه حهههههههمدا يهههههههوافهههههههي نهههههههعمه
وبههههههالههههههتقى حسههههههب السههههههتطاعههههههه
وآلهههههههههههههههه وصهههههههههههههههحبه ومهههههههههههههههن ورا
عهههههههونٌ عهههههههلى إطهههههههفاء نهههههههار الهههههههفتنه
مهههههههن ضهههههههمنه تهههههههذكهههههههرة وتهههههههبصره
طههههههههههههههههرا لكههههههههههههههههرام ولة المههههههههههههههههر
رمههههههههههزٌ إلههههههههههى مههههههههههكارم الخههههههههههل
ق
بهههههالهههههبعض مهههههن مهههههسائهههههل المهههههامهههههة
لهههههههههن لهههههههههه خهههههههههفض أو انهههههههههتصاب
ولههههههللههههههى تههههههنازعههههههوههههههها تههههههسويههههههه
والهههههعبد والهههههر والنهههههثى والهههههذكهههههر
نهههههصبا وغهههههيرُ عُهههههمدة قهههههد انهههههتصب
مهن لهم يهكن يهصلح شهرعها لنهتصاب
وفسههههههههههههههد المههههههههههههههوال والديههههههههههههههان

)1والُربهههها تههههلقى اللهههههيم الربههههى(
(كههههههههههغيبة نههههههههههيمة زور كههههههههههذب)
وصههههههههورةٍٍ خههههههههالههههههههية مههههههههن مههههههههعنى
والههههههديههههههن أسههههههلموه بههههههيعا وسههههههلم
والُههههههمْقُ كيسههههههى الههههههعقلء غههههههفلوا
وسهههههههههههلموا تسهههههههههههليمة التحهههههههههههليل
بهههههههههنه فههههههههههو الهههههههههيب والهههههههههسميع
لهههههكان حهههههزههههههم يهههههصيب الهههههفصل

)2كهههم غهههر مهههن يهههخالهههه مهههسمطا(

 ) قضى حاجته بلغها ونالها، والرب بفتحتي الاجة، والرباء بالد في الصل: جمع1
أريب، واللهيم الربى اسمان من أسماء الداهية قال ابن دريد:

فاعترضت دون الذي رام وقد   جدبه الد اللهيم الربى.
) فقولهم: "حكمك مسمطا" أي متمما أو مُجوّزا نافذا.2



إن إمههههههههههامههههههههههة المههههههههههام بههههههههههأحههههههههههد
)1عهههههههد لههههههه مههههههن المههههههام قههههههبله(

) قهههد رسهههموههههم بهههاللهههى2وأههههههله(
ومهههههههههع ذيهههههههههن الهههههههههعلم بهههههههههالهههههههههنوط
كهههههمثل كهههههونهههههه الهههههقضاء اسهههههتجمعا
ذلهههههههك فهههههههي النجهههههههدة والهههههههكفايهههههههه
ولههيس بههعد الههنصب عههزل بههالههفسو
ق
إذ عهههههزلهههههه يهههههفضي مهههههفاسهههههد تهههههرى
قههههههد قههههههال فههههههي إضههههههاءة الههههههدجههههههنه
(ول يههههههههههجوز عههههههههههزلههههههههههه إن طههههههههههرأ
ول الهههههههههههروج عهههههههههههنه إل إن كهههههههههههفر
فههههههعند أهههههههل الههههههسنة الههههههصبر عههههههلى
ذلهههههههك مههههههها فهههههههي صهههههههحيح مسهههههههلم
وقهههههههههد رأى الهههههههههوارج الهههههههههنازعهههههههههه
والُمههههههههههرا مهههههههههها زالههههههههههت الههههههههههوارج
والههههههنصب لههههههلفاسههههههق بههههههدءاً يههههههنع

 ــــــــــفات إذ النقض لذاك يفضي

ثههههههلثههههههة المههههههور عههههههقدههههههها انههههههعقد
بهههههههيعة أههههههههل الهههههههل والهههههههعقد لهههههههه
لههههههههههم بهههههههههرأي وعهههههههههدالهههههههههة حهههههههههلى
بهههههههذي المهههههههامهههههههة مهههههههن الشهههههههروط
شههههههههههروطههههههههههه وقههههههههههرشههههههههههيا ومههههههههههعا
فههههي الههههعضلت والههههدواهههههي غههههايههههه
والهههههههظلم ل ول بهههههههتعطيل الهههههههقو
ق
أضههههههعافَ مهههههها مَههههههعَ بههههههقائههههههه جههههههرى
لههههههكونههههههها اعههههههتقاد أهههههههل الههههههسنه:
عهههههههههليه فهههههههههسق أو بهههههههههغى واجهههههههههترأ
وحههههافههههر الههههبغي هههههوى فههههيما حههههفر)
طههههاعههههة أهههههل الههههور أولههههى وانههههلى
مهههن الهههديهههث فههههو حسهههب السهههلم

)3كهههههبعض مهههههعتزلهههههة مهههههبتدعهههههه(
)4عههههليهمُ يخههههرُج مههههنهم خههههارج(

بهههههههههههل خهههههههههههلف وإذا مههههههههههها يهههههههههههقع
مههههههفاسههههههدا تههههههنشأُ عههههههن ذا الههههههنقض

) عهد له أي وصية.1
) أي أهل الل والعقد التي تعريفهم. 2
 ) الطرطوشي: يعطى السلطان ما طلب من الظلم ول ينازع في ذلك، قال أبو عمر في3

 تهيده: ذهبت طائفة من العتزلة وعامة الوارج إلى منازعته في ذلك، قال وأما أهل الق وهم
 أهل السنة والثر فقالوا: الصبر على الطاعة أولى وأوجب وأحرى، قال عياض: وأحاديث

  «أطعهم وإن أخذوا مالك وضربوا ظهرك» وكذا نقل ابنمسلم كلها حجة على ذلك لقوله 
 مناصف عن مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماعة من أهل العلم: أن للرجل أن يقاتل

  ينع نفسه وماله إلعن نفسه وماله إذا أريد ظلمه، قال ابن النذر إل السلطان إن لم يكنه أن
 بالروج عليه فإنه ل يخرج للخبار التي فيها المر بالصبر على ما يكون منهم من الور

.82 ص: 8والظلم وترك قتالهم. انتهى من الرهوني ج: 
) قال الصنهاجي في حاشيته على التاودي: وما زالت الوارج تخرج على المراء.4



فهههههههههظاههههههههههر الهههههههههنصوص والخهههههههههبار
ونهههصب مسهههتوفهههي الشهههروط إن وجهههد
يهههههههصح لهههههههلمهههههههة نهههههههصبُ الهههههههفاقهههههههد
قههههد يههههحصُل انههههدفههههاعُههههها إذا نُههههصب
عههههههههههزاه مههههههههههيارة للجههههههههههرجههههههههههانههههههههههي
أن واجههههههب هههههههناك نههههههصب المههههههثل
ونهههههههحوه أيهههههههضا عهههههههزا لهههههههلشاطهههههههبي
ثههههههم الههههههذي فههههههيه شههههههروطههههههها تههههههتم
فههههي غههههير مهههها إلههههى الههههعاصههههي يههههنمى
وعههههههههدم انههههههههحتامههههههههها غههههههههير خههههههههفي
فهههههههههههإن قهههههههههههتالٌ خهههههههههههيف والهههههههههههنّزاع
كهههههنون ذا عهههههن يهههههوسهههههف بهههههن عهههههمرا
وقهههههههد مهههههههضى أمهههههههران مههههههها تهههههههنعقد
هههههههههههنا ومهههههههههها الههههههههههبر كههههههههههالههههههههههعيان
وانههههههعقدت وشههههههرطههههههها لههههههم يُههههههطلَب

)2ذا ربهههههههع عهههههههزة لهههههههها فهههههههالهههههههعزه(
إذ أوجههههههههههب الههههههههههذي بههههههههههه يههههههههههعتد
لهههذاك لهههو بهههالهههشوكهههة الهههعبدُ انهههتصب
 واجهههههتنب الشهههههدّ طهههههبقَ الهههههقاعهههههده
 مههههههن فههههههتنة تههههههدوم سههههههلطانٌ ظههههههلومْ
سههههبعي عههههامهههها ل يههههني مههههن سههههائههههبه

ــــــــــــ

)1ههذا كهما قهال الهسنوسهي الهداري
فههههههرض كههههههفايههههههة ولههههههكن إن فههههههقد
لهههههههههههها وذاك لتهههههههههههقا مهههههههههههفاسهههههههههههد
ولههههههههتعذر الشههههههههروط لههههههههم يههههههههجبْ
وقهههد حهههكى الهههطاب فهههي ذا الهههشان
وههههههههههكذا ذكهههههههههر كهههههههههنون عهههههههههلي
مهههههن خهههههيفة الهههههتعطيل لهههههلمراتهههههب
طهههههههاعهههههههته جههههههههرا وسهههههههرا تهههههههنحتم
كهههههقتل نهههههفس نههههههب مهههههال ظهههههلما
لمهههههههراء الهههههههور مههههههها لهههههههم يُهههههههخف
مهههههههنهمْ إذن وجهههههههب أن يهههههههطاعهههههههوا
والههههههعدوي عههههههن الههههههتتائههههههي ذكههههههرا
بهههههههه المهههههههامهههههههة كهههههههلههههههههما فهههههههقد
(فههههههذكههههههر ذا وحههههههذفههههههه سههههههيان) 
بهههههههههعظَمِ الهههههههههشوكهههههههههة والهههههههههتغلب
صههههههارت بههههههه فههههههقف بههههههربههههههع عههههههزه
طهههههههاعهههههههةَ مَهههههههن وطهههههههأتهههههههه تشهههههههتد

) 3فههلخههف الههضرريههن يُههرتَههكب(
إذ فهههههي الهههههروج عهههههنه أي مفسهههههده
خههههيرٌ وخههههيرٌ جههههورُ سههههلطانٍ يههههدوم

)4(فههي سههاعههة مههن الههنهار صههائههبه

 ) في شرح الزائري، وأما غيره من قاض ووال فيعزله المام عند زوال وصفه لنه ل يخشى1
من عزله ما يخشى من عزل السلطان من الفت.

) بالكسر أي الغلبة.2
 ) النووي: تتصور إمامة العبد إذا وله بعض الئمة أو تغلب على البلد بشوكته وأتباعه3

فيسمع له ويطاع.
 فعن علي كرم ال وجهه إمام عادل خير من مطر وابل وأسد حطوم خير من سلطان ظلوم) 4
=



) وعهههههدم1وخهههههبرَ «اسهههههمعْ وأطهههههع (
فهههههأههههههلُ المهههههر ههههههو مهههههن لهههههه مهههههلك
ل مهههههن لهههههه اسهههههتحق فهههههالمهههههر يُهههههرى
وتههههههههب الههههههههطاعههههههههة فههههههههي الههههههههميع
فههههههالههههههصبر قههههههال مههههههن تههههههعرض إلههههههى
ومهههههههههن لهههههههههه إمهههههههههامهههههههههةٌ بهههههههههالهههههههههغلبه
آخهههههههههرُ كهههههههههان عهههههههههزلُهههههههههه وذاك فهههههههههي
ومهههههههالهههههههكٌ سهههههههئل عهههههههن وال عهههههههليه
فهههههل عههههلينا الههههدفههههع عههههنه قههههال مَههههن
والهههههههغير ل دعهههههههه ومههههههها مهههههههنه يُهههههههراد
ثههههههههههمت يههههههههههنتقم مههههههههههن كههههههههههليهما

) قههد قههال الخههف مفسههده5ْوالههعز(
ول يههههههههههههههسارع لههههههههههههههنصر الظهههههههههههههههر
إذ كههههههههلّ طههههههههالههههههههب لههههههههلك لحهههههههها
فههههههههإن تههههههههكّن يههههههههعدْ بههههههههعكس مهههههههها
ومهههههن لهههههه فهههههي عهههههزل إنهههههسان وفهههههي

ْ ــــــــــولم يكن بآمن مِنْ سفك دم

) فههههههلتفهم2نههههههزاعِ المههههههر أهههههههلَه(
عههلى الههذي ابههنُ الههعربههي قههد سههلك
فهههههي مهههههالهههههك مهههههن مسهههههتحق أكهههههثرا
فهههههي مهههههنهج ابهههههن الهههههعربهههههي الهههههطيع
إفههههههساد ذات الههههههبي كههههههان أجههههههمل
فههههههههههههههههههو إذا قههههههههههههههههههره وغهههههههههههههههههلبه
كهههنون عهههن شهههرح الهههقاصهههد الهههوفهههي
يههههههقوم بههههههاغ نههههههزعَ مههههههلك بههههههيديههههههه

) دفههعنا عههنه حههسن3مههثل الشههج(
)4فهههههال يهههههنتقم مهههههن عهههههاد بهههههعاد(

والهههههههههههعتقي ذا لهههههههههههالهههههههههههك نهههههههههههى
يهههههههههههههجوز أن نهههههههههههههعينه وننجهههههههههههههده

) كهههما لهههلقرطهههبي الفسهههر6عههههدل(
إظهههههههارُه مههههههن نههههههفسه الههههههصلحهههههها
كههههههان بههههههه فههههههي ظههههههاهههههههر مههههههتسما
تهههههههههولهههههههههيةٍ لهههههههههغيره شهههههههههركٌ يهههههههههفي

)7إن يهقع الهسفكُ فهقد شهارك ثهم(

 وسلطان ظلوم خير من فتنة تدوم. وعن مالك والثوري رحمهما ال تعلى سلطان جائر= 
سبعي سنة خير من سائبة ساعة في ساعة من نهار.

.») وإن كان عبدا حبشيا1
  على السمع والطاعة في النشط والكره وأن ل ننازع المر أهله وأن) «بايعنا رسول ال 2

نقوم أو نقول الق حيثما كنا ول نخاف في ال لومة لئم، رواه البخاري ومسلم.
) عمر بن عبد العزيز رضي ال عنه.3
) أي من ظالم بظالم.4
) أي عز الدين بن عبد السلم الشافعي.5
) وإن كان الول فاسقا.6
 ) لبن محرز في تبصرته: من شارك في عزل إنسان وتولية غيره ولم يأمن سفك دم مسلم7

فقد شارك في سفك دمه إن سفك.



وقههههههههههتل مسههههههههههلم بشههههههههههطر كههههههههههلمة
) الهههبر2ْوصههحح الههديههن الههنصيحة(

فهههههالهههههنصح للسهههههلطان فهههههي إعهههههظامهههههه
تههههههههههنبيههِ إن غههههههههههفل الههههههههههدعهههههههههها إذا
ونههههههههصحه مههههههههن رجهههههههها أن يههههههههسمعا
إذ فهههي حهههديهههث حهههسن السهههناد لحْ
فهههههههخُصّه بهههههههصالهههههههح الهههههههدعههههههها فهههههههفي
وههههههههههو وإن جهههههههههار بهههههههههه سهههههههههياسهههههههههة
ل يههههههنبغي احههههههتقار مههههههن بههههههه قههههههوام
إيهههههاك والسهههههب فهههههقد جههههها أن سهههههبْ
 وقهههههههد نههههههههى الهههههههصحابهههههههة الخهههههههيار
وجههههههاء فههههههيه المههههههر بههههههالههههههصبر عههههههلى

 ـــــــــــــووصف الهادي الزمان ذا الفت

)1ذو الشهرك فهيه آيهس مهن رحهمة(
لههههههههذا بههههههههنصح المههههههههرا فههههههههليُؤتَههههههههرْ
وطهههههههاعهههههههة لهههههههه وفهههههههي احهههههههترامهههههههه
فسههههد بههههالههههصلح مههههعْ صههههبر الذى
حههههههتم إن امههههههكن وإل فههههههالههههههدعهههههها 
أمههههر الههههدعههههاء لههههلمههههام بههههالههههصلح
صهههلحهههه الهههصلحُ والهههعكسُ يهههفي

)3دنههههيا ولههههلديههههن بههههه حههههراسههههة(
)4لهلديهن لهو ظهلما وفهسقا اسهتدام(
)5المهيرِ فهي حهرمهان خهيره سهبب(

عههههههن سههههههبه كههههههما نهههههههى الخههههههبار
مهههها مههههنه مههههن جههههور وظههههلم وصههههل
 وأمههههههههههراءه بههههههههههني ذاك الههههههههههزمههههههههههن

 ) نقل ابن رشد والتيطي وغيرهما: من شارك في قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي ال يوم1
القيامة وبي عينيه مكتوب آئس من رحمة ال. 

) قلنا لن يا رسول ال قال: «ل ولكتابه ولرسوله ولئمة السلمي وعامتهم».2
  «الدين النصيحة ل ولئمة السلمي» قال إن أوجب ما) أبو عمر في تهيده: قوله 3

 يكون هذا على من واكلهم وجالسهم وكل من أمكنه نصح السلطان لزمه ذلك قال مالك إذا
 رجا أن يسمع قال أبو عمر وإل دعا لهم فإنهم كانوا ينهون عن سب المراء ثم نقل بسنده

 ينهون عن سب المراء.كان الكابر من أصحاب رسول ال 
 ) في الحياء اعلم أن السلطان به قوام الدين فل ينبغي أن يحتقر وإن كان ظالا فاسقا قال4

  «سيكون فيكم أمراء يفسدون وما يصلح ال بهمعمرو بن العاص رضي ال عنه قال النبي 
أكثر فإن أحسنوا فلهم الجر وعليكم الشكر وإن أساءوا فلهم الوزر وعليكم الصبر».

 ) ففي الامع الصغير من حديث الطبراني الكبير عن أبي أمامة مرفوعا «ل تسبوا الئمة5
وادعوا لهم بالصلح فإن صلحهم لكم صلح».

 قال الناوي والعزيزي: أي ل تسبوا المام العظم ونوابه وإن جاروا وادعوا لهم إلخ إذ بهم
.84 ص: 8حراسة الدين وسياسة الدنيا، وإسناده حسن .كنون ج: 



)1والمهههر بهههالهههروج مهههنه مههها صهههدر(
ويهههههههسأل النهههههههسان مههههههها مهههههههن حهههههههق
وكههههههههان قههههههههد أدرك صههههههههحب بههههههههرره
فهههههههدخهههههههلوا إذ ذاك تهههههههت الهههههههطاعهههههههه
ومهههها سههههعوا فههههي عههههزلهههههم وحههههربهههههم
أمههههههها خهههههههروج الهههههههبعض مهههههههن تَهههههههبِعا
فهههههههههليس حهههههههههجة لهههههههههذي احهههههههههتجاج
كهههههههههههما يهههههههههههرى مهههههههههههحققون كهههههههههههبرا
كهههههههههالهههههههههعرفهههههههههي وشهههههههههيوخ عهههههههههصره
ول يهههههههههههقر كهههههههههههافهههههههههههر تهههههههههههقدمههههههههههها
وذا الهههههههسنوسهههههههي شهههههههارح الهههههههقصيد
وأههههههههههل طهههههههههيبة قهههههههههيامههههههههههم عهههههههههلى
فهههههههقيل بهههههههدءا فهههههههي الهههههههقيام اخهههههههتلفا
ومههههن يههههرى الههههقيام بههههالههههفسق لههههديههههه
وقهههههههد تهههههههولهههههههى بسهههههههط ذا الهههههههشقا
ق

 ــــــــــــــوذو القواعد فتى الماجد

بههههههل بههههههأدا حههههههقوقهههههههم لهههههههم أمههههههر
)2لهههههههه مهههههههن ال الهههههههكري الهههههههق(

ومههههههقتدى بهههههههم مههههههلوكهههههها جههههههوره
ونههههههصحوهههههههم قههههههدر السههههههتطاعههههههه
ول غهههههدا خهههههلفههههههم مهههههن دأبههههههم
عهههلى ابهههن يهههوسهههف لهههكيما يُخْهههلَعا
لهههههههكمهم بهههههههالهههههههكفر لهههههههلحجاج
مهههههههههن تهههههههههقدم ومهههههههههن تهههههههههأخهههههههههرا
فهههههههإنههههههههم قهههههههد جهههههههزمهههههههوا بهههههههكفره
عههههلى ذوي السههههلم عههههند الههههقدمهههها
بسههههههطه فههههههي شههههههرحههههههه الههههههفريههههههد
بههههههههههني أمههههههههههية لههههههههههفسقهم جههههههههههل
ثههههههههم عههههههههلى أن ل يههههههههقام ائههههههههتُلفا
مهههههههههههقيد بهههههههههههظن قهههههههههههدرة عهههههههههههليه

)3كهههههنون مهههههعْ مهههههيارة الهههههزقههههها
ق(
زرو
ق نههههههصا قههههههال فههههههي الههههههقواعههههههد

  وكنون52 «ما سب قوم أميرهم إل حرموا خيره» الشيخ زرو
ق في القواعد ص: ) قال 1
 . وفي الامع الصغير «سيليكم أمراء يفسدون وما يصلح ال بهم أكثر فمن84 ص: 8ج 

 عمل منهم بطاعة ال فله الجر وعليكم الشكر ومن عمل منهم بعصية ال فعليه الوزر
 وعليكم الصبر». الناوي: أي ل طريق لكم في أيامهم إل الصبر فالزموه فهو إشارة إلى وجوب

طاعتهم وإن جاروا ولزوم النقياد لهم والتحذير من الروج عليهم وشق العصا.
) ولفظ الديث: «أدوا إليهم حقوقهم واسألوا ال تعلى حقكم».2

 وفي الامع الصغير: «السلطان ظل الرحمن في الرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده فإن
 عدل كان له الجر وعلى الرعية الشكر وإن جار وحاف وظلم كان عليه الصر وعلى الرعية

الصبر».
 الناوي من أخل
ق العارفي مخاطبة ظلمة السلطي باللي بأن يشهد احدهم أن يد القدرة
 اللهية هي الخذة بناصية ذلك الظالم إلى ذلك الور وأن الاكم الظالم كالبور على فعله

من بعض الوجوه وكصاحب الفالج ل يستطيع تسكي رعدته.
) أي شرح ميارة على لمية الزقا
ق.3



حههههههفظ الههههههنظام واجههههههب وذو لههههههزوم
لههههههذاك مههههههن بههههههقول او فههههههعل خههههههرج
وقهههههد أتهههههى فهههههي الهههههبر «الهههههؤمهههههن ل
أن يههههههههههههههتعرض لسههههههههههههههلطان ومهههههههههههههها
والهههههترمهههههذي مهههههن مهههههشوا شهههههبرا إلهههههى
إن ذا فههههههمت كهههههن مهههههلزم الههههههرب

ول تههههههههكن مههههههههن لههههههههفرط خسههههههههره 
أو عههههههههامههههههههل بههههههههرفههههههههع او بههههههههنصب
فهههههههمن قهههههههيام الهههههههقعود قهههههههد يهههههههكون

ـــــــــــــ

رعههههي الههههصالههههح الههههتي لههههها عههههموم
عهههههن المهههههام جههههها بهههههإجهههههماع حهههههرج

) عهههههلى1يهههههذل نهههههفسه» وللبحهههههر(
)2مهنه لهه النهصاف حهمله انهتمى(
)3إذلل سهههههههلطان أذلههههههههم عهههههههل(
)4وثههالههث الههغلوب والههذي غههلب(
)5يههههههبيع أخههههههراه بههههههدنههههههيا غههههههيره(

فهههي حهههزب حهههرب أو بحهههرب حهههزب
)6أولههى ومههن تههرك أولههى سههكون(

) عبد ال بن عباس رضي ال تعلى عنهما.1
 ) الشيخ زرو
ق: ل يجوز لحد اليوم أن يتعرض للمور العامة بل يقتصر بالنكار على عياله2

 وخاصته بقدر ما يقتضيه العرف، وينكر في العموم ما ل يتهم فيه بأمر يغير قلوب المراء فقد
  «الؤمن ل يذل نفسه» قيل لبن عباس رضي ال عنهما فما معنى ذلك؟ قال يتعرضقال 

 للسلطان وليس له منه النّصف، ثم من كان قادرا على ذلك لم يتمكن منه إل بفساد النظام
وذلك محرم إجماعا.

 ) ولفظ الترمذي –كما في القواعد-: «ما مشى قوم إلى سلطان شبرا ليذلوه إل أذلهم ال3
تعلى».

وفي الامع الصغير «السلطان ظل ال في الرض فمن أكرمه أكرمه ال ومن أهانه أهانه ال».
 الناوي: لن نظام الدين إنا هو بالعرفة والعبادة وذلك ل يحصل إل بإمام مطاع ولوله لوقع
 التغلب وكثر الهرج وعمت الفت وتعطل أمر الدين والدنيا، فالسلطان حارس وراع ومن ل

راعي له فهو ضال فمن أهان أمير الؤمني فهو من الهاني.
) فيه تلميح لقول الؤرخ الديب التار بن حامدٌ رحمه ال تعلى:4

خل السياسة إلى جانب   ألق لها البـل على الغارب
ل تك مغلوبا ول غالبا   كـن ثالث الغلوب والغالب.

 ) فعن مالك أنه كان يقول أخسر الناس من باع آخرته بدنياه وأخسر منه من باع آخرته5
بدنيا غيره.

 وفي الامع الصغير: «إن من شر الناس منْزلة عند ال يوم القيامة عبدا أذهب آخرته بدنيا
غيره.



 الناوي: أي باع دينه بدنيا غيره، ومن ثم سماه الفقهاء أخس الخساء وقالوا لو أوصى
للخس صرف له.

 ) في صحيح مسلم «ستكون فت القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الاشي6
 والاشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه من وجد فيها ملجأً فليعذ به».

تشرّف: تطلّع، وتستشرفه: تغلبه وتصرعه.
ولههههههيرجههههههع الههههههعبد لههههههالههههههك الههههههلوك
يهههههههههجعلهم لهههههههههن أطهههههههههاع رحهههههههههمه
وفهههههي المهههههامهههههة ههههههنا الهههههقول وفهههههى
مههههعتمدا عههههلى الههههناوي ذي الههههفنون

)2إذا كههههري الههههقوم جهههها فههههلتكرمههههه(
فههههههههيهم ومههههههههنهم يعهههههههههد العههههههههظام
فههههههههههههذا الههههههههههههراد بههههههههههههكري الههههههههههههقوم
ويهههههحصل الكهههههرام بهههههالهههههلذْ نهههههاسهههههبه
فههههههههههال الكههههههههههرام ابههههههههههتلء عههههههههههوّده

) فهههههي قهههههلبه وبهههههغض3مهههههن إحهههههنة(
فههههههههكان فههههههههي إكههههههههرامههههههههه إذن بههههههههقا
إذ قههههههههههههد تههههههههههههعزز وقههههههههههههد تههههههههههههكبرا
فههههههههههفي احههههههههههتقاره إذا مهههههههههها وقههههههههههعا
ومههههههههههن هههههههههههنا يظهههههههههههر أن اسههههههههههتثنا

 ـــــــــــإذ نيط الكرام كما قال الغرر 

بههههههههيده قههههههههلوبهههههههههم بههههههههل شههههههههكوك
)1ومههههن عههههصاه هههههمْ عههههليه نههههقمه(

فهههههآن لهههههي بهههههوعهههههد الرشهههههاد الهههههوفههههها
فهههههو يههههقول والههههديههههث ذو شههههجون
هههههههههو رئههههههههيسهم مههههههههطاع الههههههههكلمه
دأبهههههههههههها لههههههههههههه ويههههههههههههكثر احههههههههههههترام
ل أنهههههههههه الهههههههههصالهههههههههح أو ذو الهههههههههعلم
مهههههن رفهههههع مجهههههلس وإجهههههزال الههههههبه
فهههههههههضده اسهههههههههتهانهههههههههة للمفسهههههههههده
تهههفضي وذا سهههفك الهههدمهههاء يهههفضي
لهههههههههههههديهههههههههههههنه ولشهههههههههههههروره اتهههههههههههههقا
وتهههههههاه بهههههههالهههههههدنهههههههيا ونهههههههفسا كهههههههبرا

)4هههلكههه فههي الههديههن والههدنههيا مههعا(
ذي الهههكفر والهههفسق ضهههعيف الهههبنى

) وإلها
ق الهضرر(5بهخوف محهذور(
6(

 ) أوحى ال تعلى إلى بعض أنبيائه عليهم الصلة والسلم أنا ال ل إله إل أنا مالك اللوك1
 قلوب اللوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة فل

تشغلوا أنفسكم بسبهم وادعوني أعطفهم عليكم.  
 ) ولفظ الديث: «إذا أتاكم كري قوم فأكرموه» وفي رواية: «شريف قومه» والديث2

ضعيف ل موضوع. 
) بالكسر أي حقد.3
 ) وفي تفسير ابن عجيبة عن بعضهم أن العاقل عن ال يعاشر الناس على ما دبر ال لهم4

 فالغني قد أكرمه ال كرامة ابتلء كما ذكر في تنْزيله فإذا لم تنْزله تلك النْزلة التي أنزله ال
 فيها فاستهنت به وحقرته من غير جرم فقد تركت موافقة ال في تدبيره وأفسدت عليه دينه
 وأثمته وكذلك معاملة اللوك والولة على هذا السبيل فإذا عاملت اللوك والسلطي معاملة



 الرعية فقد استخففت بحق السلطان وكيف يجوز أن تستخف بحقه والسلطان ظل ال في
الرض به تسكن النفوس وتمع المور. انتهى باختصار.

) ديني أو دنيوي.5
) للفاعل أو للمفعول معه.6

مٌ مههههههههههن الههههههههههولة الههههههههههظلمهفههههههههههقاد
إذ لههههههههههههلبلء مههههههههههههالههههههههههههه ونههههههههههههفسه
وكههههههههههههالههههههههههههعامههههههههههههلة لههههههههههههلرعههههههههههههيه
مههههههههنه أصههههههههابههههههههته ومهههههههها إن صههههههههبرا
وبهههههههههههالهههههههههههداراة الهههههههههههنبي الهههههههههههداري
لههههههذا كههههههثير مههههههن أكههههههابههههههر السههههههلف
لههههههههلمههههههههراء الههههههههائههههههههريههههههههن يههههههههبدي
يههههههقبلْه لههههههلرفههههههق وحههههههفظ الههههههديههههههن
وذاك السهههههههههلوب مهههههههههع الهههههههههؤلهههههههههفه
صههههههلى عههههههليه ربههههههه الههههههلذْ عههههههرفههههههه
ههههههذا ولهههههم تهههههطلب لهههههدى الكهههههابهههههر
إل لههههههدى أمههههههن حههههههصول الفسههههههده
بههههههالمههههههن والههههههاصههههههل أن الههههههكمله
لهههههذاك بهههههعض الهههههعارفهههههي قهههههال مهههههن

 ـــــــــــإكرامه إذ للمزور جاء

)1يهههلزم مهههن إلهههيه جههها أن يهههكرمهههه(
عههههههههرّض إن أقههههههههصى إذن مجههههههههلسه
عهههههههههههههامهههههههههههههله فهههههههههههههحيثما أذيهههههههههههههه

)2فههو فهي الهدنهيا والخهرى خسهرا(
)3بهههههعث فهههههلتدار فهههههي ذي الهههههدار(

وبههههههههههزيههههههههههد ورع كههههههههههان اتههههههههههصف
بههههههههشاشههههههههة وإن لههههههههعرف تسههههههههدي

)4ورحههههههمة لههههههلظالههههههم الههههههسكي(
وغههههههيرهههههههم قههههههد كههههههان طههههههه ألههههههفه

) وبهههالهههلق الهههعظيم وصهههفه5حههههقا(
إههههههههههانهههههههههة لهههههههههفاسهههههههههق أو كهههههههههافهههههههههر
إذ الههههههههههههههانهههههههههههههة لهههههههههههههه مهههههههههههههقيده
ل تههههههههههههكرم كههههههههههههما تهههههههههههههي لههههههههههههه
زار مههههههههههههن الههههههههههههولة يههههههههههههنبغي إذن
وعههههههههههنه قههههههههههد خههههههههههلع كههههههههههبريههههههههههاء

  كثيرا ما كنت أسمع سيدي عليا الواص رضي ال تعلى156قال الشعراني في النن ص) 1
 عنه يقول ينبغي لنا أن نعظم الولة ونكرمهم أدبا مع ال عز وجل الذي ولهم رقابنا

وحكمهم فينا.
 ) وقد ذكر الغزالي أن من وظائف الصحبة مع عموم اللق أن تنْزل الناس منازلهم فتزيد في2

  بسط رداءه لبعض وقال: «إذاإكرام ذي النْزلة وإن كانت منْزلته في الدنيا فإن رسول ال 
جاءكم كري قوم فأكرموه» انظر كتاب الربعي.

) في الامع الصغير: «بعثت بداراة الناس». 3
 الناوي: أي خفض الناح ولي الكلم لهم وترك الغل ظ فإن ذلك من أقوى أسباب اللفة

واجتماع الكلمة وانتظام المر. انتهى منه.
ولبعضهم وأجاد:

ما دمت حيـا فدار النـاس كلـهم     فإنـما أنـت فـي دار الداراة



من يدر دارى ومن لم يدر سوف يرى    عـما قليل نديـما للـندامات.
  كانوا يلقون المراء الذين قد) وقد نقل ابن عجيبة في تفسيره أن أصحاب رسول ال 4

 ظهر جورهم ويقبلون جوائزهم وكان ابن دينار ومحمد بن واسع ومن قبلهم والسن البصري
يلقون المراء ويقبلون منهم ويظهرون العطف عليهم والنصيحة لهم. انتهى باختصار.

) في جسوس أنه عليه الصلة والسلم قال: «ل يعرفني حقيقة غير ربي».5

لهههههو لهههههم يهههههك اعهههههتقد نهههههقص رتهههههبته
فهههههههليكرم الهههههههزورُ كهههههههل مهههههههن يهههههههزور
ولهههههو بهههههسوء الهههههظن فهههههالهههههلذْ ظهههههلما
ويهههههههههههههتواضهههههههههههههع إمهههههههههههههام الهههههههههههههبرره
يههههههههههرفههههههههههع مههههههههههنْزلههههههههههتهم ويههههههههههكرم
وبههههههههههههههههههههههههعض الولههههههههههههههههههههههههيا رآه راء
والنههههههههبيا والولههههههههيا بههههههههي يههههههههديههههههههه
فههههههههقال بههههههههعضهم لههههههههه إذ أسههههههههمعه
هههههههههذا الههههههههتـأدب بههههههههل انهههههههها وقههههههههع
أل تههههرى السههههلطان إن يخههههلع عههههلى
حهههههههينئذ يهههههههركهههههههب مهههههههن خهههههههلعته
قههههههد ت ذا الههههههنظم الههههههتم الههههههفائههههههده
فههههذو الههههيد الههههطولههههى بههههفهم يههههبصر
ولههههههههههههههههم أرد إل بههههههههههههههههيان الههههههههههههههههق
عهههههساه يهههههحصل بهههههه الهههههنفع الهههههعميم
فهههههمن مهههههع الهههههق يهههههدور حهههههيث دار
وبههههههههههالشههههههههههارة الههههههههههلبيب يههههههههههفهم
فههههههههلتقنا يهههههههها ال مههههههههن كههههههههل زلههههههههل
وأولهههههههههههههنا الهههههههههههههراتهههههههههههههب الهههههههههههههعليه
وول أمهههههههههههرنههههههههههها الهههههههههههيار واحهههههههههههم
والهههههههههههههمد ل الهههههههههههههكري وعهههههههههههههلى

 ــــــــــوالل والصحاب والتباع

لههههههها أتهههههههى مهههههههن ههههههههو مهههههههن رعهههههههيته
لههههو ظههههالهههها إذ ظههههالههههم الههههنفس الههههزور

)1قهههههههام إذن لهههههههظالهههههههم وأكهههههههرمههههههها(
كههههههههان لههههههههلة قههههههههريههههههههش الههههههههكفره
إذ مَظهَههههههههههر الههههههههههعز اللهههههههههههي هههههههههههم
فههههههي نههههههومههههههه فههههههي حههههههلة خههههههضراء
قهههههههد وقهههههههفوا وذاك أشهههههههكل عهههههههليه
رؤيههههههاه ل تههههههنكره لههههههم يههههههكن مههههههعه

)2مههههع الههههذي عههههليه خِههههلْعة خههههلع(
مههههن هههههو مههههن غههههلمانههههه قههههد جههههعل

)3أكههههابههههر الههههدولههههة فههههي خههههدمههههته(
مهههههههعْ نهههههههكت ثَهههههههم تهههههههرو
ق رائهههههههده
بهههههههها وذو الهههههههقصر بهههههههاعههههههها يهههههههقصر
لههههههههقاصههههههههر مههههههههثلي ونههههههههفع الههههههههلق
ويههههههرتههههههضيه كههههههل ذي ذو
ق سههههههليم
تهههههههلو لهههههههه كهههههههأس طهههههههله إذ تهههههههدار
وال جهههههههههل بهههههههههالهههههههههصواب أعهههههههههلم
ووفهههههههههههقنّنا لهههههههههههصالهههههههههههح الهههههههههههعمل
وأصهههههههههلح الهههههههههراعهههههههههي والهههههههههرعهههههههههيه
بههههههههههلدنهههههههههها مههههههههههن فههههههههههتنة وظههههههههههلم
حههههههههههبيبه صههههههههههلى وسههههههههههلم عههههههههههل
ومههههههههههن لهههههههههههم تههههههههههبع بههههههههههاتههههههههههباع.

 ) قال بعض العارفي من أتانا فقيرا حقيرا أكرمناه كائنا من كان وإن كان ظالا فنحن ظالون1
 فللنفسنا بالعاصي وغيرها ولو بسوء الظن به في وقت من الوقات فظالم قام لظالم وأكرمه 



مزية لذلك الشيخ عليه لو أنصف لسيما إن كان لذلك المير عليه منة انظر النن الكبرى ص
156.

) اللعة بالكسر ما يعطيه النسان غيره من الثياب وخلع عليه أعطاه ثوبا.2
 ) القصة كما في الناوي هي انه رؤي بعض الولياء في النوم وعليه حلة خضراء والنبياء3

 والولياء واقفون بي يديه فاستشكل ذلك الرائي فقصه على بعضهم، قال ل تنكره فإن
 تأدبهم مع من ألبسه اللعة ل معه، أل ترى السلطان إذا خلع على بعض غلمانه.. ركب

أكابر الدولة في خدمته؟.








