خالل ِ
ال رمحه هللا تعاىل من ِ
ُ ِ
ِ
كتابه:
مفهوم العدل عن َد اإلمام الغز ِي
ِ 1
ِ
ِ
نصيحة امللوك)
املسبوك يف
ُ
(التيربُ
3
السقَّا ،2خالد محدي عبد الكرمي
مهنَّد مجال َّ
املل يخص
الرئيسة يف أنَّه مع كثرةِ ِ
ال رمحه هللا تعاىلَّ ،إَّل َّ
الدراسات املؤلَّفة حول اإلمام الغز ِ
كثريا
أن َ
َّل مشكلةُ هذا البحث َّ
هناك ً
تتمث ُ
ِ
بعد يف
من املفاهي ِم
العظيمة مل َّ
تؤصل ُ
رسائل علميَّة؛ ومنها[ :العدل] مع شدَّة احلاجة إليه يف زماننا؛ ممَّا استدعى تقدميَ
َ
در ٍ
ويهدف هذا البحث إىل ِ
تبّي مفهوم ِ
العدل عند ِ
اسة علميَّ ٍة منهجيَّ ٍة ِ
بيان األمور اآلتية عند اإلمام الغز ِ
اإلمام الغز ِ
ال:
ال.
ُ
َ
َّوء على ِ
دل ،وإلقاء الض ِ
الوقوف على قو ِ
العدل ،و ِ
اعد ِ
ترسيخ احلكم ،ومعرفة أنو ِاع ِ
أهيَّة ِ
فضل الع ِ
العدل
العدل يف
ِ
َ
ِ
َّحليلي .ومن ِ
توصل إليها الباحث َّ
العامل
أن
املنهج
واإلنصاف .وقد اتَّبع الباحث يف ذلك
أهم النَّتائج الَّيت َّ
الوصفي الت َّ
َّ
َ
َ
ال يف ِ
األساس عند اإلمام الغز ِ
منو َّ
الشرور،
حتل
اآلفات و ُّ
الدولة وازدهارها هو ُ
كل خ ٍري ،وبفقدهِ ُّ
َّق ُّ
ُ
العدل؛ فبإقامته يتحق ُ
َ
ِ
ِ
وخترب األمم والبلدان ،ويشقى اإلنسان ،و َّ
أن قواعد العدل واإلنصاف عنده هي :معرفةُ احلاكم ق ْد َر الوَّلية وخطورةَ أمرها،
َّقرب من الع ِ
ِ
وعدم التَّك ِرب و ِ
وعدم ِ
الرضا
احلّي الن
لماء َّ
َ
الص َ
الغضبُ ،
ورفع ظل ِم الوَّلة عن الشَّعبُ ،
ُ
والت ُّ ُ
َّاصحّي ومساع آرائهمُ ،
َّاس بس ٍ
ِ
ِ
رعة ،وعدم حتق ِري أر ِ
اَّلشتغال ابلشَّهوات،
دم
ابب احلو ِ
لنفسه ،وقضاءُ حو ِ
َّ
للرعيَّة ما َّل يرضاهُ
ائج ،وع ُ
ُ
ائج الن ِ ُ
ِ
ِ
ِ
استعمال اللُّ ِ
اَّلجتهاد يف ِ
الر ِ
طف و ِ
فق يف األم ِر كله ،و
و
ُ
طلب رضاء َّ
ث إقامةَ
اقرتح الباح ُ
ُ
الرعيَّة مبوافقة الشَّرع .ويف النهاية َ
ٍ
ٍ
حول ِ
ِ َّ
ثقافاُتم؛ ويف طليعتهم
أعالم الفك ِر
امج حواريٍَّة َ
وتنوعت ُ
انب نبوغهم َّ
دورات تثقيفيَّة وبر َ
اإلسالمي الذين تعدَّدت جو ُ
ال يف در ٍ
وحتقيق كتاب( :التِرب املسبوك يف نصيحة امللوك) لإلمام الغز ِ
اسة علميَّ ٍة أكادمييَّ ٍة.
ال رمحه هللا تعاىل،
اإلمام الغز ُّ
َ
ُ
ال-التِرب املسبوك-نصيحة امللوك.
الكلمات املفتاحية :املفهوم-العدل-الغز ُّ
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The concept of justice in Imam Al-Ghazali's book
(Altibr Almasbuk Fi Nasihat Almuluk)
Mohannad Jamal Alsakka
Abstract
The major focal point of this research is that in spite of there are a lot of studies about Imam Al-Ghazali,
there are a lot of great concepts which do not write in thesis such as justice although it is an important
matter which we need to know a lot about it in our time. This divergence necessitated embarking upon a
scientific methodological study showing the concept of justice of Imam Al-Ghazali. This research seeks to
show many matters of Imam Al-Ghazali like the virtue of justice and shedding light on the importance of
governance consolidation, knowing the types of justice and clarification the rules of justice and equity. The
researcher followed an analytical-descriptive approach. The most important findings and inferences the
researcher attained from this work that, for Imam Al-Ghazali, justice is the basis of progress and prosperity
of the state. The establishment of justice will achieve all the best and the lost of justice will lead to scourges
and evils and the destruction of nations and countries and people will get tired. The rules of justice and
equity for Imam Al-Ghazali are the ruler's knowledge about the importance of ruling and seriousness of this
matter and being close to righteous scholars who give advices and hearing their opinions, helping people to
get rid of the injustice of governors, not being arrogant or angry, refusing for parish what he refuses for
himself, the fast fulfillment for the needs of people, not being engaged in lusts, the using of kindness and
leniency in all of his matters and the striving for the satisfaction of parish with the consent of religion. In
conclusion, the researcher suggested the establishment of educational courses and discussion programmes
about the famous islamic thinkers who had different aspects of talents and cultures like Imam Al-ghazali. He
also suggested for us to edit the book (Altibr Almasbuk Fi Nasihat Almuluk) for Al-Ghazali in an academic
scientific study.
Keywords: Concept, Justice, Al-Ghazali, Altibr Almasbuk, Nasihat Almuluk
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بسم هللا الرمحن الرحيم
املقدمة:
السالم على أشر ِ
ِ
املرسلّي،
ف
أقوم ،و َّ
ُ
َ
الصالةُ و َّ ُ
احلمد هلل اآلم ِر ابلعدل والنَّاهي عن الظُّل ِم واهلادي للَّيت هي ُ
ِ
الصادقّي ،وصح ِ
حمم ٍد َّ ِ
ِ
ِ َّ
ابته ِ
ومن اهتدى
سيِدان َّ
ين َّ َ
الغر امليامّيَ ،
َ
الصادق الوعد األمّي ،وعلى آله الطاهر َ
هبديهم إىل ِ
يوم ِ
الدي ِن.
َّأما بع ُد:
ِ
األم ِة اإلسالميَّة ،ومعلَم ز ِ
ال رمحه هللا تعاىل علم من ِ
َّ
امتاز ابلعل ِم
فإن
أعالم َّ
اإلمام الغز َّ
اخر من معاملهاَ ،
َ
َْ ٌ ٌ
ٌ
نون عدَّة ،وسطَّر كتبا م ِ
الراشد ،وكتب يف فُ ٍ
ْ َّ
أهبرت
تعددةً،
ابلواف ِر والفك ِر َّ
مسري الشَّمس ،و ْ
َ ً ُ
فسارت مؤلفاته َ
َ
ارد ال َفرائد ،وزو ِ
العام؛ وذاك ملا حوته من شو ِ
ائد ال َفوائد.
اخلاص و َّ
َّ
ُ
ِ 4
الرت ِ
ِ
ِ
نصيحة
املسبوك 5يف
ومن بّي ُّ
ُ
اث العظي ِم الَّذي تركهُ الغز ُّ
ال رمحه هللا تعاىل َ
كتاب( :التيربُ
الدقيقة ِ
ِ
ِ
ألهيَّة التَّ ِ
عامل
قيقي َّ
فاصيل َّ َ
اس َح ٌّ
امللوك) ،فهو نرب ٌ
لألمةَ ،
رسم من خالله اخلطو َط العريض َة والتَّ َ
ِ
ابلعدل و ِ
ِ
رشد ِ
ِ
اإلنصاف وتُبعد عن
للعدل و
نصائح رائع ًة
القسط بّي العباد ،وقدَّم
للملوك و َّ
السالطّي ،تُ ُ
َ
ِ
استخدام احلكاايت واحلكم واألمثال؛ ِ
ِ
اجلوِر واإلجحاف ،ويف ِ
اَّلقتداء
ألخذ العربة ،و
أكثر من
سبيل ذلك َ
الزمان؛ فبنوا وشادوا البنيان ،وأرخى العدل ذيوله فوقهم؛ فازدهرت
أبصحاب اخلربة ،الَّذين عاشوا يف قدمي َّ
ٍ
أبسلوب ِ
سهل العبارة ،غزي ِر املعىن؛ ممَّا أعطاهُ قيمةً علميَّةً كبريةً؛ عالوًة عن كونه
كل ذلك
مملكتهم؛ وصاغ َّ
للبحث وا ِ
من الكتب النَّ ِ
ِ
ووضعت له هذا العنوان:
لدراسة،
الرائدةِ يف موضوعه؛ لذا اخرتته
فيسة يف اببه ،و َّ
ُ
" ُ ِ
ال رمحه هللا تعاىل من خالل كتابه :التِيرب املسبوك يف نصيحة امللوك"؛
مفهوم العدل عند اإلمام الغز ِي
ِ
ِ
ذاك َّل يعين اَّلستغناءَ عن املؤلَّفات األخرى
ص
البحث هبذا الكتاب ،ف َ
َ
ٌّ
وغين عن البيان أنَّه عندما أخص ُ
ٍ
املوضوع ،وأ َركِ ُز عليها
املقصود أنَّه سيكو ُن البَّوابةَ األصليَّةَ الَّيت ألُ من خالهلا إىل
لكن
ِ
حبال من األحوال؛ و َّ
َ
يف عرض األفكا ِر ومناقشتها؛ أللقي الضَّوء على ذلك املفهوم ،وما خبؤ فيه من عرب ٍ
ات نَ ٍ
فيسة.
َ
َ
َ
مشكلةُ البحث:
ِ
ِ
العلماء
قل َمن وصل إليها من
ال رمحه هللا تعاىل مدرسةً إصالحيَّ ًة عظيمةً ،وحيظَى بشعبيَّ ٍة َّ
اإلمام الغز ُّ
ميث ُل ُ
الدراسات املؤلَّفة حوله -حيتاج إىل مز ِ
واملصلحّي؛ ومع ذلك فال ز َال -مع كثرة ِ
ِ
يد ٍ
للوقوف
وتعم ٍق؛
حبث ُّ
َ
ُ

الذهبكلُّه ،وقيل :هو من َّ
 4التيِربَّ :
الذهب والفضَّة ومجيع جواهر األرض من النُّحاس و ُّالزجاج وغري ذلك ممـَّا استُخرج من املعدن قبل صياغته واستعماله ،وقيل:
الذهب املكسور .ينظر :ابن منظور ،مجال ِ
هو َّ
مكرم بن علي ،لسان العرب ،مادة( :ترب) ،ج ،4ص.88
الدين َّ
حممد بن َّ
5
وسبكت َّ
ملذوبة منه.
ك،
املسبوكٌ :
ُ
السبيكة :القطعة املستطيلة ا َّ
الذهب سب ًكا؛ أي :أذبتُه وخلَّصته من خبثه وأفرغته يف قالب ،و َّ
ك ويسبِ ُ
مفعول من سبَك يسبُ ُ
ُ

حممد بن علي ،املصباح املنري يف غريب َّ
الشرح الكبري ،مادة( :سبك) ،ج ،1ص.265
ينظر :الفيُّومي ،أمحد بن َّ
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الس َّقا ،خالد محدي عبد الكرمي
مهنَّد مجال َّ

يؤصل يف ٍ
خاص ٍة
رسالة َّ
اإلمام رمحه هللا؛ ومنها العدل ،فهو مل َّ
على تلك املفاهيم العظيمة الَّيت كان خيطُّها ُ
ِ
جتلِي حقيقتهِ ،
وخصوصا يف زماننا املعاصر؛
دقائقه مع شدَّة احلاجة إليه
عن
وحترُر قواعده ،وجتلي
َ
ً
الغموض ْ
حبثه ودر ِ
بد من ِ
فال َّ
استه.
أهداف البحث:

ِ
األهداف ِ
البحث إىل ِ
اآلتية:
حتقيق
يسعى هذا
ُ
فضل الع ِ
عند ِ
اإلمام الغز ِ
ال.
دل َ
 .1بيا ُن ِ َ
َّوء على ِ
 .2إلقاء الض ِ
أهيَّة ِ
عند اإلمام الغز ِ
ال.
العدل يف ِ
ترسيخ احلكم َ
ُ
ِ
عند اإلمام الغز ِ
ال.
 .3معرفةُ أنو ِاع العدل َ
الوقوف على قو ِ
ِ
اعد ِ
عند اإلمام الغز ِ
ال.
العدل و
.4
ُ
اإلنصاف َ
ِ
أهييَّة البحث:
ِ
ِ
ِ
كتاب( :التِيرب املسبوك يف نصيحة امللوك) ميتاز
تنبع أهيَّةُ البحث من أهيَّة األصل الَّذي بين عليه ،ف ُ
ُ )1
اقعي إضافةً إىل ٍ
ٍ
تصلح لواقعنا أكثر من
بعد
ٍ
ببعد و ٍ
فمع أنَّه قد ألِف يف َّ
الزمن املاضي؛ َّ
اترخييَ ،
لكن أحكامه ُ
أي ٍ
ألن جمتمعنا املعاصر يشبه يف كث ٍري من نواحيه جمتمع ِ
ِ
وقت مضى؛ َّ
اإلمام الغز ِ
ال رمحه هللا تعاىل،
َ ُ
َ
َ
ياسة ٍ
ابلس ِ
أن املشتغلّي ِ
بوجه ٍ
عام و َّ
ظ ذلك سواء يف كتاابته أو كتاابت ِ
خّي لعصرهِ ،فلو َّ
احلك َام
ونالح ُ
َ
املؤر َ
ً
ٍ
بوجه ٍ
األم ِة
لساد ُ
العدل بينهم ،ولعال شأ ُن َّ
خاص قرؤوهُ وعملوا مبا فيهَّ ،
األمن والطُّمأنينةُ حيا َة النَّاس ،و َ
لعم ُ
وتقدمت ووصلت ألعلى مر ِ
َّ
الرقي.
اتب ُّ
ٍ
منطلقات معيَّنةً لرتسيخ مفهوم ِ
العدل يف كيفيَّة إدارة َّ
الدولة،
كتاب( :التِيرب املسبوك يف نصيحة امللوك)
 )2حيوي ُ
حتو ٍ
وسياسة َّ
َّلت كثريًة ميكن أن تكو َن
احلكام والوزراء واملوظَّفّي ،وإصالح الفساد ،وهذا ما حنتاجه اليوم؛ فالعامل يشهد ُّ
متهيدا ٍ
السلطة.
نقطةَ ُّ
ملرحلة جديدةٍ يف عمر اإلنسانيَّة على مستوى احلكم و ُّ
حتوٍل يف اتريخ البشريَّة ،و ً
البحث الضَّوء على واحدةٍ من ِ
أهم املسائل يف حياتنا أَّل وهي[ :العدل] ميزان هللا يف األرض،
ط
 )3يسلِ ُ
ُ
َ
ويبّي ِ
ِ
العامة
أهيَّة العمل به ،وخطورة تركه واإلعراض عنه؛ وذلك إلصالح الواقع من خالل بيان القواعد َّ
للعدل ،وصياغتها يف ضوابط و ٍ
اضحة يسهل األخ ُذ هبا ملن أراد اَّلنتظام يف سلك العدل.

منهج البحث:
ِ
مجعت أقو َال ِ
اإلمام الغز ِ
ال رمحه هللا تعاىل وآراءَه املرتبطةَ
ملنهج الَّذي سلكتهُ يف هذا البحث :الوصفي التَّحليلي ،فقد ُ
ا ُ
خاصةً و ِ
خالل ِ
مبوضوِع ِ
البحث من ِ
قمت بتحليلها
كتابه( :التِيرب املسبوك يف نصيحة امللوك) َّ
كتبه األخرى َّ
عامةً ،مثَّ ُ
ِ
ِ
لدي ِمن آراء اإلمام الغز ِ
ين؛ حملاو ِلة
خاصة،
ال رمحه هللا َّ
معتمدا على ما تولَّد َّ
وعرضها؛ ً
ومستنريا آبراء العلماء اآلخر َ
ً
إظها ِر ِ
مفهوم ِ
عند ِ
اإلمام الغز ِ
ال رمحه هللا تعاىل.
العدل َ
ِ
البحث من كالم ِ
اإلمام الغز ِ
ال رمحه هللا
موضوع
كنت آخ ُذ الفكرَة األساسيَّةَ الَّيت يقوم عليها
ُ
لقد ُ
تعاىل يف ِ
شرحا ملعضلها ،أو
ألتمس
كتابه( :التِيرب املسبوك يف نصيحة امللوك) َّأوًَّل ،مثَّ
ً
تكميال هلا أو ً
ُ

نصيحة ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ ِ
ِ
امللوك)
املسبوك يف
ُ
ال رمحه هللا تعاىل من خالل كتابه( :التيربُ
مفهوم العدل عن َد اإلمام الغز ِي
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تفصيال جململها من ِ
كتب اإلمام الغز ِ
ال األخرى اثنيًا ،مثَّ
ً
أضيف ملا ُمجع َّ
ُ
لدي –عند احلاجة -ما قالهُ علماءُ
الس ِ
ِ
تزداد الفكرةُ ثراءً واملوضوعُ حسنًا وهباءً ،مع حماولة
ياسة الشَّرعيَّة وما سطَّروه يف كتبهم اثلثًا؛ َّ
حَّت َ
إسقاط ذلك الكالم على واقِعنا املعاصر؛ ِ
هيل النَّظَر ،ملن أراد حسن ِ
ِ
ألخذ العَِرب وتَ ْس ِ
الس َري.
َ ُ َ
السابقةُ:
اسات َّ
ال يِدر ُ

ِ
ٍ
ٍ ٍ
بتوضيح مفهوم
قامت
ِ
مل أعثـُْر على رسالة علميَّة أو أكادمييَّة –حبسب اطالعي بعد البحث والتَّفتيشْ -
ِ
ال عموما أو من خالل ٍ
كتاب ٍ
خاص من كتبه ،ومنها( :التِيرب املسبوك يف نصيحة امللوك)
العدل عند اإلمام الغز ِ ً
مؤسسة :مؤمنون بال حدود ِ
سوى ٍ
حبث منشور يف جملَّةَّ :
للدراسات واألحباث ،العدد :العاشر ،سنة:
يتفكرونَّ ،

2014م ،بعنوان[ :معاين العدل عند الغز ِ
حملمد املصباحي].
ال َّ
الباحث عن ٍ
عام ٍة للعدل عند الغز ِ
حتدَّث فيه
العدل والعقل ،و ُ
ال؛ ومنهاُ :
العدل و ُّ
معان َّ
احلق ،والعدالةُ
ُ
السياسيَّة ،والعدالةُ ِ
األخالقيَّةُ ،والعدالةُ ِ
الدينيَّةُ ،والعدالةُ يف الشَّهادة و ِ
الرواية.
ِ
ِ
ِ
مناص له من الفلسفة؛ أيَّ :ل َّبد
ابجلانب
كما اعتىن
ِ
الفلسفي من البحث ،وأراد بيا َن كون اإلسالم َّل َ

ينفصل عن العقل
ينظر إىل العدل على أنَّه َّل
من التَّعاطي ِ
العقلي مع القضااي النَّظريَّة والعلميَّة؛ لذا كان الغز ُّ
ال ُ
ُ
و ِ
الباحث من حبثه.
احلق واإلنسان حبسب النَّتيجة الَّيت خلص إليها
ُ
بشكل ٍ
ِ
ٍ
َّ
بسيط (صحيفة
الباحث
األخ
إن ما ُ
ُ
يشرتك مع حبثي (العدالة السياسيَّة) والَّيت حتدَّث عنها ُ
واحدة فقط) ،وهي ما ِ
احلديث عنها يف دراسيت.
سأفصل
َ
لكتاب( :التِيرب املسبوك يف نصيحة امللوك) يف ٍ
ِ
رسالة علميٍَّة
حتقيق
وجتدر اإلشارةُ إىل أنَّه َّل يوجد ٌ
ُ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
مرة طبعات جتاريًَّة من غري تدقيق أو حتقيق؛ ومن تلك الطَّبعات:
أكثر من َّ
أكادمييَّة؛ و َّإمنا طُ َ
بع َ
عز ِ
الدين ِ
مؤسسةُ ِ
للطباعة والنَّشر ،بريوت ،الطَّبعة األوىل1416 :هــ1996/م.
َّ .1
 .2طبعةُ دار الكتب العلميَّة ،أمحد مشس ِ
الدين ،بريوت ،الطَّبعة األوىل1409 ،هـ1988/م.
ال ومكانته العلميَّة:
املبحث َّ
األول :التَّعريف ابإلمام الغز ِي
األول :امسه ،وكنيته ،ولقبه ،ونسبه:
املطلب َّ
ُ
7
6
ٍ
ٍ
الغزال الشَّافعي .
حممد بن َّ
حمم ُد بن َّ
امسهَّ :
حممد بن َ
أمحد الطُّوسي َ

( 6طوس) :املدينةُ الثَّانية يف خراسان .بينها وبّي نَيسابور حنو عشرةُ فراسخ ،وتشتمل على بلدتّي يقال إلحداها :الطَّابران وهي بلد اإلمام
كامال مل
وإليها نسبته ،ولألخرى :نوقان ،وهلما أكثر من ألف قر ٍية ،فتحت يف أايم عثمان بن عفَّان رضي هللا عنهَّ .
تدمريا ً
دمرُتا جحافل املغول ً
ِ
الرشيد
تنهض منه ،وبُنيت فيما بعد على مقر ٍبة منها مدينة (املشهد) وذلك يف القرن الثَّامن
اهلجري ،وهبا قرب علي بن موسى الرضا وقرب هارون َّ
أيضا .ينظر :احلموي ،ايقوت شهاب ِ
الدين ،معجم البلدان ،ج ،4ص.49
ً
ِ
تبعد عن طهران مسافة قدرها1000 :كم .ينظر:
ُ
وتعرف اليوم مبشهد الرضا ،وتقع يف اجلهة الشماليَّة من إيران على احلدود اإليرانيَّة األفغانيَّةُ .
أبو حجر ،آمنة ،موسوعة املدن اإلسالميَّة ،ص.176-175
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حامد ،وليس ِمن ولده من امسه حامد ،فهو مل ِ
كىن أبيب ٍ
يعقب سوى البنات.8
كنيته :يُ َّ
َ
ِ
وحمجـة ال ِـدين،
وحجـة اإلسـالمَّ ،
ب بكث ٍري من األلقاب يف حياتـه ،ومنهـا :اإلمـام ،والفقيـه ،واملـتكلِمَّ ،
لقبه :لق َ
وزين ِ
الدين.9
نسبه( :الغَزال) وقد اختُلف يف ضبطه :هل هو ابلتَّخفيف أو التَّشديد؟
الزاي؛ أل َّن أصله من قرية (غَ َزالة )10من قرى طُوس.
فقيل( :الغَ َزال) بتخفيف َّ
وقيل( :الغَ َّزال) ابلتَّشديد؛ َّ
الصوف .11
ألن أابه كان ( َّ
غز ًال) يغزل ُّ

َّخفيف) لألسباب اآلتية:
جح يف هذه املسألة( :الت ُ
يقول الباحثَّ :
الرا ُ
13
اإلمام َّ
هيب رمحـه هللا تعـاىلَّ 12
بسـنده
أن َّ
الش ْـي َخ تَِق َّـي ال ِـديْ ِن ابْـن َّ
الذ ُّ
ذكر ُ
َّأوًَّلَ :
الصـالَ ِح رمحـه هللا تعـاىل روى َ
إىل اإلمـام الغـز ِ
ب
ـت الغَـ َّـزِالَ ،وإَِّمنَـا أ ََان الغَـ َـزِ ُّ
ال رمحـه هللا تعــاىل قولــه" :النَّـاس يـَ ُق ْولُـ ْـو َن ِل :الغَ َّـزِالَ ،ولَ ْسـ ُ
ال َمْن ُسـ ْـو ٌ
ال ."14-
ال َهلَاَ :غَزالَةُ  -أ َْو َك َما قَ َ
إِ َىل قَـ ْريٍَة يـُ َق َ
15
نقال عن ِ
أحد أسباط اإلمـام الغـز ِ
حممـد
اثنيًا :جاء يف املصباح املنري ً
حممـد بـن َّ
ال رمحـه هللا تعـاىل جمـد ال ِـدين َّ

السبكي ،اتج ِ
تقي
الدين عبد الوهاب بن ِ
حممد بن إبراهيمَ ،وفَيَات األعيان وأنباء أبناء َّ
 7ينظر :ابن َخلِكان ،أمحد بن َّ
الزمان ،ج ،4ص ،217وابن ُّ
ِ
الدين ،طبقات َّ
الشافعيَّة الكربى ،ج ،6ص.191

الرمحن ،طبقات الفقهاء َّ
الشافعيَّة ،ج ،1ص.264
 8ينظر :ابن َّ
الصالح ،عثمان بن عبد َّ
السبكي ،طبقات َّ
الشافعيَّة الكربى ،ج ،6ص.191
 9ينظر :ابن َخلِكانَ ،وفَيَات األعيان وأنباء أبناء َّ
الزمان ،ج ،4ص ،217وابن ُّ
 10غزالة :ابلت ِ
َّخفيف إحدى قرى مدينة طوس ،ينظرَّ :
حممد بن أمحد بن عثمان ،سري أعالم النبالء ،ج ،19ص ،343وقد سبق يف احلاشية رقم:
الذهيبَّ ،
(َّ )1أن طوس تعرف اليوم مبشهد ِ
الرضا.
حممد ،طبقات َّ
الشافعيَّة ،ج ،2ص.206
 11ينظر :ابن قاضي شهبة ،أبو بكر بن أمحد بن َّ
12
مؤرخ ِْ
ئِ ،
يدو َن على ألف
اإل ْس َالم ،أَبُو عبد هللا الرتكماينُ ،حمَ َّمد بن أ ْ
ا ْحلَافِظ ،املقر ُ
َمحد بن ُعثْ َمان بن قائماز .مسع بِبِ َال ٍد َكثِ َريةٍ من خالئق ي ِز ُ
الدين الْ َفزا ِري وَكمال ِ
الزملكاين وبرهان ِ
عدد من املشايخ ،ومنهمَ :كمال ِ
ّي .أخذ الْ ِف ْقه عن ٍ
الدين ابن قَ ِ
وِمائَـتَ ْ ِ
اضي ُش ْهبَة َو َغريهم،
الدين ابْن َّ
َ
ْ
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّفات كثريةٌ متنوعةٌ؛ منها :ميزان اَّلعتدال ،سري أعالم
صناعة احلَديث فأتقنها ،له مصن ٌ
قراءَات وأتقنها وشارك يف بَقيَّة الْعُلُوم َوأَقْبل على َ
َوقَـَرأَ الْ َ
النُّبالء ،اتريخ اإلسالمِ .
السبكي ،طبقات َّ
الشافعيَّة الكربى ،ج ،9ص ،123-100وابن قاضي شهبة،
تويف سنة748 :هـ .ينظر :ابن ُّ
طبقات َّ
الشافعيَّة ،ج ،3ص.55
متبح ار ِيف الْعلُوم ِ
 13الشَّيخ تقي ِ
الصالح عثمان بن عبد الرمحن ،ولد سنة597 :هــ .كا َن إِماما ابرعا َّ ِ
الدينِيَّة ،بَصريا ِابلْ ِ
مذهب ووجوههَ ،خبِريا
الدين ابن َّ
ُّ
ًَ ً
حجةً ً ُ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فاشتغل هبَا ُم َّدةً وبرع ِيف الْ َم ْذ َهبَ .ومسع من
الصالح بشهرزور ،مثَّ نَقله َوالده إ َىل الْموصل
أبصولهَ ،عا ِرفًا ابملذاهبَ ،حافظًا للْ َحديث متفننًا فيه .تفقَّه على والده َّ
َ
الص ْغَرى .من مصنَّفاته:
دمشق َوَتـَوَّىل تدريس الرواحية َوول مشيخة َدار احلَ ِديث األشرفيَّة مثَّ تدريس الشَّاميَّة ُّ
عبيد هللا بن َّ
المة اهليثمي .قدم َ
السمّي َونصر هللا بن َس َ
كاَّلت علىكتاب :الوسيط
معرفة أنواع علوم احلديث املعروف مبقدمة ابن َّ
الصالح ،وقد مجع يف مناسك احلج أشياء حسنة حيتاج النَّاس إليها ،وهو مبسو ٌط ،وله إش ٌ
وقام بعض أصحابه جبمع فتاويه يف جملَّ ٍدِ .
الصفدي،
تويف سنة643 :هــ ،ينظر :ابن َخلِكانَ ،وَفيَات األعيان وأنباء أبناء َّ
الزمان ،ج ،3ص ،244و َّ
يف الفقهَ ،
صالح ِ
الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا ،الوايف ابلوفَيَات ،ج ،20ص.26
َّ 14
حممد بن أمحد بن عثمان ،سري أعالم النبالء ،ج ،19ص.343
الذهيبَّ ،

نصيحة ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ ِ
ِ
امللوك)
املسبوك يف
ُ
ال رمحه هللا تعاىل من خالل كتابه( :التيربُ
مفهوم العدل عن َد اإلمام الغز ِي
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قوله" :أخطأ النَّاس يف تثقيل اسم ِ
جدانَّ ،
َّف؛ نسبةٌ إىل (غزالة) القرية املذكورة
وإمنا هو خمف ٌ
ُ
ِ
املاهر أو
شمند) ومعناه:
ب اإلمام الغز ُّ
ال رمحه هللا تعاىل ابللُّغة الفارسيَّة :ب ـ(:دان َ
ويـُلَ َّق ُ
احلكيم أو ُ
ُ
العاملُ الفقيه.17
."16

املطلب الثَّاين :مولده:
ُ

الرتاجم َّ
ال رمحه هللا تعاىل ُولِد ابلطَّابران ،إحدى بلديت طوس،
أن
كتب التَّاريخ و َّ
اإلمام الغز َّ
َ
ذكرت ُ
سنة450:ه ،وإليها ينسب فيقال :الطُّوسي.18
يطوف على الوعَّاظ والفقهاء؛ لالستفادةِ
وقد كان والد اإلمام الغز ِ
ال رمحه هللا تعاىل ُّ
العلم والعلماء ،و ُ
حيب َ
منهم والن ِ
كثريا ما كان يبكي عند مساع كالمهم ،ويسأل هللا أن
َّيل من علمهم ،و ُ
يقوم على خدمتهم واإلحسان إليهم ،و ً
حممد
َّلدا صاحلّي مثل هؤَّلء الفقهاء والوعَّاظ ،فاستجاب هللا دعاءه وحقَّق رجاءه ،ورزقه اببنّي مثل البدرينَّ :
يرزقه أو ً
حممد فقيه الدُّنيا ،وأمحد واعظ النَّاس.20
وأمحد ،19فكان َّ
املطلب الثَّالث :نشأتُه ومسريتُه العلميَّة:
ُ

ٍ ٍ ٍ
أيكل َّإَّل من كسب يده ،مل جيمع من الدُّنيا َّإَّل
اإلمام الغز ُّ
نشأ ُ
ال رمحه هللا تعاىل ً
يتيما يف بيت فقري ألب َّل ُ
صديق له من أهل اخلري؛ ِ
ٍ
للقيام بتعليمهما
عاجلَته املنيَّة ،أوصى به وأبخيه أمحد إىل
النَّزر اليسري ،ول َّـما َ
ورعاية شؤوهنما ،وتوجيههما إىل طلب العلم وتعلُّم ِ
وأتديبهماِ ،
اخلط ،فقد قال لهَّ " :
عظيما على
إن ل ُّ
لتأس ًفا ً
ِ
تعلُّم ِ
تنفق يف ذلك مجيع ما أخلِفه
اخلط ،وأشتهي استدراك ما فاتين يف و َّ
لدي هذين فعل ْمهما ،وَّل َ
عليك أن َ
هلما "21وأعطاه ما لديه من ٍ
نفد املالَّ ،
الرجل القيام برعايتهما ،أحلقهما إبحدى
وتعذر على َّ
مال يس ٍري ،وملـَّا َ
ُ
ب العلم وتتكفَّل بنفقة دراستهم ،فكا َن سببًا يف سعادُتما ِ
املدارس الَّيت كانت ترعى َّ
وعلو درجتهما.22
طال َ
ُ
و َّأما عن ِ
ال رمحه هللا تعاىل العلميَّة فقد بدأت ِ
مسرية اإلمام الغز ِ
مبكًرا ،فقرأ يف صباه طرفًا من الفقه
حممد بن علي ،املصباح املنري يف غريب َّ
الشرح الكبري ،مادة( :غزل) ،ج ،2ص.447
 16الفيُّومي ،أمحد بن َّ

حممد بن عبد هللا املالكي ،قانون التَّأويل ،ص.111
 17ينظر :ابن العريبَّ ،
حممد ،شذرات َّ
الذهب يف أخبار من ذهب ،ج ،6ص.19
 18ينظر :ابن العماد ،عبد احلي بن أمحد بن َّ
حجة ِْاإلس َالم زين ِ
ِ
ِ
ِ
درس
الدينَ ،وَكا َن فَِق ًيها غلب َعلَيِْه الَْو ْعظ وامليل إِ َىل اَّلنقطاع َوالْ ُعْزلَةَّ .
ْ 19
ب بلقب أَخيه َّ ْ
أمحَد بن ُحمَ َّمد بن ُحمَ َّمد جمد الدين أَبُو الْفتُوح ،لق َ
ٍ
ِ ِ
الذ ِخرية ِيف علم البصريةِ ،
تويف بقزوين سنة520:هــ.
صن ٌ
َخوهَُ ،و ْ
كها أ ُ
تصر ِْاإل ْحيَاء ِيف ُجمَلد َمسَّاهُ :لباب ِْاإل ْحيَاءَ ،وله ُم َ
ابلنظاميَّة بَبـغْ َداد ملـَّا تَر َ
َّف آخر َمسَّاهَُ َّ :
اخ َ
حممد ،طبقات َّ
الشافعيَّة ،ج ،1ص.280
ينظر :ابن قاضي شهبة ،أبو بكر بن أمحد بن َّ
20
تقي ِ
السبكي ،اتج ِ
الدين ،طبقات َّ
الشافعيَّة الكربى ،ج ،6ص.191
الدين عبد الوهاب بن ِ
ينظر :ابن ُّ
21
تقي ِ
السبكي ،اتج ِ
الشافعيَّة الكربى ،ج ،6ص ،193و َّ
الدين ،طبقات َّ
حممد بن أمحد بن عثمان ،سري أعالم
الدين عبد الوهاب بن ِ
الذهيبَّ ،
ابن ُّ
النبالء ،ج ،19ص.335

22
حممد ،شذرات َّ
السبكي ،طبقات َّ
الذهب يف أخبار من ذهب،
الشافعيَّة الكربى ،ج ،6ص ،191وابن العماد ،عبد احلي بن أمحد بن َّ
ينظر :ابن ُّ
ج ،6ص.19
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الراذَكاين رمحه هللا تعاىل23وسارت به هَّته العالية إىل ِ
طلب العلم يف آفاق
يف طوس على أمحد بن َّ
حممد َّ
واسعة ،فرحل إىل جرجان ،24وتتلمذ على أيب القاسم اإلمساعيلي رمحه هللا تعاىلِ 25
الشافعيَّة،
أحد شيوخ َّ
ُ َ
َ
َ
26
فقرأ عليه مبادئ علم األصول والفقه .
رت أتثريا كبريا يف بناء شخصيَّة ِ
َّ
اإلمام الغز ِ
ال العلميَّة ،وكانت مصدر إهلامه
وقد حدثت حادثةٌ أث ْ ً ً
لتفوقه ونبوغه رمحه هللا تعاىل؛ وذلك أنَّه ملـَّا كان راجعا إىل طوس خرج له يف طريق عودته قطَّاع ٍ
طرق،
وسببًا ُّ
ً
َ
وحيك َّ
وإَّل
التفت إليه كبريهم وانداه ً
وأخذوا مجيع ما معه ومضوا ،فتبعهم الغز ُّ
رجع َ
ال رمحه هللا تعاىل ،ف َ
قائال :ا ْ
علي تعليقيت 27فقط ،فما هي
السالمة منه أ ْن َّ
ك ابلَّذي ترجو َّ
اإلمام الغز ُّ
ال :أسألُ َ
ترد َّ
َ
هلكت ،فقال لهُ ُ
ٍ
هاجرت لسماعها وكتابتها
كتب يف تلك املِخالة،28
ُ
بشيء تنتفعون به ،فقال له :وما تعليقتك؟ فقالٌ :
كيف َّ
فتجردت ِمن معرفتها،
ومعر ِفة علمها،
منك َّ
عرفت علمها ،وقد أخذانها َ
َ
فضحك وقالَ :
تدعي أنَّك َ
ٍ ِ
ٍ
فقلت هذا
ٌ
بعض أصحابه فسلَّم أليب حامد املخالة ،يقول رمحه هللاُ " :
َ
مستنطق أنطقهُ
أمر َ
وبقيت بال علم ،مثَّ َ
ِ
حفظت مجيع ما
حَّت
أقبلت على
اَّلشتغال ثالث سنّي؛ َّ
هللا لريشدين به يف أمريَّ ،
ُ
افيت طوسُ ،
فلما و ُ
أجترد ِمن علمي."29
علَّقته،
علي الطَّريق مل َّ
وصرت حبيث لو قطع َّ
ُ

أحد أَ ْشيَاخ الْغَزِال ِيف الفقه ،تفقَّه َعلَيْ ِه قبل رحلته إِ َىل إِ َمام احلرمّي.
 23أ ْ
َمحد بن ُحمَ َّمد الطُّوسي أَبُو َح ِامد الراذَكاين ،وراذكان من قرى طوسُ ،
السبكي ،طبقات َّ
الشافعيَّة الكربى ،ج ،4ص.91
ينظر :ابن ُّ

تسمى قدميًا :أسرتاابذ أو أسرتاابد ،قيلَّ :
إن َّأول َمن أحدث بناءها يزيد
ُ ( 24جرجان) :مدينةٌ مشهورةٌ عظيمةٌ بّي طربستان وخراسان ،كانت َّ
ِ
السهمي .ينظر :احلموي،
يخ ألَّفه محزة بن يزيد َّ
خلق من األدابء والعلماء والفقهاء واحملدثّي ،وهلا اتر ٌ
بن املهلب بن أيب صفرة ،وقد خرج منها ٌ
ايقوت شهاب ِ
الدين ،معجم البلدان ،ج ،2ص ،119وقد قيلِ :مسيت جرجان؛ ألنَّه بناها جرجان بن َّلوذ بن سام بن نوح .ينظر :ابن
اجلوزي ،مجال ِ
الرمحن بن علي ،املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك ،ج ،4ص ،52وتبعد عن طهران جلهة الشَّرق حوال:
الدين أبو الفرج عبد َّ

الس َّجاد الفاخر ،واألواين النُّحاسيَّة والقدور .ينظر :شامي ،حيىي ،موسوعة املدن
 300كم ،وتشتهر بتجارُتا وزراعتها وصناعتها املتقنة يف َّ
العربيَّة واإلسالميَّة ،ص.262
25
كبريا ،وواعظًا بليغًا،
وإماما ً
صدرا ً
أبو القاسم إمساعيل بن مسعدة بن إمساعيل بن أيب بكر اإلمساعيلي اجلرجاين ،كان ً
وفقيها شافعيًا وعاملـًا ً
السهمي ومجاعة .ولد سنة407 :ه ـ ــِ ،
السبكي ،طبقات
وتويف جبرجان سنة 477هـ .ينظر :ابن ُّ
جممعا للعلماء .روى عن محزة َّ
كانت داره ً
الذهيبِ ،
الشافعيَّة الكربى ،ج ،4ص ،294و َّ
َّ
العرب يف خرب من غرب ،ج ،3ص.288

26
السبكي ،طبقات َّ
الشافعيَّة الكربى ،ج ،6ص.195
ينظر :ابن ُّ
27
مذكرات يكتبها الطَّالب من حماضر ِ
ات ِ
َّعليق :أن يلقي املعلِ ُم دروسه على َّ
طالبه من
معىن التَّعليقةٌ َّ :
املدرس أو من مؤلَّفاته املكتملة اإلعداد ،والت ُ
ُ
َ
مذكر ٍ
حمفوظاته ،أو من َّ
السند.ينظر :الكندري ،لطيفة
ات كتبها ليقرأ منها ،ويف هذه احلالة يبطئ يف اإللقاء وميلي فقرًة فقرةً ،أو حديثًا حديثًا مع اتِصال َّ
حممد ،التَّعليقة التَّعليميَّة بني عمق األصالة وآفاق املعاصرة ،ص.7-6
حسّي ،وملك ،بدر َّ
ومهمات اإلنسان .ينظر :عمر ،أمحد خمتار عبد احلميد ،معجم اللغة العربيَّة املعاصرة،
ازم َّ
كيس يعلَّق على َّ
الرقبة ،حيوي لو َ
 28املخالةٌ :
مادة( :خلو) ،ج ،1ص.694
29
ِ
السبكي ،اتج ِ
تقي الدين ،طبقات َّ
الشافعيَّة الكربى ،ج ،6ص.195
الدين عبد الوهاب بن ِ
ابن ُّ

نصيحة ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ ِ
ِ
امللوك)
املسبوك يف
ُ
ال رمحه هللا تعاىل من خالل كتابه( :التيربُ
مفهوم العدل عن َد اإلمام الغز ِي
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مثَّ قَ ِدم نَيسابور ،30وَّلزم فيها أعجوبةَ عصره إمام احلرمّي اجلويين رمحه هللا تعاىلَّ ،31
اجتهد
وجد و َ
كل ذلك ،وفهم
َّ
أحكم َّ
حَّت برع يف املذهب واخلالف واجلدل واألصلّي واملنطق ،وقرأ احلكمة والفلسفة ،و َ
كل ٍ
كالم أرابب هذه العلوم ،وصنَّف يف ِ
أجاد وضعها وتصنيفها؛
فن من هذه العلوم كتبًا
أحسن أتليفها و َ
َ
ال حبر ِ
مغدق."32
وألجل هذا وصفه شيخه
ُّ
اجلويين رمحه هللا بقوله" :الغز ُّ ٌ
حَّت وفاته سنة 478هـ.33
مالزما إلمام احلرمّي َّ
و َّ
استمر الغز ُّ
ال ً

34
قاصدا الوزير نظام
ال وكان عمره  28سنةً إىل املعسكر
اإلمام الغز ُّ
ً
وملـَّا مات إمام احلرمّي رمحه هللا ،خرج ُ
َّ 35
فاعرتف اجلميع بفضله ،وأثنوا على
وقهر اخلصوم،
فناظر َّ
َ
األئمة َ
املـُلك رمحه هللا تعاىل الذي كان جملسه مر ًتعا للعلماءَ ،
يدرس هناك مدة أربع سنو ٍ
علمه وأدبه ،وعندها وََّّله التَّدريس يف النِظاميَّة 36سنة 484هـ ،واستمر ِ
حَّت عام
ات َّ

488هـ.37

( 30نَيسابور) :بفتح َّأوله ،إحدى بالد خراسان ،قيل أنَّه ِمسيت بذلك؛ َّ
قصب كثريٌ فقال :يصلح أن يكون ههنا
ألن سابور َّ
مر هبا وفيها ٌ
مدينة ،فقيل هلا نيسابور .فتحها املسلمون َّأايم عثمان بن َّ
صلحا ،وبىن
عفان رضي هللا عنه ،واألمري عبد هللا بن عامر بن كريز يف سنة 31ه ـ ً
جامعا ،وقيلَّ :إهنا فتحت يف أايم عمر رضي هللا عنه على يد األحنف بن قيسَّ ،
وإمنا انتقضت يف أايم عثمان فأرسل إليها عبد هللا بن
هبا ً
عامر ففتحها اثنيةً .ينظر :احلموي ،ايقوت شهاب ِ
وتبعد
الدين ،معجم البلدان ،ج ،5ص ،332وتقع نيسابور اليوم يف مشال شرق إيرانُ ،

عدد َّ
سكان املدينة سنة 2000م ما يقارب  200ألف نسمة ،وهم يعملون بتجارة املنتجات ِ
الزراعيَّة
عن مشهد حوال 100 :كم .بلغ ُ
كاحلبوب والقطن .ينظر :العفيفي ،عبد احلكيم ،موسوعة  1000مدينة إسالمية ،ص.506
31
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
درس على
أبو املعال ُ
عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويين؛ نسبةٌ إىل ُجوين بنواحي نَيسابورَ .كا َن فَقْيـ ًهاُ ،م َدق ًقاُ ،حمَق ًقاَ ،حنْواايُ ،م َفسًراَ .
ِ
جلس مكانه يف التَّدريس وكان عمره عشرين سنةً ،مثَّ رحل إىل بغداد مثَّ
أبيه أيب َّ
حممد اجلويين ،وأتى على مجيع مصنَّفاته ،وعندما تويف أبوه َ
َّ
ودرس فيها ،مثَّ عاد إىل نيسابور ،فبىن له نظام امللك املدرسة النِظاميَّة فيهاِ .من مؤلَّفاته :اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف اَّلعتقاد ،الورقات
مكة َّ
يف أصول الفقه ،غياث األمم يف التياث الظُّلمِ .
تويف سنة478 :هـ .ينظرَّ :
حممد بن أمحد بن عثمان ،سري أعالم النبالء ،ج،17
الذهيبَّ ،

ص.617

32
السبكي ،طبقات َّ
الشافعيَّة الكربى ،ج ،6ص.196
ينظر :ابن ُّ
33
نفسه ،ج ،6ص.197
ينظر :املصدر ُ

34
تسمى (العسكر) .ينظر :احلموي ،معجم البلدان ،ج ،4ص.124
سابور) :مدينةٌ مشهورةٌ خبراسان ،فيها حملَّة َّ
(عس َكُر نَيْ َ
 35الوِزير ال َكبِري ،نِظَام امللك ،قِوام ِ
ِ
ُّ
ابلقراء والفقهاء.
الدين ،أبو علي احلسن بن ٍ
عامر اجمللس َّ
َُ
َْ ْ ُ
سائس ،خبريٌ ،سعي ٌدُ ،متَ َدي ٌنُ ،حمتَ ٌ
شمُ ،
علي بن إسحاق الطوسيٌ ،
عاقلٌ ،
الصالَت ،وأَملَى احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ثَ ،وبـَعُ َد صيتُهِ .
ِ
ِ
َّ
َّ
تويف سنة485 :هــ .ينظر:
ي
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ََْ
َ
ْ َ َّ ََ َ
أنشأَ ا َ
َ
ملدرسة ال ُكْ َربى َ ْ َ َ َ ْ َ َْ َ َُْ َ ْ َ ُْ َ َ
َّ
حممد بن أمحد بن عثمان ،سري أعالم النبالء ،ج ،19ص.94
الذهيبَّ ،
36
السالجقة؛ ولذا ِمسيت ابمسه ،وهي من املدارس اجليِدة البناء امل ِ
تعددة
املدارس النِظاميَّةُ :هي املدارس الَّيت َّ
أسسها الوزير (نظام امللك) يف عهد َّ
ُ
املرافق ،وقد َّ
نشر
جد الوزير يف إنشائها ،و َ
أوقف عليه األوقاف الواسعة ،واختار هلا األ ْكفاء من األساتذة ،وكان الغرض منها حتقيق األهداف اآلتيةُ :
اعد األساتذةَ واملعلِمّي على
الصحيحة،
الصاحل بنفسه املصلح لغريه ،وتوفِريُ ج ٍو ٍ
إعداد اإلنسان َّ
العقيدة َّ
علمي يس ُ
وحتقيق العبوديَّة اخلالصة هلل تعاىل ،و ُ
ُ
ِ
أن ِ
ِ
املؤهلة ملمارسة األعمال املختلفة سواء يف
يفكروا ويؤلفوا ويبتكروا ،كما كان من أهدافها توسيع األفق
إعداد الكوادر الفنيَّة َّ
الفكري لدى الطُّالب ،و ُ
السالجقة ،ص.270-268
اجلهاز
ِ
احلكومي أو يف غريه .ينظرَّ :
حممد ،دولةُ َّ
الصَّاليب ،علي َّ
37
ِ
ِ
تقي الدين ،طبقات َّ
الشافعيَّة الكربى ،ج ،6ص.197-196
السبكي ،اتج الدين عبد الوهاب بن ِ
ينظر :ابن ُّ
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ويف بغداد 38عكف على در ِ
اسة الفلسفة دراسةً عميقةً ،وألَّف كتابه( :مقاصد الفالسفة) ِ
موض ًحا األقوال
َ
دو َن ٍ
نقد ،مثَّ ألَّف كتابه( :هتافت الفالسفة) والَّذي نقد فيه الفلسفة والفالسفة و َّبّي ُتافت أقواهلم ،وبطالن مذهبهم،
شَّت الفنون كالفقه وأصوله وعلم اخلالف وغريه.39
وصنَّف يف هذه الفرتة كتبًا كثريًة يف َّ
السنَّة يف َّ
وبلغ من الع ِز ذُراه ،وصار وجهة َّ
الذود
طالب العلم ،وملجأ أهل ُّ
َ
وبعد أ ْن عال صيتهَ ،
عن سياج ِ
شديدا حال بينه وبّي
مرضا
الدين ،عزفت نفسه عن َّ
ً
الرذائل ،فرتك الدُّنيا وهبجتها ،ومرض ً
بّي دمشق 40والقدسَّ 41
ومكة 42واملدينة ،43يقول
الطَّعام و َّ
الشراب ،مثَّ خرج من بغداد إىل الشَّام ،فتنقَّل َ

 38بغداد :عاصمة العراق ،تقع على هنر دجلة ،وعلى مسافة 700 :كم من مصبِه ،وتشتهر ابلتُّمور واحلبوب والقطن واحلرير ،كانت عاصمة
اخلالفة العبَّاسيَّة ،بدئ يف بنائها عام141 :هــ ،وانتهى بعد مثانية أعوام يف عهد اخلليفة أبو جعفر املنصور ،وبلغ عدد البناة حوال 100 :ألف
ودمروا مكتبتها ،وأهنوا
عامل ،والكلفة18 :مليون دينار ،وقد بقيت بغداد انبضةً ابحلضارة َّ
دمرها املغول سنة656 :هــ ،وقتلوا أهلها َّ
حَّت َّ
الس َّكان عام 2000م حوال  3,5مليون نسمة ،وهم يعملون يف الن ِ
َّشاط اَّلقتص ِ
ادي .ينظر :العفيفي ،عبد
عدد ُّ
اخلالفة العباسيَّة فيهاَ .
بلغ ُ
احلكيم ،موسوعة  1000مدينة إسالمية ،ص.115

39
حممد ،املنقذ من الضَّالل ،ص.158
حممد بن َّ
الغزال ،أبو حامد َّ
ينظرَ :

الدولة األمويَّةُّ ،
 40دمشق :عاصمة سورَّاي ،واحدةٌ من أقدم املدن اإلسالميَّة ،وعاصمة َّ
أحد أهم اآلاثر اإلسالميَّة والَّذي
يعد مسجدها األموي َ
اجلراح رضي هللا عنه ،وقد شهدت عصور
دمشق
بناه اخلليفة الوليد بن عبد امللك عام 87هــ .دخلت
اإلسالم عام 14ه ـ على يد أيب عبيدة َّ
ُ
َ
ٍ
تعرضت للتَّخريب على يد تيمورلنك سنة803 :هــ ،ودمشق حماطة ببساتّي غوطة دمشق اليانعة ،وفيها الكثري من
ازدهار
متتابعة حَّت َّ
ِ
ِ
األيويب ،وامللك الظَّاهر بيربس .ينظر :العفيفي،
السلطان صالح الدين
املساجد واآلاثر والبواابت واألسواق والينابيع ،وأشهر من ُدفن فيهاُّ :

موسوعة  1000مدينة إسالمية ،ص.236

السالم ،ولقد شهدت
 41القدس ،عاصمة فلسطّي ،تقع على بعد حوال 55 :كم جنوب شرق ايفاَّ ،
وتسمى :املدينة املقدَّسة أو مدينة َّ
ِ
َّيب داود ،وجبل الزيتون ،واملسجد األقصى املبارك .دخلها
ألهيَّتها العديد من أنواع احلصار واَّلحتالل .فيها العديد من اآلاثر ،ومنها :قرب الن ِ
اإلسالم زمن اخلليفة العادل عمر بن اخلطَّاب رضي هللا عنه عام16 :ه ـ بواسطة خالد بن الوليد رضي هللا عنه .ينظر :العفيفي ،موسوعة

 1000مدينة إسالمية ،ص.367-366
املكرمة :بيت هللا احلرامِ ،مسيت َّ
َّ 42
مكة؛ َّ
امتك الفصيل ضرع ِأمه؛ إذا
متك اجلبَّارين؛ أي :تذهب خنوُتم ،وقيلَّ :لزدحام النَّاس هبا ،من قوهلم :قد َّ
ألهناُّ :
مكة َّ
شديدا ،وهلا أمساء ِ
استخف هباِ ،
ألهنا ِ
متعددة ،منهاَّ :
َّساسة و ُّأم القرى واحلاطمة؛ َّ
ومسي البيت العتيق؛ ألنَّه عتق من اجلبابرة ،وفيها
حتطم من
َّ
مصه م ا
َّ
بكة والن َّ
صا ً
مبارك .ينظر :احلموي ،ايقوت شهاب ِ
السعوديَّة،
طيب ٌ
الدين ،معجم البلدان ،ج ،5ص .181وهي من أعظم مدن احلجاز يف غرب اململكة العربيَّة ُّ
بئر زمزم ٌ
ُ
أهم أحيائها ومناطقها :أجياء ،واملعابدة ،والعتيبية ،والنَّقا ،والشَّاميَّة ،وجرول ،و َّالزهراء .ينظر :شامي ،حيىي ،موسوعة
و
،
مهم
جتاري
كز
مر
وهي
اا،
د
ج
حار
مناخها
ٌّ
ٌ ٌّ ٌّ ُّ
املدن العربيَّة واإلسالميَّة ،ص.45-43
املنورة :مدينة َّالرسول صلَّى هللا عليه وسلَّم ،كان امسها يثرب قبل اإلسالم ،هي يف مقدار نصف َّ
سور واملسجد يف حنو
 43املدينة َّ
مكة ،وللمدينة ٌ
ِ
َّ
جبل يف مشال املدينة .هلا أمساء متعددةٌ منها :طيبة ،وطابة ،واملسكينة ،واجلابرة ،والشَّافية،
وسطها ،وقرب الن ِ
َّيب صلى هللا عليه وسلم يف شرقي املسجد ،وأح ٌد ٌ
واملرحومة ،والقاصمة ،والعاصمة .ينظر :احلموي ،معجم البلدان ،ج ،5ص.82
املكرمة الَّيت يفصلها عنها حوال  350كم ،وتعترب من أهم املدن
وهي تقع يف منطقة احلجاز إىل الغرب من اململكة ،والشمال من مكة َّ
مترها يعتربُ من أجود أنواع
ازدهارا ،فيها هنضةٌ عمرانيَّةٌ وثقافيَّةٌ ودينيَّةٌ وتقنيَّةٌ ،كما فيها َّ
ُّ
السعوديَّة تطوًرا و ً
جممع امللك فهد لطباعة القرآن الكرمي ،و ُ
التُّمور .ينظر :شامي ،موسوعة املدن العربيَّة واإلسالميَّة ،ص.43-41

نصيحة ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ ِ
ِ
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ُ
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شغل ل َّإَّل العزلة واخللوة،44
دخلت َّ
ال رمحه هللا" :مثَّ
اإلمام الغز ُّ
ُ
ُ
الشام ،وأقمت به قريبًا من سنتّي َّل َ
ِ
اشتغاَّل بتز ِ
ِ
وِ
كنت
كية النَّفس،
الرايضة واجملاهدة،
ً
وُتذيب األخالق ،وتصفية القلب لذكر هللا تعاىل ،كما ُ
فكنت أعتكف َّ
مد ًة يف مسجد دمشق ،أصعد منارة املسجد طول النَّهار،
الصوفية،
حصلته من كتب ُّ
َّ
ُ
وأغلق ابهبا على نفسي ،مثَّ رحلت منها إىل بيت املقدس ،أدخل كل ٍ
الصخرة ،45وأغلق ابهبا على
يوم َّ
ُ َّ
ُ
يف داعية فريضة احلج ،واَّلستمداد من بركات َّ
مكة واملدينة وزايرة رسول هللا صلَّى هللا
نفسي ،مثَّ حتركت َّ
عليه وسلَّم بعد الفراغ من زايرة اخلليل صلوات هللا وسالمه عليه."46
مثَّ رجع إىل بغداد ،وعقد هبا جمالس الوعظ واإلرشاد ،وحدَّث النَّاس بكتاب( :إحياء علوم ال يِدين.48)47
مثَّ سافر إىل مدينة طوس ،وَّلزم بيته ،واعتزل النَّاس قريبا من عشر سنو ٍ
ات.
ً
وبعــد ذلــك حضــر الــوزير فخــر الـ ِـدين بــن نظــام امللــك 49إليــه ،وطلــب منــه التَّــدريس يف املدرســة النِظاميَّــة

بنيســابور ،وأحلَّ عليــه حـ َّـَّت اســتجاب لــه ،وخــرج مــن عزلتــه ،وأقــام يف التَّــدريس حـ َّـَّت عــام 503هــ ،مثَّ عــاد بعــدها إىل
الرتبيـة والتَّعلـيم ،فـوزَّع أوقاتـه علـى وظـائف احلاضـرين مـن
بيته يف طوس ،وبىن مدرسـةً وزاويـةً جبـوار بيتـه ،وعكـف علـى َّ
للصوفيةٍ ،
ٍ
وقعود للتَّدريس.50
ختٍم للقرآن،
وجمالسة ُّ
متفر ًغ ــا لدراس ــة احل ـ ِ
ـديث يف ش ــبابهَّ ،
ال رمح ــه هللا ِ
وإمن ــا أقب ـ َـل علي ــه يف آخ ــر حيات ــه،
ومل يك ــن الغ ـ ـز ُّ
واستدعى احلافظ الطُّوسي أاب الفتيان رمحه هللا تعاىل ،51فأكرمه ومسع عليه صحيحي البخاري ومسلم.52

44
ِ
مع ِ
توصل به إىل هذا املعىن من التَّبت ُِّل إىل
احلق حبيث َّل يُرى غريُه ،هذه حقيقةُ اخللوة ومعناها ،و َّأما صورُتا فهي ما يُ َّ
اخللوة" :حمادثةُ الس ِر َ

الرزَّاق ،معجم اصطالحات الصوفيَّة ،ص.180
هللا" .الكاشاين ،عبد َّ
الصخرة ،وهو أحد أجزاء املسجد األقصى.
 45يقصد مسجد قبَّة َّ

46
حممد ،املنقذ من الضَّالل ،ص.177
الغزال ،أبو حامد حم َّمد بن َّ
َ
األئمة ِ
أن سبب أتليفه كتاب( :إحياء علوم ال يِدين) هو إحياء علوم ِ
املتقدمّي،
الدين ،و
الكشف عن مناهج َّ
اإلمام الغز ُّ
ُ
ذكر ُ
ُ
ال رمحه هللا تعاىل َّ َ
َ 47
الس ِ
احلّي .ويتمَّيـُز هذا الكتاب عن غريه من الكتب املصنَّفة يف املوضوع نفسه خبمسة أموٍر ،وهي:
لف َّ
إيضاح مباهي العلوم النَّافعة عند النَّبيِّي و َّ
الص َ
و ُ
كرروه
الرابع:
َّ
حذف ما َّ
طولوه وضبط ما َّقرروه ،و َّ
إجياز ما َّ
ُ
األولُّ :
تيب ما بدَّدوه ونظم ما َّفرقوه ،والثَّالثُ :
حل ما عقدوه و ُ
كشف ما أمجلوه ،والثَّاين :تر ُ
ٍ
ٍ
الغزال ،أبو حامد
حتقيق أمور غامضة اعتاصت على األفهام مل يتعرض هلا يف الكتب ً
إثبات ما َّ
و ُ
حرروه ،واخلامسُ :
أصال لصعوبتها على الفهم .ينظرَ :
حممد ،إحياء علوم ال يِدين ،ج ،1ص.3-2
حممد بن َّ
َّ

 48ينظر :ابن اجلوزي ،مجال ِ
الرمحن بن علي ،املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك ،ج ،17ص.125
الدين أبو الفرج عبد َّ
 49الوزير الكامل ،أبو نصر أمحد ابن رأس الوزراء نظام امللك احلسن بن علي الطُّوسي ،نزيل بغدادِ .
للسلطان ،وآخر ما وِزر للمسرتشد ابهلل،
وزر للخليفة و ُّ
سنة وشهر ،ولزم داره .كان صدرا حمتشما ،ميأل العّي .روى عن :الشَّيخ أيب إسحاق ِ
مثَّ عزل بعد ٍ
السمعاينِ .
تويف بطوس
الشريازي .وعنه :عبد َّالرحيم بن َّ
ُ
ً
ً
َّ
حممد بن أمحد بن عثمان ،سري أعالم النبالء ،ج ،20ص.236
سنة544 :هــ ،ودفن بداره .ينظر :الذهيبَّ ،
50
ِ
السبكي ،اتج ِ
تقي الدين ،طبقات َّ
الشافعيَّة الكربى ،ج ،6ص.200
الدين عبد الوهاب بن ِ
ينظر :ابن ُّ
ظ ِ
إماما يف هذا الف ِن ،ومسع
 51أبو الفتيان ،عمر بن عبد الكرمي بن سعدويه الدَّهستاين ،حاف ٌ
ثَّ ،
حمد ٌ
أكثر جداا وكان ً
جو ٌال ،صنَّف َ
ومجع و َ
شيوخ كثريين ٍ
وحران .روى عنه أبو حامد الغزال ،والفقيه نصر بن إبراهيم املقدسي وغريها .خرج
من ٍ
ببلدان عدَّةٍ مثل :نيسابور ودمشق ومصر َّ
َ
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الس َّقا ،خالد محدي عبد الكرمي
مهنَّد مجال َّ

53
ِ
ِ
صـطَفى صـلَّى هللا َعلَْي ِـه
قال عبد الغافر الفارسي رمحه هللا تعاىل َ " :وَكانَت َخامتَة أمره إقباله على َحـديث الْ ُم ْ
وسـلَّم ،وجمالســة أَهلــه ،ومطالعــة َّ ِ
يح ْ ِ
حجــة ِْ
اإل ْسـ َـالمَ ،ولَــو َعــا َ لســبق
ّي البُ َخــا ِري َوُمســلم ،اللَّــذين هــا َّ
الصــح َ
َ
ِ 54
ِ
ِ
ِ
كل ِيف َذلك الْ َفن بيَس ٍري من ْاأل ََّايم يستفرغه ِيف َْحتصيله ".
الْ َّ

الرابع :شيوخه:
املطلب َّ
ُ

ٍ
الصايف؛ وقد
ال رمحه هللا تعاىل َ
وهنل من معينهم َّ
تلقَّى اإلمام الغز ُّ
أصول العلم على أيدي كثري من الشُّيوخَ ،
تنوِع الثَّقافة واملعرفة لديه ،فصار مشكا ًة يضيء لآلخرين مبا أويت من فه ٍم ٍ
اثقب وعل ٍم غزي ٍر،
َّأدى هذا إىل ُّ
َ
َ
ُ
55
ِ
حممد بن
اإلمام َّ
الزاهد أبو علي الفضل بن َّ
ومن أبرِز َمن أتثَّر هبم  :إمام احلرمّي اجلويين رمحه هللا تعاىل ،و ُ
حممد بن أمحد بن عبيد هللا احلفصي املروزي رمحه هللا
علي الفا ِرْم ِذي الطُّوسي رمحه هللا تعاىل ،56وأبو سهل َّ
تعاىل ،57واحلاكم أبو الفتح نصر بن علي بن أمحد احلاكمي الطُّوسي رمحه هللا تعاىل.58

املطلب اخلامس :تالمي ُذه:
ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
إن شخصيَّةً عظيمةً كشخصيَّة اإلمام الغز ِ
وتنوع العلوم الَّيت
ال رمحه هللا تعاىل ،تُنبئ عن تعدُّد مناهل املعرفةُّ ،
ِ
َّ
لمه الغزير،
َ
درسها ،واملعارف اليت تلقَّاها وأدرَكها بعقله الكبري ،فال غرابةَ أن يكون لـه تالمي ُذ حيملون عنه ع َ
ٍ
األئمة ،وقد قيل َّ
أن عددهم بلغ أكثر من ثالث مئة
إماما من َّ
ليص َري ُّ
كل واحد منهم يف هناية األمر ً
طالبِ ،59
ٍ
ومن أشهرهم:
السمعاين وقد كان استدعاه ليأخ َذ عنه ويستفيد منه فسار ،وقد أدركته املنيَّة بسرخس سنة 503ه.
من طوس إىل مرو لزايرة اإلمام أيب بكر َّ
ينظرَّ :
الذهيب ،تذكرة َّ
احلفاظ ،ج ،4ص.24
52
السبكي ،طبقات َّ
الشافعيَّة الكربى ،ج ،6ص.215
ينظر :ابن ُّ
مبكانة ٍ
َمحد بن ُحم َّمد أَبو املظفر اخلوايف ،وخواف :قَـريةٌ من أَعمال نيسابور ،تفقَّه على إمام احلرمّي اجلويين ،ولَ ِزمه وحظي ِعنْده ٍ
عاليةَ ،وَكا َن
 53أ ْ
َ َ
َْ
َ ُ
َص َحابه ومسَّاره .أُعجب إِ َمام ا ْحلَرَم ْ ِ
ورعاِ .
تويف سنة500 :هـ .ينظر :ابن قاضي شهبة ،أبو
فقيها ً
من كبار أ ْ
ّي بفصاحته َوحسن َك َالمه .كان ً
َ
َ
حممد ،طبقات َّ
الشافعيَّة ،ج ،1ص.262
بكر بن أمحد بن َّ
54
السبكي ،طبقات َّ
الشافعيَّة الكربى ،ج ،6ص.210
ابن ُّ

السادة املتَّقني ،ج ،1ص.26
حممد احلسيين ،إحتاف َّ
حممد بن َّ
 55ينظر :الزبيديَّ ،
56
حممد بن علي بن الفا ِرمذمي الطُّوسي ،هو من أعيان تالمذة أيب القاسم ال ُقشريي ،صاحب ِ
الرسالة،
اإلمام َّ
الزاهد أبو علي الفضل بن َّ
ُ
وحممد بن حيىي الزوزاينِ .
تويف سنة477 :ه ـ بطوس .ينظر:
تتلمذ يف آخر حياته يف احلديث على بعض املشايخ؛ منهم :أبو سهل املروزي َّ

لسادة املتَّقني ،ج ،1ص.26
الزبيدي ،إحتاف ا َّ
حممد بن أمحد بن عبيد هللا املروزي احلفصي راوي صحيح البخاري عن أيب اهليثم ال ُكشمهيين صاحب ِ
الفَربري أحد رواة احلديث النَّبوي ،حدَّث
 57أبو سهل َّ
رجال مبارًكا ،أكرمه نظام امللك ومسع منه .روى عنه الشَّيخ أبو حامد الغزال وإمساعيل بن أيب صاحل ِ
املؤذن ،وعبد الوهاب بن شاه
بصحيح البخاري ،كان ً
وخلق سواهمِ .
تويف سنة466 :هـ .ينظرَّ :
حممد بن أمحد بن عثمان ،سري أعالم النبالء ،ج ،18ص.244
الذهيبَّ ،
الشَّاذايخي ٌ
58
شيخ عامل مشهور ِ
ابلسنن أليب داود عن أيب
معمٌر ،حدَّث ُّ
ْ
شاذويْه ،أبو الفتح احلاكمي الطُّوسيٌ ٌ .
ٌ
نصُر بن علي بن أمحد بن منصور بن َ
السننِ .
تويف سنة 471 :ه ــ .ينظرَّ :
حممد بن أمحد
الذهيبَّ ،
علي ُّ
أيضا من أيب بكر احلريي ،وأحضر إىل نيسابور ،فسمعوا منه ُّ
الروذابري .ومسع ً
بن عثمان ،اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم ،ج ،10ص.466
59
حممد ،املنقذ من الضَّالل ،ص.61
حممد بن َّ
الغزال ،أبو حامد َّ
ينظرَ :

نصيحة ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ ِ
ِ
امللوك)
املسبوك يف
ُ
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حممد ابن برهان رمحه هللا تعاىل.60
 .1اإلمام أبو الفتح أمحد بن علي بن َّ
 .2مجال اإلسالم أبو احلسن علي بن املسلم السلمي ِ
الدمشقي الفرضي رمحه هللا تعاىل.61
ُّ
املطهر بن ِ
علي بن ِ
مكي رمحه هللا تعاىل.62
 .3الفقيه ُّ
حممد ،املعروف اببن ِ
العريب رمحه هللا تعاىل.63
حممد بن عبد هللا َّ
 .4القاضي أبو بكرَّ ،
َّ .5
حممد بن حيىي النَّيسابوري رمحه هللا تعاىل.64
العالمة أبو سعيد َّ
السادس :مكانتُه العلميَّةُ ،وثناءُ العلماء عليه:
املطلب َّ
ُ

ال مكانةً مرموقةً بّي علماء عصره ،فأثنوا عليه مبا هو أهله ،ومدحوه أبفضل العبارات وأمجل
اإلمام الغز ُّ
َّ
احتل ُ
الكلمات؛ وهذه نبذةٌ يسريةٌ من النُّصوص الَّيت ِ
تبّي مدى التَّقدير الكبري الَّذي حظي به عند علماء عصره ِمن
ومن جاء بعدهم عرب خمتلف العصور والقرون:
شيوخه وتالميذه وقرانئه َ
ال حبر ِ
مغدق."65
قال عنه شيخه
اجلويين إمام احلرمّي رمحه هللا تعاىل كما َّ
ُّ
مر" :الغز ُّ ٌ
افعي الثَّاين."66
ال هو َّ
وقال عنه تلميذه اإلمام َّ
حممد بن حيىي النَّيسابوري رمحه هللا تعاىل" :الغز ُّ
الش ُّ
حجة اإلسالم واملسلمّي ،إمام
وقال معاصره اإلمام عبد الغافر الفارسي رمحه هللا تعاىل" :أبو حامد الغزال َّ
60
بغداديَ ،كا َن أ ََّوًَّل حنبلي الْم ْذهب مثَّ انْتقل ،وتفقَّه على الش ِ
َّاشي َوالْغَزِال
ٌّ
اإلمام أبو الفتح ،أمحد بن علي بن برهان ،أبو الفتح :فقيهٌ
َّ َ َ
َّفات يف أصول الفقه منها :األوسط والوجيز وغري ذلكِ .
يضرب به املثل يف ِ
تويف سنة518 :هـ .ينظر :ابن
وإلكيَّا .كان
حل اإلشكال .له مصن ٌ
ُ
تقي ِ
السبكي ،اتج ِ
الدين ،طبقات َّ
الشافعيَّة الكربى ،ج ،6ص.30
الدين عبد الوهاب بن ِ
ُّ
61
ِ
الزوية الغزاليَّة ومفيت الشَّام يف عصره ،تفقَّه على عبد اجلبَّار املروزي مثَّ على نصر
س يف َّا
مجال اإلسالم ،أبو احلسن علي بن مسلم ُّ
السلمي الشَّافعي ،مدر ٌ
مالزما للتَّدريس واإلفادة وحسن
ال مدة مقامه يف دمشق َّ
املقدسي وبرع يف املذهب ،ولزم الغز َّ
ودرس يف حلقته ،كان ثقةً ثبتًا عاملـًا ابملذهب والفرائضً ،
األخالقِ .
السبكي ،طبقات َّ
الشافعيَّة الكربى ،ج ،7ص.235
تويف سنة533 :هــ .ينظر :ابن ُّ
ِ
ِ
 62علي بن ِ
فقيها صاحلًا .تفقَّه على أيب حامد الغزال ،ومسع احلديث من النَّقيب أيب
املطهر بن مكي بن مقالص ،أبو احلسن الدينوري ،كان ً

الزينيب ،وأيب اخلطاب نصر بن أمحد بن البطر ومنصور بن حبر بن حيد النَّيسابوري .حدَّث ابليسري .روى عنه
طراد بن حممد ابن علي َّ
الفوارس َّ
الصلوات هباِ ،
السبكي ،طبقات
أبو القاسم بن عساكر وأبو سعد بن السمعاين .كان يسكن النِظامية ،وكان إمام َّ
تويف سنة533 :ه ــ .ينظر :ابن ُّ
َّ
الشافعيَّة الكربى ،ج ،7ص.237

حممد بن عبد هللا بن حممد املعاريف اإلشبيلي املالكي املعروف أبيب بكر بن العريب القاضي ،من حفَّاظ احلديث .ولد يف إشبيلية سنة468 :هــ ،ورحل إىل
َّ 63
املشرق .من مصنَّفاته :العواصم من القواصم ،وعارضة األحوذي بشرح ِالرتمذي ،وأحكام القرآنِ .
تويف سنة 543هـ ،ودفن مبدينة فاس .ينظر :ابن َخلِكان ،أمحد
الزمان ،296/4 ،و َّ
الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،20ص.198
حممد بن إبراهيمَ ،وفَيَات األعيان وأنباء أبناء َّ
بن َّ
َّ 64
المة النـَّْي َسابُوِري .تفقَّه على أيب َح ِامد الْغَزِال َوأيب املظفَّر اخلوايف ،وبرع ِيف الْ ِف ْقه ،وصنَّف ِيف الْ َم ْذ َهب
العالمة ُحمَ َّمد بن حيىي بن َمْن ُ
صور الْ َع َ
ودرس بنظاميَّة نيسابور .من مصنَّفاته:
امسهَّ ،
َوا ْخلالف ،وانتهت إِلَْي ِه رائسة الْ ُف َق َهاء بنيسابورَ .رحل الْ ُف َق َهاءُ من النَّواحي لألخذ َعنهُ ،واشتهر ْ
كتاب ِيف ا ْخلالف َمسَّاهُ :اَّلنتصاف ِيف مسائِل ا ْخلالفِ ،
تويف سنة 548هـ .ينظر :ابن قاضي
احمليط يف شرح الوسيط للغزال يف مثانية جملَّدات ،و ٌ
َ
حممد ،طبقات َّ
الشافعيَّة ،ج ،3ص.55
شهبة ،أبو بكر بن أمحد بن َّ
65
تقي ِ
السبكي ،اتج ِ
الدين ،طبقات َّ
الشافعيَّة الكربى ،ج ،6ص.196
الدين عبد الوهاب بن ِ
ابن ُّ
66
نفسه ،ج ،6ص.202
املصدر ُ
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الس َّقا ،خالد محدي عبد الكرمي
مهنَّد مجال َّ

َّ ِ
وطبعا."67
بياان ونطًقا ًا
لساان و ً
أئمة الدينَ ،م ْن مل تر العيون مثله ً
وخاطر وذكاءً ً
وحمجة ِ
وترجم له اتج ِ
يتوصل هبا إىل دار
الدين الَّيت َّ
حجةُ اإلسالم َّ
السبكي رمحه هللا تعاىل  68فقالَّ " :
الدين ُّ
األئمة قبله بشأ ٍو ومل تقع منه ابلغاية ،وَّل وقف
السالم ،جامع أشتات العلوم ،واملربز يف املنقول منها واملفهوم ،جرت َّ
َّ
مطلب وراء ٍ
عند ٍ
مطلب ألصحاب النِهاية والبداية."69
السابع :آاثره ومؤلَّفاتُه:
املطلب َّ
ُ
ال رمحه هللا تعاىل هَّةً عالي ًة يف التَّأليف والكتابة ،يقول عن نفسه" :ومل أزل يف عنفوان
َ
اإلمام الغز َّ
رزق هللا َ
شبايب وريعان عمري ،منذ راهقت البلوغ قبل العشرين إىل اآلن -وقد أانف ِ
الس ُّن على اخلمسّي -أقتحم
ٍ
أخوض غمرته خوض اجلَسورَّ 70ل خوض اجلبان احلذور ،وأتوغَّل يف ِ
مظلمة،
كل
جلَّة هذا البحر العميق ،و ُ
كل ٍ
كل ٍ
ٍ
فرقة ،وأستكشف أسرار مذهب ِ
أتفحص عقيدة ِ
أُتجم على ِ
كل
كل
ورطة ،71و َّ
و َّ
مشكلة ،وأقتحم َّ
ٍ
طائفة؛ ألميِز بّي ٍ
ٍ
ومبتدع."72
ومبطل ،ومتسنِ ٍن
حمق
ٍ
ـرك مصـن ٍ
اهلمــة العاليـة َّـد َّ
َّفات عديـد ًة يف رحـاب املكتبــة
ال رمحـه هللا تعــاىل قـد ت َ
ونتيجـةً هلـذه َّ
أن اإلمــام الغـز َّ
ِ
ٍ
ـت النِسـب ِة
ـوس عليـه ،ومنهـا مـا هـو اثب ُ
اإلسالميَّة أوصـلها بعضـهم إىل أكثـر مـن ئسـمائة مصـنَّف؛ منهـا مـا هـو مدس ٌ
ـاد يف
إليه ،ومن أشهر كتبه :73إحياءُ علوم الدين ،واملستصفى من علم األصول ،واملنق ُذ مـن َّ
الضـالل ،واَّلقتص ُ
اَّلعتقاد ،وبداية اهلداية ،وأيُّها الولد.
املطلب الثَّامن :وفاتُه:
ُ
روح اإلمام الغز ِ
الرابع عشر من مجادى اآلخرة سنة:
ال رمحه هللا تعاىل إىل ابرئها يوم اَّلثنّي َّ
ُ
فاضت ُ
ودفن ابلطَّابران ،بطوس مسقط رأسه.74
505هــَ ،
67
نفسه ،ج ،6ص.204
املصدر ُ
 68قاضي القضاة اتج ِ
السبكي الشَّافعي .قرأ على احلافظ املزي ،وَّلزم َّ
الذهيب ،وخترج به،
الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف ُّ
ُ
وطلب بنفسه ،ودأب ،وأجازه مشس ِ
الدين بن النَّقيب ابإلفتاء والتد ريس .من تصانيفه :شرح خمتصر ابن احلاجب ،وشرح منهاج البيضاوي،
حممد ،شذرات َّ
ومجع اجلوامع ،وغري ذلكِ .
الذهب يف أخبار من ذهب ،ج،8
تويف سنة771 :هـ .ينظر :ابن العماد ،عبد احلي بن أمحد بن َّ

ص.378

69
السبكي ،طبقات َّ
الشافعيَّة الكربى ،ج ،6ص.192
ابن ُّ

70
ماض شجاع .ينظر :ابن منظور ،مجال ِ
سورٍ :
حممد بن
الدين َّ
ٌ
وج ٌ
سر َ
سورا َ
ورجل َج ٌ
جيسر ُج ً
وجسارًة :مضى ون َفذ ،واجلَسور :املقدامٌ ،
َج َسَر ُ

مكرم بن علي ،لسان العرب ،مادة(:جسر) ،ج ،4ص.136
َّ
71
ٍ
ٍ
أرض مطمئنَّةٌ َّل طريق فيها ،وأورطه :أوقعه فيما
كل
تقع فيه من هلكة وغريها ،و ُّ
غامض ورطةٌ .وأصل الورطةٌ :
األمر ُ
الورطة :اهللكة ،وقيلُ :
خالص له منه .ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة( :ورط) ،ج ،7ص.425
َّل
َ
72
حممد ،املنقذ من الضَّالل ،ص.50
حممد بن َّ
الغزال ،أبو حامد َّ
َ
َّ
الرمحن ،مؤلفات الغزال ،ص.238-1
 73ينظر :بدوي ،عبد َّ
74
علي بن احلسن بن هبة هللا ،اتريخ دمشق ،204/55 ،وقيل أنَّه ِ
الرابع عشر.
تويف يف التَّاسع عشر ،وليس َّ
ينظر :ابن عساكر ،أبو القاسم ُّ
الرمحن ،طبقات الفقهاء َّ
الشافعيَّة ،ج ،1ص.264
ينظر :ابن َّ
الصالح ،عثمان بن عبد َّ

نصيحة ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ ِ
ِ
امللوك)
املسبوك يف
ُ
ال رمحه هللا تعاىل من خالل كتابه( :التيربُ
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رِوي عن شقيق ِ
ال أمحد رمحه هللا تعاىل قوله" :لَ َّما َكا َن يـَوُم اَّلثْـنَ ْ ِ
اإلمام الغز ِ
ضأَ
الصْب ِح ،تَـ َو َّ
ت ُّ
ّي َوقْ َ
ْ
ُ َ
ٍِ
ِ
ول
ُّخ ُ
َخ َذهُ َوقَـبَّـلَهَُ ،وتـََرَكهُ َعلَى َعْيـنَـْي ِهَ ،وقَ َ
صلَّىَ ،وقَ َ
ال :مسَْ ًعا َوطَ َ
اع ًة الد ُ
الَ :علَ َّي ِابلْ َك َف ِن ،فَأ َ
أَخي أَبُو َحامد َو َ
ِ
ِ
ِِ
ات قَـْب َل ا ِإل ْس َفا ِر."75
استَـ ْقبَ َل الْقْبـلَ َة َوَم َ
َعلَى الْ َملكُ ،مثَّ َم َّد ِر ْجلَْيه َو ْ
مفهوم العدل:
املبحث الثَّاين:
ُ
ِ
َّ
حتل
إن َ
العدل ُم ٌّ
كل خ ٍري ،وبفقدهِ ُّ
َّق ُّ
هم جداا يف حياة النَّاس ،ويف مستقبل األمم وهنضتها؛ فبإقامته يتحق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اليوم ،وتعاسة وشقاء
ُ
اآلفات والشُّرور واآلاثم ،وهذا ما يفسر أحد أسباب رفاهيَّة وسعادة اجملتمعات الغربيَّة َ
ِ ِ
ٍ
ٍ
وبؤس كث ٍري من الد ِ
اهر خطريةٍ؛ ومن
ُّول العربيَّة واإلسالميَّة،
ُ
فغياب العدل يؤدي إىل مشكالت عديدة وظو َ
اجملتمعات اليوم ،ومع ِ
ِ
بينها :نشوء األفكا ِر ِ
سوء احلكمة يف
بعض
اهلمجيَّة الَّيت تُعاين منها ُ
َ
املتطرفة والعنيفة و َ
ُ
تتوسع وتنتشر على نِ ٍ
طاق واس ٍع؛ لذا كان حتقيق ِ
التَّعامل معها -غالبًاَّ -
فالعدل
العدل مطلبًا مل احا،
ُ
فإهنا َّ
ُ
ُ
الر ِ
خاء والطُّ ِ
أمل ِ ِ
مأنينة َّإَّل يف ظالل
ينعم ُّ
ابلسعادةِ واألم ِن و َّ
أي جمتم ٍع َّ
لكل األمم والشُّعوب ،وَّل ُ
ٌ
ميكن أن َ
كل ٍ
شيء؛ ولعِظَِم ِ
شأن ِ
صالح األمور واستقامتها يف ِ
احلديث عن تعريفه،
سيتم
مفتاح
ِ
العدل ُّ
ُ
العدل ،فهو ُ
وفضله ،و ِ
أهيَّ ِته يف ترسيخ احلكم ،وأنو ِ
ِ
الفروع اآلتية:
اعه ،وقواعدهِ يف ِ
يف ِ
وشرعا:
املطلب َّ
األو ُل :تعر ُ
العدل لغة ً
ُ
َّأوًل :تعريف العدل لغ ًة:
عادل من ٍ
ُّفوس أنَّه مستقيم ،وهو نقيض اجلور؛ ِمن عد َل ِ
قوم عُ ُد ٍ
قام يف الن ِ
ول
فهو ٌ
ُ
يعد ُل ً
َ
ُ
العدل :ما َ
ٌ
عدَّل َ
ال :هو يـ ْقضي ِاب ْحل ِق ويـع ِد ُل .وهو ح َكم ع ِاد ٌل :ذُو مع َد ٍلة ِيف حك ِ
ٍ
ْم ِه.
َ َْ َ َُ َ ٌ َ
َْ
وع ْدل .و َ
ُ
الع ْد ُل :احلُكْم ِاب ْحلَ ِق ،يـُ َق ُ ُ َ َ
ِ
ِ
الع ْد ُل ِم َن الن ِ
ْم؛
وعد َ
الع ْدلَ .
العدالة والعُدولة واملـَْعدلةُ واملَْع َدلةُ ،كلُّهَ :
َّاس :املَْرض ُّي حكمه وقوله .و َ
وَ
َّل احلُك َ
أي :أَقامه.76
اصطالحا:
اثنيًا :تعريف العدل
ً
ِ 77
ِ َّ
وبّي احملتَشم
عرف
ال ِرمحَهُ هللاُ تَـ َع َاىل َ
َّ
اإلمام الغز ُّ
عرف َ
اوي َ
ُ
العدل ب ـ ـ" :أ ْن تُ َس َ
بّي اجملهول الذي َّل يُ َ
مقام و ٍ
ِ
صاحب اجلاهِ
ّي واحدةٍ ،وَّل ِ
املعروف يف ٍ
أيضا بع ٍ
ِ
احد يف َّ
أحدها على
تفض َل َ
وتنظر ً
الدعاوىَ ،
78
ٍ
غين وفق ٍريٍ ،
اآلخر ِ
ألجل َّ
وضعيف،
وقوي
َّاس سواسيةٌَّ ،ل فر َق بّي ٍ
أن َ
خر ٌّ
غين "؛ فالن ُ
أحدها فقريٌ واآل َ
ٍ
الكلي الَّذي جيمع شتات العدل ِ
ورجل وأنثى ،وقر ٍ
ٍ
ال بقوله:
ويبّي مقصوده ذكره الغز ُّ
يب وبعيد ،والضَّابط ُّ
َخ ِيه إََِّّل ما ُِحي ُّ ِ ِ ِ
حيب ِأل ِ
شق َعلَْي ِه َوثـَ ُق َل َعلَى قَـ ْلبِ ِه
عومل به َّ
" َوالضَّابِ ُ
ط الْ ُكلِ ُّي فِ ِيه أََّّل َّ
َ
ب لنَـ ْفسه فَ ُك ُّل َما لو َ
 75ابن اجلوزي ،مجال ِ
الرمحن بن علي ،الثَّبات عند املمات ،ص.179-178
الدين أبو الفرج عبد َّ
الدين حممد بن مكرم بن علي ،لسان العرب ،مادة( :عدل) ،ج76
 ،430.ص 11ينظر :ابن منظور ،مجال ِ َّ
َّ
 77احملتشم :املـهيب .ينظر :الفريوز آابدي ،جمد ِ
حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط ،مادة( :حشم) ،ص.1094
الدين َّ
َ
َ
78
ِ
حممد ،التيرب املسبوك يف نصيحة امللوك ،ص.57
حممد بن َّ
الغزال ،أبو حامد َّ
َ
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فَـيَـْنـبَغِي أَ ْن ََّل يـُ َع ِام َل َغ ْ َريهُ بِِه."79
املطلب الثَّاين :فضل ِ
العدل:
ُ
ُ
ِ
َّ
أنزل كتبه ،قال تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
أرسل هللا رسله ،و َ
ُ
العدل ُهو الغايةُ العُظمى اليت من أجلها َ
ﭛ) (احلديد )25 :فاهلل سبحانه وتعاىل أرسل رسله ابملعجز ِ
أنزل معهم
ات البيِنة و َّ
الشرائع الظَّاهرة ،و َ
ُ
80
َّاس ابلعدل يف معامالُتم وجيعلوه عنوان حياُتم .
الكتب؛ َ
ليقوم الن ُ
أيضا( :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ
َ
وقال ً
وجل لوَّلةِ األموِر القائمّي على ِ
شؤون النَّاس
من هللا َّ
عز َّ
ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ) (صَ ،)26 :
َ
فتلك وصيَّةٌ َ
أبن حيكموا بّي ِ
العباد ِ
عن سبيله؛ لذا فقد
ابحلق َّ
املنزل ِمن عنده َ
تبارك وتعاىل ،وَّل ُ
حييدوا عنه ،فَيضلُّوا ْ
ِ
ِ
ِ
األكيد و ِ
العذاب الشَّديد.81
ابلوعيد
بّي النَّاس
ضل عن سبيله ،ومل حيك ْم
َّ
توع َد سبحانهُ وتعاىل َمن َّ
ابلعدل َ
ِ
ُّ
القدسي:82
وزجر عنه ،كما يف احلديث
وكما َأمر سبحانه وتعاىل
ِ
ابلعدل ،فقد َّ
حرم ضدَّهُ وهو الظلم َ
حمرًما فال تظاملوا.»83
مت الظُّ َلم على نَفسي ،وجعلتهُ بينكم َّ
«اي عبادي ِإين َّ
حر ُ
ث النَّبويَّةُ تُ ِبّي فضل ِ
ٍ ٍ
بشكل ٍ
ٍ
خاص؛ حثاا على
اإلمام العادل
العدل
وجاءت األحادي ُ
بشكل عام ،و َ
َ
ِ
اَّللتزِام به ،و َّ ِ
يزداد
يكثر العطاء،
وتصري َّ
الصحراء جنَّ ًة خضراء ،وابجلوِر ُ
ُ
السري على سبيله ،فبعدل اخللفاء؛ ُ
الرذَّلء؛ ومن تلك األحاديث:
وتظهر اخليالء و ُّ
الغالءُ ،
وتشيع الفحشاءُ ،
ِ
ِ
ِ
العادل.»...84
اإلمام ُ
احلديث َّ
ُ
يوم َّل ظ َّل إَّل ظلُّهُ :
هم هللا يف ظلهَ ،
األو ُل« :سبعةٌ يظل ُ
يوم تدنو الشَّمس من ِ
رؤوس
خيرب النَّ ُّ
يوم احلسرِة والنَّدامةَ ،
يوم القيامةَ ،
يب صلَّى هللا عليه وسلَّم أبنَّه َ
ُ
ُ
85
ٍ
كنف هللاِ وحفظهِ
الصاحلّي يف ِ
ِ
حَّت تكو َن قدر ٍ
اخلالئق َّ
هناك سبعةُ أصناف من عباد هللا َّ
ميل  ،يكون َ
ِ
من الشَّمس و ِ
ووهج ذلك املوقف و ِ
اإلمام الَّذي
احلر ِ
اإلمام ُ
العادلَ ،
ذلك ُ
أنفاس اخللق ،و َّأوهلمُ :
ورعايته ،فيقيهم َ
79
حممد ،إحياء علوم ال يِدين ،ج ،2ص.74
حممد بن َّ
الغزال ،أبو حامد َّ
َ

اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،17ص.260
 80ينظر :القرطيبَّ ،
حممد بن أمحد بن أيب بكرُ ،
 81ينظر :ابن كث ٍري ،إمساعيل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،7ص.62
وجل .ومناسبة تسميته (قدسياا) هي التَّكرمي هلذه
احلديث
82
القدسي :هو ما أضيف إىل رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم وأسنده إىل ربِه َّ
عز َّ
ُ
ُّ
ِ
األحاديث من حيث إضافتُها إىل هللا تعاىل .ينظر :عرت ،نور الدين ،منهج النَّقد يف علوم احلديث ،ص.323
احلجاج ،صحيح مسلم ،كتاب :الربُّ و ِ
الصلة ،ابب :حترمي الظُّلم ،رقم ،2577ج ،4ص.1994
 83مسلم ،مسلم بن َّ

الصالة وفضل املساجد ،رقم ،629ج،1
حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري ،كتاب :اجلماعة واإلمامة ،ابب :من جلس يف املسجد ينتظر َّ
 84البخاريَّ ،
الصدقة ،رقم ،1031ج ،2ص.715
احلجاج ،صحيح مسلم،كتابَّ :الزكاة ،ابب :فضل إخفاء َّ
ص ،234ومسلم ،مسلم بن َّ
كحل به العّي .ينظر:
األول :أنَّه مسافة األرض ،والثاين :أنَّه امليل الَّذي تُ َّ
 85اختُلف يف املقصود ابمليل كما جاء يف احلديث على قولّيَّ :
حممد ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،ج ،8ص.3517
القاري ،علي بن َّ

الزحيلي ،وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج،1
َّرعي )4000( :ذراع مصري ،ومقداره ابملقاييس احلاليَّة1848( :م) .ينظرُّ :
وامليل :مقداره الش ُّ
ص.142

نصيحة ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ ِ
ِ
امللوك)
املسبوك يف
ُ
ال رمحه هللا تعاىل من خالل كتابه( :التيربُ
مفهوم العدل عن َد اإلمام الغز ِي
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اَّلزدهار َّ
الدولةَ يف عهدهِ.
األمن و َّالرخاءُ و
أقام احلدودَ ،
وعدل بّي النَّاس؛ َّ
حَّت َّ
َ
انتصف للمظلوم من الظَّامل ،و َ
ُ
عم ُ
ِِ
ّي ِعْن َد هللاِ َعلَى َمنَابِر ِم ْن نُوٍر َع ْن َميِ ِ
الر ْمحَ ِن َعَّز َو َج َّلَ ،86وكِْلتَا يَ َديِْه
ُ
ّي َّ
احلديث الثَّاين« :إِ َّن الْ ُم ْقسط َ
َ
ِ
ّي ،87الَّ ِذين يـع ِدلُو َن ِيف حك ِ
ْم ِه ْم َوأ َْهلِي ِه ْم َوَما َولُوا.»88
َمي ٌ
َ َْ
ُ
خالفة أو ٍ
ٍ
قضاء أو إمارةٍ ،تكون هلم درجةٌ عاليةٌ رفيعةٌ،
فالَّذين يعدلو َن يف حكمهم وما تقلَّدوهُ من
منابر من نوٍر.89
فهم ُحيشرو َن عن ميّي َّ
الرمحن َ
يوم القيامة على َ
حَّت يُفطر ،ودعوةُ املظلوم.»90
اإلمام ُ
ائم َّ
العادل ،و َّ
احلديث الث ُ
ُ
َّالث« :ثالثةٌ َّل تُ ُّرد دعوُتمُ :
الص ُ
91
فع يديه
جعل هللا دعاءَه
َّإهنا منزلةٌ عظيمةٌ ودرجةٌ عاليةٌ رفيعةٌ يناهلا ُ
ً
مستجااب ؛ إذا ر َ
اإلمام العادل ،فقد َ
الرحيان ،واجلنَّ َة و ِ
الرضوان.
وح و َّ
األمن واألمان ،و َّ
إىل َّ
الر َ
الرمحن ،يعطيه َ
ِ ِ
ِ
َّاس إِ َىل َِّ
ِ ِ
الر ُ ِ
ب الن ِ
ض
احلديث َّ
ُ
َح َّ
اَّلل َعَّز َو َج َّل يـَ ْوَم الْقيَ َامة َوأَقْـَرَهبُْم مْنهُ َْجمل ًسا :إِ َم ٌام َعاد ٌلَ ،وإِ َّن أَبْـغَ َ
ابع« :إ َّن أ َ
ِ
َّاس إِ َىل َِّ
الن ِ
َشدَّهُ َع َذ ًااب :إِ َم ٌام َجائٌِر.»92
اَّلل يـَ ْوَم الْقيَ َام ِة َوأ َ
اإلمام ُ ِ
يوم القيامة ،وأقرهبم منه مكان ًة ومرتب ًة ،93ويف ِ
املقابل َّ
فإن
العادل من أكثر النَّاس حمبوبيَّ ًة إىل هللا َ
ُ
94
ِ
ذلك إَّل َّ
َّ
يبعث على الطَّاعة املأموِر هبا
ألن َ
العدل ُ
اإلمام الظَّامل ؛ وما َ
عذاابُ :
أشد النَّاس كراهيَّ ًة إىل هللا ،وأفظعهم ً
أخالق
تلك
الرعيَّة،
ٌ
تنتعش َّ
وتكمل املزيَّة ،و ُّ
كل َ
النَّاس ،ويدعو إىل األلفة ،وبه تَصلح األعمال ،وتنمو األموال ،و ُ
ُ
العباد عليها.95
ع إليهاَّ ،
وحث َ
ندب الشَّر ُ
َ
ِ
َّالث :أهييَّةُ ِ
ترسيخ ِ
احلكم:
العدل يف
ِ
املطلب الث ُ
ُ

 86قوله صلَّى هللا عليه وسلَّم عن ميّي َّالرمحن :هذا من أحاديث ِ
الصفات ،وقد اختلف العلماء فيها :فمنهم من قال نؤمن هبا وَّل نتكلَّم يف أتويلها وَّل
تؤول
السلف وطوائف من املتكلِمّي ،والقول الثَّاينَّ :أهنا َّ
نعرف معناها؛ لكن نعتقد َّأن ظاهرها غري مراد و َّأن هلا معىن يليق ابهلل تعاىل ،وهذا مذهب مجاهري َّ
على ما يليق به ،وهذا قول أكثر املتكلِمّي؛ وعلى هذا قال القاضي عياض رضي هللا عنه :املراد بكوهنم عن اليمّي :احلالةُ احلسنةُ واملنزلةُ َّالرفيعةُ .ينظر:
النَّووي ،حميي ِ
احلجاج ،ج ،12ص.211
الدين حيىي بن شرف ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن َّ
 87قوله صلَّى هللا عليه وسلَّم( :وكلتا يديه ميّي) :هذا تنبيه على أنَّه ليس املراد ابليمّي جارحةٌ ،تعاىل هللا عن ذلك؛ فإهنا مستحيلةٌ يف ِ
حقه
ٌ
سبحانه وتعاىل .ينظر :النَّووي ،حميي ِ
احلجاج ،ج ،12ص.211
بن
مسلم
صحيح
شرح
املنهاج
الدين حيىي بن شرف،
َّ
احلجاج ،صحيح مسلم ،كتاب :اإلمارة ،ابب :فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر ،رقم ،1827ج ،2ص.1458
 88مسلم ،مسلم بن َّ
احلجاج ،ج،12
ينظر :النَّووي ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن َّ

ص89.212

حسن.
الّتمذي،كتاب :الدَّعوات ،ابب :يف العفو والعافية ،رقم ،3598ج ،5ص ،578وقال :هذا
ِ 90الرتمذيَّ ،
ٌ
حممد بن عيسى ،سنن ِي
حديث ٌ
الدين حممد عبد الرؤوف ،التَّيسري بشرح اجلامع الصغري ،ج ،1ص91 .477
َّ
ينظر :املناوي ،زين ِ َّ
َّ
يب.
ِ 92الرتمذيَّ ،
حممد بن عيسى ،سنن ِي
حسن غر ٌ
الّتمذي،كتاب :األحكام ،ابب :ما جاء يف اَّلمام العادل ،رقم ،1329ج ،3ص ،617وقالٌ :
حممد ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،ج ،6ص.2412
 93ينظر :القاري ،علي بن َّ
الّتمذي ،ج ،4ص.466
 94ينظر :املباركفوريَّ ،
الرمحن بن عبد َّ
حممد عبد َّ
الرحيم ،حتفة األحوذي بشرح جامع ِي
 95ينظر :الشَّيزري ،عبد الرمحن بن نصر بن عبد هللا ،املنهج املسلوك يف سياسة امللوك ،ص.284-281
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ال رمحه هللا تعاىل يف ِ
َّ
منو َّ
األساس عند اإلمام الغز ِ
السلطا ُن
العامل
الدولة وازدهارها هو ُ
العدل ،فإذا كا َن ُّ
َ
إن َ
الرعيَّة وأطاعت أمره واجتنبت هنيه ،وعمرت َّ
أمدها،
حكمهاَ ،
ً
عادَّل أمنت َّ
وطال ُ
الدولة ،وقَويت شوكتُها ،ورسخ ُ
وسرت روح احملبَّة والوائم واَّلنسجام واَّلستقرار النَّفسي بّي َّالراعي و َّالرعيَّة؛ ويف املقابل إذا كان ظاملـًا خربت البالد،
وضعفت َّ
ض بنياهنا ،وتزعزعت أركا ُهنا ،فال ُّسلطا ُن الظَّاملُ شؤمٌَّ 96ل يبقى ُملكه وَّل يدوم ،97وقد قيل:
الدولة ،و َّ
تقو َ
مع الظُّلِم."98
ُ
مع الكف ِر ،وَّل يبقى َ
"امللك يبقى َ
من َّ
فسد النِيَّات واملعامالت،
أن َ
العدل إذا غاب واحنسر ،والظُّ َلم إذا شاع وانتشر ،تَ ُ
وهذا ما يذكره العلماءُ ْ
السلطا ُن َّل يستقيم سلطانه؛ ِ
ويتحّي الفرص ِ
لفساد
لرد املظلمة ،و ُّ
فاملظلوم ميتأل قلبهُ ً
حقدا وغيظًا على الظَّاملُ َّ ،
ُ
َ
ُ
السلطان يف ِ
وختتل األمور،
بطانته ابلظُّلم الَّذي يقومو َن به جتاه َّ
الرعيَّة نتيجة كون ُّ
صفهم ،فتكثر الشَّكاوىُّ ،
فتسقط ممالك وتقوم أخرى مكاهنا ،ويضطرب حبل األمن ،ويكثر قطَّاع الطُّرق ،وُتدم البيوت ،وتسفك ِ
الدماء،

ويضعف األمن ،وُتتك األعراض ،وتصري البالد مستهدف ًة من قبل األعداء.99
ِ
ال وغريه من أهيَّة العدل يف ترسيخ احلكم وتثبيته َيع ُّد قاعد ًة عظيمةً وحكمةً
يقول الباحث :ما ذكرهُ الغز ُّ
وشاع الظُّلم،
احمليد عنها
غاب فيها ُ
قوميةً َّل ينبغي ُ
العدلَ ،
ً
وخصوصا يف زماننا ،فأنظمةُ احلكِم مهما كانت قويَّة ،إذا َ
س بنيانه على الظُّلم والفساد ،واجلوِر بّي العباد ،سيأيت هللا
تنهار ًا
ستسق ُ
كبريا ،فمن َّ
ليال معدودة ،و ُ
اهنيار ً
ط يف َ
أس َ
ضل سعيُهم يف احلياة الدُّنيا ،وابؤوا ابخلسران األكيد ،ويف اآلخرة
بنيانَه من القواعد ،وأيذن بزوال حكمه ،فالظَّاملون َّ
تستغزر مو َّادك َّإَّل
قال" :واعلم أنَّك لن
اإلمام
املاوردي رمحه هللا تعاىل 100عندما َ
ُّ
هلم ٌ
عذاب شدي ٌد ،وقد صدق ُ
َ
ِ
تستندرها مبثل اجلور واإلساءة؛ َّ
قيل
اجلور
العدل
ابلعدل واإلحسان ،ولن
ٌ
ألن َ
استئصال ٌ
ٌ
استثمار ٌ
دائم ،و َ
َ
منقطع ،وقد َ
يف منثوِر احلكمِ :
ابلعدل واإلنصاف ،تكو ُن مدَّة اَّلئتالف."101
ابع :أنواعُ ِ
العدل:
املطلب َّ
الر ُ
العدل ينقسم ثالثةَ ٍ
ال رمحه هللا تعاىل َّ
أقسام:
أن َ
اإلمام الغز ُّ
يرى ُ
ُ
ِ
العدل يف ِ
ِ
مملكة ِ
أخالق الن ِ
املعاملة.
العدل يف
العدل يف
َّفس ،و ُ
البدن ،و ُ
ُ

ِ
ِِ
ِ
شأم فال ٌن أصحابه إذا أصاهبم
 96الش ُّْؤُم:
ُ
خالف اليُ ْم ِن .قَ ْد ُمي َن فال ٌن َعلَى قَـ ْومه فَـ ُه َو َمْيمو ٌن َعلَْي ِه ْمَ ،وقَ ْد ُشئ َم عليهم فهو َم ْش ُؤ ٌ
وم .يقالَ :
شؤم من قبله ،وقد شئم عليهم فهو مشؤوم إذا صار شؤما عليهم .ينظر :ابن منظور ،مجال ِ
مكرم بن علي ،لسان العرب ،مادة:
الدين َّ
حممد بن َّ
ُ
ٌ
ٌ
ً
(شؤم) ،ج ،12ص.315-314
َ
97
ِ
حممد ،التيرب املسبوك يف نصيحة امللوك ،ص.44
حممد بن َّ
الغزال ،أبو حامد َّ
ينظرَ :
98
الرازي ،فخر ِ
حممد بن
الدين َّ
الرازي رمحه هللا تعاىل" :ويقال يف األثر امللك يبقى مع الكفر وَّل يبقى مع الظُّلم"َّ .
ذكر هذا القول اإلمام َّ
مفاتيح الغيب ،ج ،18ص.410
احلسن بن احلسّي،
ُ

حممد ،ديوا ُن املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي َّ
الشأن األكرب ،ص.353
 99ينظر :ابن خلدون ،عبد َّالرمحن بن َّ

اإلمام َّ
َّف التَّصانيف العديدة ،ومنها :احلاوي ،وآدب ا ُّلدنيا او ِلدين،
العالمة ،أقضى القضاة ،أبو احلسن ،علي بن َّ
حممد بن حبيب البصري ،املاوردي ،الشَّافعي .ارحتل إىل الشَّيخ أيب حامد اإلسفراييين ،ودرس ابلبصرة وبغداد سنّي،كان حافظًا للمذهب .صن َ
ُ 100
ِ

ِ
واألحكام ا ُّ
لسلطانيةَ .
تويف يف ربيع األول سنة450 :هــ ،وقد بلغ ستاا ومثانّي سنة .ينظرَّ :الذهيبَّ ،حممد بن أمحد بن عثمان ،سري أعالم النُّبالء ،ج ،18ص.65

حممد بن حبيب ،أدب الوزير ،ص.4
حممد بن َّ
 101املاوردي ،علي بن َّ

نصيحة ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ ِ
ِ
امللوك)
املسبوك يف
ُ
ال رمحه هللا تعاىل من خالل كتابه( :التيربُ
مفهوم العدل عن َد اإلمام الغز ِي
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وهو على هذا الرت ِ
العدل يف أخالق النَّفس ،فإذا ُوجد
العدل يف مملكة البدن ،أييت بعده ُ
يوجد ُ
فعندما ُ
َّتيب واَّلنتظامَ ،
فالعدل ليس جزءًا من
العدل َّإَّل بوجود هذه األنواع كاملةً متكاملةًُ ،
ينتظم ُ
هذا ،تبعه مباشرًة ُ
العدل يف املعاملة ،و ْ
لن َ
حممود ،ككون امللك بصريا قاهرا ،و ِ
كون
تيب ٌ
الفضائل و َّإمنا هو مجلة الفضائل ،فإذا كان بّي امللك وجنده ورعيَّته تر ٌ
ً ً
العدل قائم يف ِ
اجلند أول َّقوةٍ ٍ
الرعيَّة سلسو القياد ،قيلَّ :
البلد.102
وطاعة ،وكون َّ
إن َ ٌ
ِ
املطلب اخلامس :قواع ُد ِ
واإلنصاف:
العدل
ُ
ِ
ِ
ال رمحه هللا تعاىل جمموع ًة من القواعد اخلالدة ،تَبين منظوم ًة من العدل رائدة ،تكون
وضع
اإلمام الغز ُّ
ُ
َ
زمان وم ٍ
لكل ٍ
للس ِ
لطان واحلاك ِم قائدة؛ صاحلةً ِ
حاد
كان؛ فيها ملن اقتفى أثرها اخلريُ و َّ
ُّ
ومن َ
السعادةُ واألما ُنَ ،
َ
عنها ابتُلي ُّ
بكل من َول َ ِ
فيجدر ِ
ابلذ ِل و َّ
الصغا ِر واهلوان؛ ُ
يعمل هبا ،ويتَّخ َذها نرب ً
اسا يسريُ
أمر النَّاس أ ْن َ
َ
اعد:
وتلك هي القو ُ
على ُهداهاَ ،
الولية وخطورَة أمرها ،فاحلكم و ِ
ِ
َّأوًل :معرفةُ الس ِ
القيادةُ من أك ِرب نع ِم هللا على العبد ،فإ ْن قام
لطان ق ْد َر
ُ
ِ
حبقها حظي بس ٍ
وقع يف شقاوةٍ َّل شقاوَة بعدها.103
عادة َّل تُوصف ،وإ ْن َّ
قصر يف أمرها َ
َ َ
ِ
َّإهنا نعمةٌ عظيمةٌ بال ٍ
إصالح اخلالئق ،ودعوُتم إىل عبادة
األنبياء يف
ِ
شكُّ ،
فالسلطا ُن خليفةُ
الس ِ
لطان ِ
املقرب؛ َّ
ليس
العادل َّإَّل منزلة الن ِ
خريه ُّ
َّيب املرسل أو امللَك َّ
الرمحن ،وَّل منزلةَ َ
َّ
فوق ُّ
ألن َ
يعم ،وكذلك َ
السلطان الظَّامل رتبة؛ َّ
أيضا.104
شره ُّ
ألن َّ
دون رتبة ُّ
يعم ً
اثنيا :التَّقرب من الع ِ
اَّلبتعاد عن
َّاصحني ،و
احلني الن
اَّلشتياق إىل ِ
لماء َّ
ُ
َ
الص َ
مساع آرائهم ونصائحهم ،و ُ
ُ
ُ
ً
105
ِ
الزمانِ ،
ِ
علماء ُّ َّ
حيسنون
يفعل بعض علماء هذا َّ
ذين يزينون احلرام ،ويُلبسونه َ
السوء ال َ
ثوب التُّقى  ،كما ُ
ِ
للملك أفعالَهِ ،
ألخواتنا؛ بناءً على
ويربرون ظلمه
وفساده ،وكم ُسفكت دماءٌ يف زماننا ،وهتكت أعر ٌ
َ
اض َ
الر ِ
فتاوى مفيت ِ
ايَّلت و ُّ
ويتحرى عن
ي ابحلاك ِم أن يبحث
َّ
الدوَّلرات ،وعبيدي األراضي و َّ
السيَّارات؛ فَح ِر ٌ
ال َّ
أبهنم َّل حيرصون على الدُّنيا وَّل يطمعو َن فيما بّي يدي
العلماء النَّاصحّي ،الَّذين وصفهم اإلمام الغز ُّ
امللك ،وينصفونه يف ِ
هم هلم من جمالسته َّإَّل نصحه يف هللا ،وهللا يتوىل هداه.106
الوعظ واملقال ،وَّل َّ

رفع ِ
ظلم الولةِ عن َّ
الشعب ،فال يكفي أَّل يكون
اثلثًاُ :
جيب أ ْن يكو َن عُ َّماله ووَّلتهُ
احلاكم ظال ًـما بنفسه؛ بل ُ
ُ
أي ٍ
موظف كان ،وأن ينظر يف ِ
الدولة من ِ
يبذل َجهده يف نش ِر العدل ومن ِع الظُّلم يف مجي ِع أركان َّ
حقائق
كذلك ،وأن َ
َ
عادَّل فمأواهُ النَّار،
يغرت بظاهرها؛ َّ
عادَّل ،ومن مل يكن ً
عاقال مل يكن ً
األشياء وَّل َّ
عاقال ،فمن مل يكن ً
حَّت يكون ً
102
حممد ،ميزان العمل ،ص.272
حممد بن َّ
الغزال ،أبو حامد َّ
ينظرَ :
103
حممد ،التيِرب املسبوك يف نصيحة امللوك ،ص.15
حممد بن َّ
الغزال ،أبو حامد َّ
ينظرَ :
حممد ،سراج امللوك ،ص.45
حممد بن َّ
 104ينظر :الطَّرطوشي ،أبو بكر َّ
105
الغزال ،التيِرب املسبوك يف نصيحة امللوك ،ص.18
ينظرَ :
 106ينظر :الغزال ،التِرب املسبوك يف نصيحة امللوك ،ص.19
ي
َ
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الس َّقا ،خالد محدي عبد الكرمي
مهنَّد مجال َّ

خري َمن أعلم،
مرًة أصحابه" :أرأيتم إ ْن
وبئس املصريَ .107
عمر بن اخلطَّاب رضي هللا عنه َّ
ُ
استعملت عليكم َ
سأل ُ
أعمل ما أمرته أم َّل."108
وأمرته ابلعدل،
علي؟ قالوا :نعم ،قالَّ :لَّ ،
أقضيت ما َّ
ُ
حَّت َ
أنظر يف عملهَ ،

سبب
كما جيب على احلاكم أن يول عناي ًة َّ
خاصةً َّ
سبب َّاحه و َ
كذلك هم ُ
للمقربّي منه فهم ُ
كثريا109؛ فهم
فشله ،وهم حصنهُ من ْاأل َْع َداء وجنَّته من األسواء؛ لذا أوصى العلماء ابَّلهتمام بشأهنم ً
ٍ
ٍ
ٍ
ألن العيو َن مسلَّطةٌ عليهم ،وهم على اتِ ٍ
اجعون يف ِ
صغرية وكبريةٍ؛ َّ
صال
كل
يُساءلو َن وبدقَّة متناهية ،ويُر َ
ابلرعيَّة ،فال َّ
فمن أحسن قُـ ِرب ،ومن أساء أُبِعد.110
مباش ٍر َّ
بد من تفقُّد أحواهلم وتقومي زيفهمَ ،

أيضا أن يعتين إبصالح أخالقهم وُتذيبها وتدربيهم على العدل مع النَّاس ،وأتهيلهم
ويفرتض عليه ً
111
العام ِة أعجز،
وانصحّي
ومعاونّي
مساعدين
حَّت يكونوا
َّ
عجز عن إصالحهم فهو على َّ
َ
َ
َ
أمينّي ؛ فإن َ
َ
ال رمحه هللا تعاىل" :إذا كان امللك عاجزا عن إصالح خو ِ
اصه ومنعهم عن الظُّلم ،فكيف
يقول اإلمام الغز ُّ
ً
يقدر على ِ
الصالح."112
رد العوام اىل َّ

ِ
والغضب:
عدم التَّك ِرب
ابعاُ :
رً
التَّكرب" :حقيقته :استعظام النَّفس واحتقار الغري ،وسببهِ ُّ :
مييز ابملنصب والنَّ ِ
سب أو ِ
الفضل."113
ُ
ُ
علو اليد والتَّ ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ال رمحه هللا تعاىل عدم التَّكرب من قَواعد ِ
العدل واإلنصاف؛ َّ
حيدث
اإلمام الغز ُّ
َّكرب ُ
َ
جعل ُ
ألن الت َُّ
لقد َ
َّاعي إىل اَّلنتقام.114
السخ َ
َّ
ط الد َ
ِ
الباحثَّ :
األمة ،وجر َح
يقول
كثريا ما ولَّد النِقمة يف نفوس أبناء َّ
ُ
َّكرب من الوَّلة وأقرابئهم ومعارفهم ً
إن الت َ
ومقرٌر َّ
يوجب النُّفور ،واحلقيقةُ املشاهد ُة
يوغر ُّ
معلوم َّ
كسر خواطرهم ،وكما هو ٌ
الصدور و ُ
أن الت َ
َّكرب ممَّا ُ
مشاعرهم ،و َ
األم ِ
أن ِ
اليوم والَّيت َّل لبس فيها َّ
هات العفيفات ،يعيشو َن
الر َ
َّباب األتقياء ،والنِساءَ الطَّاهرات ،و َّ
َ
جال البُسطاءَ ،والش َ
َ
ِ
وقوته وازدهاره ،ولكن عندما يرو َن َّ
أبن َمن حي ُكمهم
كل ما يستطيعو َن يف سبيل َّ
عزة الوطن َّ
يف اجملتمع ،ويقدمون َّ
اهلمة ،و ِ
ويذهلم ،فهذا ِ
خفض اإلنتاج ،و ِ
يتكرب عليهمُّ ،
ِ
إئاد روح
سيؤدي تلقائياا ودون شعوٍر منهم إىل
َّ
إضعاف َّ
النَّشاط ،وزرِع بذور ِ
احلقد واَّلنتقام ،الَّيت َّل تلبث أن تصبح شررا يتطاير يف وجه أو َ ِ
ين .وكم
َ ً
ين املغرور َ
لئك املتكرب َ
ُ
ِ
ٍ
تكرب ابن األكرمّي ِ
ٍ
عليه بسلطته وماله ،فأذلَّه
مشكالت
مسعنا عن
ْ
حصلت بّي أحد أبناء املسؤولّي وإنسان فقريُ َّ ،
107
حممد ،التيِرب املسبوك يف نصيحة امللوك ،ص.23-22
حممد بن َّ
الغزال ،أبو حامد َّ
ينظرَ :

 108البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسّي ،السنن الكربى ،رقم ،16432ج ،8ص.163

درر السلوك يف سياسة امللوك ،ص.102
حممد بن َّ
 109ينظر :املاوردي ،علي بن َّ
حممد بن حبيبُ ،
110
ِ
السياسة ،ص.49
ينظر :الوزير ،احلسّي بن علي بن احلسّي ،ي
111
الغزال ،التيِرب املسبوك يف نصيحة امللوك ،ص.22
ينظرَ :
112
نفسه ،ص.75
املصدر ُ

 113ينظر :الشَّيزري ،عبد الرمحن بن نصر بن عبد هللا ،املنهج املسلوك يف سياسة امللوك ،ص.419
114
الغزال ،التيِرب املسبوك يف نصيحة امللوك ،ص.23
ينظرَ :

نصيحة ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ ِ
ِ
امللوك)
املسبوك يف
ُ
ال رمحه هللا تعاىل من خالل كتابه( :التيربُ
مفهوم العدل عن َد اإلمام الغز ِي
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فالكرب عندما يتجاوز
َ
ومعارف ذلك الفقري يكرهون املسؤول وأوَّلده ،ويتمنَّون هنايته وزواله؛ ُ
وأهانه؛ ممَّا جعل أقرابءَ
احلد إىل البغي والطُّغيان ،يسلب ِ
الدين ويُفسد اإلميان ،وخيفض املنزلةُّ ،
َّ
يطمس من
وحيط َّ
الرتبة ،وما ذلك إَّل ألنَّه " ُ
115
ِ
وجل :العُِّز
احلديث
ورد يف
احملاس ِن ما انتشر،
ِ
القدسي« :قال هللا َّ
عز َّ
ويسلب من الفضائل ما اشتهر " ،وقد َ
ُ
ِ
احدا منهما ،قذفتهُ يف النَّار.»116
فمن انزعين و ً
إزاري والكربايءُ ردائيَ ،
عدو ِ
عدم الغضب؛ َّ
السلطا ُن يف األموِر إىل
فألن
هو ُّ
مييل ُّ
و َّأما ُ
َ
الغضب َ
العقل وآفتُه ،فينبغي أ ْن َ
ِ
ِ
ِ
اثل األنبياءَ واألولياء ،ومَّت
جانب العفو،
ْ
َ
صارت عادتُه إمضاءَ
ويعتاد على الكرم واملساحمة ،وعندها ُمي ُ
ِ
باع و َّ
الغضب يف احليوان؛ ليكون لهُ به اَّلنتقام ممَّن
الدواب117؛ َّلسيَّما وقد رَّكب هللا
ماثل الس َ
َ
الغضب فقد َ
يؤذ ِيه ويعتدي عليه ،فإذا أنف َذ احلاكم غضبَه يف ِ
وسلب عقلُه عن
كل أم ٍر فقد َ
شابه احليوا َن وماثلَهُ ،
ِ
قبيحا
فرق بينه وبّي
وصار
التَّفكري،
اجملنون َ
مقطوع َّ
قليل احلِيلةَّ ،ل َ
َ
صار ً
حال غضبه؛ لذا َ
َ
احلجةَ ،
مذموما.118
ً
َّيب صلَّى هللا عليه وسلَّم يف التَّحذي ِر من الغضب ،و ِ
اإلرشاد إىل كظمه؛ ومن ذلك:
وقد وردت
أحاديث عدَّة عن الن ِ
ُ
َّ
َّ
نفسه عند
َّديد ُّ
ابلصرعةَّ ،إمنا الش ُ
ليس الش ُ
َّديد الَّذي ُ
ميلك َ
قوله صلى هللا عليه وسلمَ « :
ِ 119
أن الَّذي يقوى على ِ
ضبط نفسه عند ا ِ
يب صلَّى هللا عليه وسلَّم بيا َن َّ
لغضب سواء
الغضب » ،لقد أر َاد النَّ ُّ
يغلب هواه الَّذي زيَّنه له الشَّيطان املغوي،
َّديد؛ ألنَّه
حاكما أم
أكان
حمكوما هو ُّ
القوي الش ُ
َ
ً
ً
استطاع أن َ
ِ
وقد َّ
جماهدة ِ
العدو؛ َّ
دل هذا على َّ
أن جماهد َة النَّفس ُّ
جعل ملن ميلك
أشد من
َّيب عليه َّ
الصالة و َّ
ألن الن َّ
السالم َ
الغضب من َّ ِ
ِ
َّ
ويصرعُهم.120
نفسه عند
ليس للذي ُ
يغلب النَّاس َ
َ
القوة ما َ
ِ
حَّت ِ
ِ
قادر على أ ْن يُنفذه ،دعاهُ هللا على رؤ ِ
خيريه
وس
يوم القيامةَّ ،
وقوله ً
اخلالئق َ
كظم غيظًا وهو ٌ
أيضاَ« :من َ
121
وصرب عليه ،واحتمل سببه ،وحبس نفسهُ عن َّالرِد على ِ
يف ِ ِ
موجب
الغضب
ع
فمن اجرت َ
الكامنَ ،
أي احلور شاءَ »؛ َ
َ
َ
َ
َ
صدرت منه تلك اخلصلة
قادر على إمضائه ،أدخلهُ هللا اجلنَّة ،وأثىن عليه ،وتَباهى به أبن يُقال هذا الَّذي َ
الغضب ،وهو ٌ
 115الشَّيزري ،عبد الرمحن بن نصر بن عبد هللا ،املنهج املسلوك يف سياسة امللوك ،ص.420
الرب و ِ
الصلة ،ابب :حترمي الكرب ،رقم ،2620ج ،4ص.2023
 116مسلم ،مسلم بن َّ
احلجاج ،صحيح مسلم ،كتابُّ :
117
حممد ،التيِرب املسبوك يف نصيحة امللوك ،ص.24
حممد بن َّ
الغزال ،أبو حامد َّ
ينظرَ :

 118ينظر :الشَّيزري ،املنهج املسلوك يف سياسة امللوك ،ص.401

حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري ،كتاب :األدب ،ابب :احلذر من الغضب ،رقم ،5763ج ،5ص ،2267ومسلم ،مسلم بن
 119البخاريَّ ،
احلجاج ،صحيح مسلم ،كتاب :الربُّ و ِ
الصلة واآلداب ،ابب :فضل من ميلك نفسه عند الغضب ،رقم ،2609ج ،4ص.2014
َّ
 120ينظر :ابن بطَّال ،علي بن خلف بن عبد امللك ،شرح صحيح البخاري ،ج ،9ص.296

 121أبو داود ،سليمان بن األشعث ،سنن أيب داود ،كتاب :األدب ،ابب :من كظم غيظا ،رقم ،4777ج ،4ص ،248و ِ
حممد بن
الرتمذيَّ ،
الّتمذي ،كتاب :الربُّ و ِ
يب ،وابن ماجه،
الصلة ،ابب :يف كظم الغيظ ،رقم ،2493ج ،4ص ،656وقال:
ٌ
عيسى ،سنن ِي
حسن غر ٌ
حديث ٌ
الزهد ،ابب :احللم ،رقم ،4186ج ،2ص.1400
حممد بن يزيد ،سنن ابن ماجه ،كتابُّ :
َّ
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ِ
فليخرت من احلوِر الع ِ
فكيف إذا
ّي َّ
أيهن شاء ،وسبحا َن هللا إذا كان ُّ
كل هذا الثَّناء واجلزاء على جمرد كظم الغيظ َ
العظيمة؛ ْ
انضم العفو إليه أو زاد ابإلحسان عليه؟!.122
َّ
الس ِ
حَّت يَسلم من
لطان ،فينبغي أ ْن يُسكنه حبزمه،
هجم
انره حبلمه؛ َّ
الغضب على ُّ
ويطفئ َ
َ
ُ
وإذا َ
ِ
ِ
الغضب ئسةٌ:
إسكان
وطرق
النَّدم يف العواقبُ ،
اعة والعودةِ
ِ
اخلوف يبعثه على الطَّ ِ
ِ
الغضبَّ ،
يذكر هللا تعاىل حالةَ
فإن َ
ذلك يدعوهُ إىل اخلوف منه ،و ُ ُ
 )1أن َ
الغضب.
فيزول عنه
إىل َّ
اجلادة أو العفوُ ،
ُ
 )2أن َّ
للعافّي عن النَّاس ،وما أعدَّه هلم يف اجلنان.
اب هللا
َ
يتذكَر ثو َ
ِ
يتذكَر ميل الن ِ
 )3أن َّ
ويكظم غيظه.
القلوب عليه عندما يعفو
انعطاف
ُّفوس إليه ،و
َ
ُ
َ
 )4أن ينتقل من احلا ِلة الَّيت هو عليها إىل ٍ
مثال واق ًفا قعد.
حالة أخرى ،فإذا كا َن ً
َ
ندم وحسرةٍ وندامةٍ.
يتذكر عاقبةَ الغضب ونتيجتَه ومآلَه من ٍ
 )5أن َّ
وتذكرها يف أوقات ِ
الرضا كان أحرى أن َّ
حلاكم َّ
يتذكرها يف أوقات الغضب؛
فهذه الطُّ ُ
رق اخلمسةُ إذا تدبَّرها ا ُ
فتحجزه عن إنفاذ الفعل واإلفر ِ
اط يف اَّلنتقام.123

لنفسهِ ،124
ِ
سبيل يس ٍري ِ
عدم يِ
احلاكم إىل ٍ
لسلوك
الرضا َّ
وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ ُ
للرعيَّة ما ل يرضاهُ
خامساُ :
ً
ترشد َ
ِ
الرعيَّة ،و َّ
سكَّ ،ل
َّك واح ٌد من َّ
ال غريكُّ ،
فكل ما َّل ترضاه لنف َ
طر ِيق العدل ،أَّل وهي :اي أيُّها احلاكم ،قد ْر أن َ
أن الو َ
ترض به ٍ
خائن
فاعلم
ألحد من النَّاس ،فإ ْن
َ
َ
َ
حينذاك أنَّك غا ٌّ لرعيَّتكٌ ،
رضيت هلم ما َّل ترضاه لنفسكْ ،
وصدق رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم عندما يقول« :ما ِمن ٍ
يوم ميوت
عبد يسرتعيه هللا رعيَّةً،
ألمانتك،
َ
ُ
فيموت َ
َ
الوعيد الش ِ
عليه اجلنَّة ،»125فبهذا ِ
وهو غا ٌّ لرعيَّتهَّ ،إَّل حرم هللا ِ
َّيب صلَّى هللا عليه وسلَّم َمن قلَّده
َّديد ،خي ِو ُ
ف الن ُّ
َ
ِ
أهل حدودهم ،وضيَّع حقوقَهم،
هللا شيئًا من أمر املسلمّي ،واسرتعاهُ عليهم ،فلم يَعدل بينهم ،ومل يتَّق هللا فيهم ،و َ
حمرمةٌ.126
يعترب غاشاا َّ
لألمة ،واجلنَّةُ عليه َّ
أبنَّه ُ
َّاس بسرعة ،وعدم حتق ِري أر ِ
أفضل من
املسلمّي
ائج
ائج ،فقضاءُ حو ِ
ابب احلو ِ
ِ
َ
ً
ُ
سادسا :قضاءُ
حوائج الن ِ ُ
ُ
نو ِ
افل العبادات.127

رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم« :ما ِمن ٍ
إمام يُغلق اببَه دون ذوي احلاجة ،واخللَّة ،واملسكنة َّإَّل أغلق هللا
قال ُ
َ
َ

حممد ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،ج ،8ص.3181
 122ينظر :القاري ،علي بن َّ

 123ينظر :الشَّيزري ،عبد الرمحن بن نصر بن عبد هللا ،املنهج املسلوك يف سياسة امللوك ،ص.405
124
حممد ،التيِرب املسبوك يف نصيحة امللوك ،ص.24
حممد بن َّ
الغزال ،أبو حامد َّ
ينظرَ :
احلجاج ،صحيح مسلم ،كتاب :اإلميان ،ابب :استحقاق الوال الغا لرعيَّته النار ،رقم ،142ج ،1ص.125
 125مسلم ،مسلم بن َّ
 126ينظر :النَّووي ،حميي ِ
احلجاج ،ج ،2ص.166
الدين حيىي بن شرف ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن َّ
127
حممد ،التيِرب املسبوك يف نصيحة امللوك ،ص.27
حممد بن َّ
الغزال ،أبو حامد َّ
ينظرَ :

نصيحة ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ ِ
ِ
امللوك)
املسبوك يف
ُ
ال رمحه هللا تعاىل من خالل كتابه( :التيربُ
مفهوم العدل عن َد اإلمام الغز ِي
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ملك أو ٍ
السماء دون خلَّته ،وحاجته ،ومسكنته»128؛ أي :ما ِمن ٍ
خليفة أو و ٍال ميتنع من اخلروج إىل النَّاس
اب َّ
أبو َ
َ
عما يريده من األمور ِ
الدينيَّة أو ُّ
الدنيويَّة ،فال
الفقراء و ُّ
الضعفاء وأصحاب احلاجات عندما حيتاجون إليهَّ ،إَّل أ َ
بعده هللا َّ ُ
ِ
سبيال إىل ٍ
ِ
احلاجات
أصحاب
مينع
حاجة من حاجاته َّ
جيد ً
ُ
َ
الضروريَّة األساسيَّة ،وقيل املراد ابحتجاب الوال :أن َ
ِ
َّ
ب آماله.129
ملهمات من الدُّخول عليه وعرض حاجاُتم ،و
وا َّ
ُ
جييب دعاءه وخيي َ
احتجاب هللا تعاىل أَّل َ
ِ
يُروى َّ
ائج النَّاس ،فجلس إىل الظُّهر
بن عبد العزيز رمحَهُ هللاُ تَـ َع َاىل كان ً
يوما يقضي حو َ
عمر َ
أن َ
فقال له ولده :وما الَّذي ِ
الساعة
وتعب،
يح من تَعبهَ ،
يؤمنك أن أيتيك املوت يف هذه َّ
فدخل بيته؛ ليسرت َ
َ
َ
صر يف ِ
ٍ
ِ
عاد إىل جملسه.130
حقه؟ فقال:
وعلى َ
نهض و َ
َ
صدقت؛ ف َ
منتظر حاجة وأنت مق ٌ
اببك ُ
إن الشُّعور ابملسؤوليَّة و ِ
يقول الباحثَّ :
السرعة دون أتخ ٍري َّإمنا يكو ُن
أهيَّة قضاء حوائج النَّاس على وجه ُّ
َ
األم َّالرحيمة ،فيتولَّ ُد ِ
األب الش ِ
َّفوق و ِ
مللك لرعيَّته نظرة ِ
إلحساس الَّذي يدفعهُ لإلسر ِاع يف قضاء
لديه ذلك ا
ينظر ا ُ
َ
ُ
عندما ُ
حوائجهمِ ،
بنت حزينةٌ ،قد َّفرقتهم البلدان
وعدم أتخري مآرهبم ،فهذا َخْلفه أمٌّ مريضةٌَ ،
وآخر ٌ
وذاك زوجةٌ مسكينةٌُ ،
وجرحا
السلطان ،فإ ْن َّ
ومجعتهم األحزان ،فقصدوا ابب ُّ
يسَر أمرهم ،عظُمت حمبَّته يف قلوهبم ،و َّإَّل فقد زر َ
عظيما ً
ع أل ًـما ً
أسباب القه ِر و ِ
كبريا ،رَّمبا تكو ُن عواقبه َّل ُحتمد ،إذا اجتمع مع غريه من ِ
السلطان أو أعوانه.
احلرمان من ذاك ُّ
ُ
َ
ً
ِ
ابلسلطان أن َّ
يتذكر األمور اآلتية حول فضل قضاء حوائج النَّاس:
وجتدر اإلشارةُ إىل أنَّه ٌّ
حري ُّ
بشكل ٍ
عام قربةٌ من أعظِم ال ُق ِ
ائج الن ِ
َّاس ٍ
َّ )1
رب إىل هللا تعاىل ،يقول هللا تعاىل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
إن قضاءَ حو ِ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) (املزمل ،)20:فما يفعله املسلمو َن -وامللك يف ِ
مقدمتهم -ألنفسهم يف دار
ٍ ٍ
ٍ
ٍ
ِ
يوم القيامة يف
الدُّنيا من صدقة أو نفقة أو كلمة طيِبة ،أو غ ِري ذلك من أعمال اخل ِري يف طلب َما عند هللا جيدونه َ
أجرا.131
معادهم ً
خريا هلم ممَّا قدَّموهُ يف الدُّنيا وأعظم منه ثو ًااب و ً
عون الَّذين يقضو َن حوائج النَّاس و ِ
إن هللا يكو ُن يف ِ
قال رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّمَ« :من
ييسروها عليهمَ ،
َ َّ )2
َ
يسر على ِ
ِ
َّس 132عن مؤم ٍن كربةً من كرب ُّ
يسَر هللا
معس ٍرَّ ،
س هللا عنه كربةً من كرب يوم القيامةَ ،
ومن َّ َ
الدنياَّ ،نف َ
نف َ
الدنيا واآلخرة ،وهللا يف ِ
مسلما ،سرتهُ هللا يف ُّ
عليه يف ُّ
العبد يف عون
عون العبد ما كا َن ُ
الدنيا واآلخرة ،ومن َ
ُ
سرت ً
أخيه.»133

يب.
ِ 128الرتمذيَّ ،
الّتمذي،كتاب :أبواب األحكام ،ابب :ما جاء يف إمام َّالرعيَّة ،رقم  ،1332ج ،3ص ،611وقالٌ :
حممد بن عيسى ،سنن ِي
حديث غر ٌ
الّتمذي ،ج ،4ص.468
 129ينظر :املباركفوريَّ ،
الرمحن بن عبد َّ
حممد عبد َّ
الرحيم ،حتفة األحوذي بشرح جامع ِي
130
الغزال ،التيِرب املسبوك يف نصيحة امللوك ،ص.27
ينظرَ :
حممد بن جرير ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،ج ،23ص.399
 131ينظر :الطَّربي ،أبو جعفر َّ
 132معىن نفَّس :أز َال .ينظر :النَّووي ،حميي ِ
احلجاج ،ج ،2ص.166
الدين حيىي بن شرف ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن َّ
احلجاج ،صحيح مسلم ،كتابِ :
الذكر والدُّعاء والتَّوبة واَّلستغفار ،ابب :فضل اَّلجتماع على تالوة القرآن وعلى
 133مسلم ،مسلم بن َّ
ِ
الذكر ،رقم ،)2699( :ج ،4ص.2074
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َّيب صلَّى هللا عليه وسلَّم( :وهللا يف ِ ِ
فضل مساعدةِ
العبد يف ِ
عون أخيه) :إشارةٌ إىل ِ
ففي قول الن ِ
عون العبد ما كا َن ُ
ُ
ألخيه على ِ
أن املكافأ َة على تلك املساعدةِ تكون ِ
األخ ِ
قضاء أموره ،وتنبيهٌ على َّ
الرابنيَّة واملعو ِنة
ِ
جبنسها من العِناية َّ
املضار ،أو ِ
اإلهليَّة؛ سواء كان بقلبه أو بدنه ،أو هبما لدفع ِ
الكل عو ٌن.134
جذب املنافع؛ إذ ُّ
حاجة أخيه كا َن هللا يف حاجته ،»135فمن كان ساعيا يف ِ
ِ
ِ
حاجة
قضاء
ومن كا َن يف
َ
وقال ً
ً
أيضاَ « :
َ
وسدده.136
يسَر هللا له قضاءَ حاجته ،وأعانهَّ ،
أخيهَّ ،
َّ َّ )3
مغاليق ل ِ
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم:
مفاتيح للخري
ائج النَّاس هم
لشر ،قال ُ
ُ
ُ
ذين يقضو َن حو َ
إن ال َ
للش ِرَّ ،
« َّ
وب 137ملن
وإن من النَّاس مفاتيح َّ
إن ِمن النَّاس مفاتيح للخري ،مغاليق َّ
للش ِر مغاليق للخري ،فطُ َ
ِ
الش ِر على يديه.»138
وويل ملن جعل هللا
جعل هللا
مفاتيح َّ
َ
َ
مفاتيح اخلري على يديهٌ ،
َ
املقصود َّ
أن هللا تعاىل أجرى على أيدي بعض النَّاس قضاءَ حوائج إخواهنم ،وفَـْت َح أبواب اخل ِري هلم
و
ُ
ووضعها يف أيديهم.139
حَّت كأنَّه ملَّكهم
كالعل ِم وغ ِريه؛ َّ
مفاتيح اخلري َ
َ
إن أفضل املسلمّي هم الَّذين يقضو َن حوائج النَّاس ،قال رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم« :خريُ النَّ ِ
َّ )4
اس
َ

أنفعُهم للنَّاس.»140

فخري النَّاس وأفضلُهم ،هم الَّذين ُحيسنو َن لآلخرين مباهلم وجاههم وعلمهمِ ،
وييسروا حاجتهم
ُ
141
ويساعدوهنم فيما حيتاجون إليه .
ِ 142
ِ
ابلشهوات؛ ِمن ِ
لبس الثِياب الفاخرة ،و ِ
الشتغال َّ
مرموق
ك
عدم
ُ
أكل أطايب الطَّعام  ،فاملل ُ
سابعاُ :
ً
حممد ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،ج ،7ص.3104
 134ينظر :القاري ،علي بن َّ

حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري  ،كتاب :املظامل ،اببَّ :ل يظلم املسلم املسلم وَّل يسلمه ،رقم ،2310ج ،2ص،862
 135البخاريَّ ،
احلجاج ،صحيح مسلم ،كتاب :الربُّ و ِ
الصلة واآلداب ،ابب :حترمي الظُّلم ،رقم ،2580ج ،4ص.1996
ومسلم ،مسلم بن َّ

 136ينظر :ابن حجر ،أمحد بن علي العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج ،5ص.97
األول :نِ ْع َم ما ألصحاهبا ،والثَّاين :غبطةٌ هلم ،والثَّالثُ :حسىن هلم،
 137اختلف العلماء يف معىن كلمة( :طوب) على أقو ٍال عدَّة؛ ومنهاَّ :
السادس :شجرةٌ يف اجلنَّة .ينظر :الطَّربي ،جامع البيان عن أتويل آي
و َّ
الرابع :خريٌ هلم ،واخلامس :اسم أرض اجلنَّة ابحلبشيَّة أو اهلنديَّة ،و َّ
القرآن ،ج ،8ص.444-434

مفتاحا للخري ،رقم ،86/1 ،237والبيهقي ،أبو بكر أمحد
حممد بن يزيد ،سنن ابن ماجه،كتاب :اإلميان وفضائل َّ
 138ابن ماجهَّ ،
الصحابة ،ابب :منكان ً

حممد بن عبد الرمحن ،املقاص ُد
خاوي" :فيه عبد َّالرمحن بن زيد بن أسلم،
خاويَّ ،
الس ُّ
الس ُّ
ضعيف"َّ ،
شعب اإلميان ،رقم ،698ج ،1ص ،455قال َّ
ٌ
بن احلسّيُ ،
احلسنة يف بيانكثري من األحاديث املشتَهرة على األلسنة ،ص.215
 139ينظرِ :
حممد بن عبد اهلادي التَّتوي ،كفايةُ احلاجة يف شرح سنن ابن ماجه ،ج ،1ص.105
السنديَّ ،

140
شعب اإلميان ،رقم،7252
الطَّرباين ،سليمان بن أمحد بن أيوب ،املعجم األوسط ،رقم ،5787والبيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسّيُ ،
أبن له شواهد ِ
خاوي َّ
حممد بن عبد الرمحن ،املقاص ُد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتَهرة
خاويَّ ،
لس ُّ
الس ُّ
تقويه ،ينظر :ا َّ
 ،115/10وقد ذكر َّ

على األلسنة ،ص.688

 141ينظر :املناوي ،زين ِ
الصغري ،ج ،1ص.528
الرؤوف ،التَّيسري بشرح اجلامع َّ
الدين َّ
حممد عبد َّ
142
حممد ،التيِرب املسبوك يف نصيحة امللوك ،ص.27
حممد بن َّ
الغزال ،أبو حامد َّ
ينظرَ :

نصيحة ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ ِ
ِ
امللوك)
املسبوك يف
ُ
ال رمحه هللا تعاىل من خالل كتابه( :التيربُ
مفهوم العدل عن َد اإلمام الغز ِي
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ٍ
األمة143؛ فعليه َّأَّل يتَّبِع شهواته،
تنتشر هفواته ،وتشيع زََّّلته
األحلاظ ،حمفو ُ
بسرعة بّي أبناء َّ
ظ األلفاظُ ،
144
ري البد ُن
جتري به حيث أر ْ
ادت دو َن أن يكبحها ،كذلك يقبح أن جي َ
اخليل أن َ
فكما أنَّه يقبُح ابملرء إذا ر َ
كب َ
الشهوات.145
فس ابلعقل حيث أراد من َّ
والنَّ ُ
ِ
ِ
ئس ،ومَّت مل
امللك عندما َّل ُ
و ُ
ميلك َ
قهر نفسه عن هواها وهي واحدةٌ ،مل ميلك ضبط حواسه وهي ٌ
ِ
العام ِة مع كثرُتم وخشونة جانبهم،
ط َّ
ب عليه ضب ُ
املقربّي و َّ
اخلاص ِة من أعوانه و َّ
ْ
مع قلَّتها ُ
ميلك ضب َط حواسه َ
صع َ
فليس من عد ٍو بعد منع
وَمن مل يضبط َّ
اخلاصة وهم أمام عينيه مل يضبط َّ
العامة يف أقاصي البالد وأطراف مملكتهَ ،
النَّفس عن هواها أحق ابلقهر من احلو ِ
الشهوات املوبقة.146
ألهنن أعوان النَّفس ،ودليلها إىل َّ
اس اخلمس؛ وذلك َّ
تفرغت الرعيَّةُ إلفساد ِ
ملكه."147
لك للهوهِ َّ
وقد قيل" :إِذا َّ
تفرغ الْ َم ُ
ِ
يقول الباحثَّ :
إنصاف
يفكر يف
جيعل َّ
إن امل َ
جل اهتمامه َ
إشباع بطنه وقضاء َوطَره ،فلن َ
لك عندما ُ
ٍ
ملك وضي ٍع ٍ
عبد لشهو ِ
مظلوم ،وَّل يف هنضة َّأم ٍة ،وَّل يف ر ٍ
يتحول إىل ٍ
اته.
فعة وَّل َّ
عزةٍ؛ وعندها َّ

ِ
ِ
استعمال الل ِ
أمكن ذلكِ ،148
طف يِ
والر ِ
فق ما كا َن يف
اثمنًا:
ُ
فق يف األم ِر كلِيه ،و ُ
فالر ُ
البعد عن الشدَّة والغلظة مَّت َ
شيء َّإَّل زانه ،وما نزع ِمن ٍ
ٍ
همَ ،من َول من أم ِر أميت
قال ُ
شيء َّإَّل َشانه ،149وقد َ
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم« :اللَّ َّ
ُ
َ
ِ
فق به.»150
شيئًا َّ
فق هبم ،فار ْ
ومن َوِل من أمر أميت شيئًا فر َ
فشق عليهم ،فاش ُق ْق عليهَ ،
وحيقق للملك فوائد ومكاسب َّل ِ
أمحد خالئقهِ ،
امللك و ِ
ِ
صفات ِ
فق من ِ
َّ
حيققها
أفضل
َ
ُ
إن ا ِلر َ
فالرعيَّةُ عندما تُعامل ِ
العنف
أحقادها ويَسهل قيادها ،والعكس
تزول
ابلرفق ُ
العنفَّ ،
صحيح ،فعندما يكون ُ
ُ
ٌ
فق واللِ ِ
البالد والعباد؛ فبا ِلر ِ
العدو صدي ًقا؛ لكن َّل
ّي
األحقاد وتزداد،
منهج قيادة ،تنمو
ينقلب ُّ
ُ
وتفسد ُ
ُ
َ
ُ
ِ
ِ
اص من األبرار ابللُّطف
ينبغي أن يستعملَه امللك يف مجيع املواطن؛ فاألشر ُار يسوسهم ابلعنف والشدَّة ،واخلو ُّ
العامةُ ابللِّي اترًة ِ
وابلش َّدة اترًة أخرى.151
الرمحة ،و َّ
و َّ
ِ
اإلسالم قائمةٌ على جعل ِ
ٍ
يقول الباحثَّ :
وتعامل مع اآلخرين؛ فعلى امللك
الرفق مبدأَ حياةٍ،
إن دعوَة
حممد بن حبيب ،تسهيل النَّظر وتعجيل الظَّفر يف أخالق امللك ،ص.58
حممد بن َّ
 143ينظر :املاوردي ،علي بن َّ
خيال؛ َّلختياهلا
احد له من لفظهكالقوم و َّالرهط والنَّفر .وقيل :مفرده خائل ،قاله أبو عبيدة ،وهي مؤنَّثةٌ واجلمع خيولُِ .مسيت اخليل ً
 144اخليل :مجاعةُ األفراس َّل و َ
يف املشية .واحلصانَّ ،
حممد بن موسى بن عيسى أبو البقاء ،حياة احليوان الكربى ،ج ،1ص.431
الذكر من اخليل .ينظر :الدَّمرييَّ ،
حممد ،سراج امللوك ،ص.202
حممد بن َّ
 145ينظر :الطَّرطوشي ،أبو بكر َّ

 146ينظر :الشَّيزري ،عبد الرمحن بن نصر بن عبد هللا ،املنهج املسلوك يف سياسة امللوك ،ص.185
 147املاوردي ،تسهيل النَّظر وتعجيل الظَّفر يف أخالق امللك ،ص.139
148
الغزال ،التيِرب املسبوك يف نصيحة امللوك ،ص.28
ينظرَ :
الرب و ِ
احلجاج ،صحيح مسلم ،كتابِ :
الصلة واآلداب ،ابب :فضل ِ
الرفق ،رقم ،2594ج ،4ص.2004
 149مسلم ،مسلم بن َّ
احلجاج ،صحيح مسلم،كتاب :اإلمارة ،ابب :فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر ،رقم ،1828ج ،3ص.1458
 150مسلم ،مسلم بن َّ
 151ينظر :الشَّيزري ،عبد الرمحن بن نصر بن عبد هللا ،املنهج املسلوك يف سياسة امللوك ،ص.281
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الس َّقا ،خالد محدي عبد الكرمي
مهنَّد مجال َّ

ِ
أن َّ
ومن حيسن إليهم حيسن إليه ،ف َع ْن َعائِ َش َة رضي
ومن يرمحهم يرمحهَ ،
يتذكر أنَّه َمن يرفق بعباد هللا يرفق هللا بهَ ،
ول َِّ
فإن هللا إذا أراد أبهل ٍ
بيت خريا َّ
اَّلل صلَّى هللا عليه وسلَّم قَ َال َهلَا« :اي عائشة ،ارفقيَّ ،
دهلم
هللا عنها 152أ ََّن َر ُس َ
َ
ً
ِ 153
رسول هللا ،كم نعفو عن اخلادم؟
رجل إىل الن ِ
َّيب صلَّى هللا عليه وسلَّم ،فقال :اي َ
على ابب الرفق » ،وجاء ٌ
كل ٍ
فلما كان يف الثَّالثة ،قال« :اعفوا عنه يف ِ
يوم سبعّي مرة.»154
فصمت ،مثَّ أعاد عليه الكالم ،فصمتَّ ،
َّ 155
ِ
الجتهاد يف ِ
َّيب صلَّى هللا عليه وسلَّم« :خيار
الرعيَّة مبوافقة
طلب
اتسعا:
رضاء َّ
ُ
الشرع  .قال الن ُّ
ً
أئمتكم الَّذين تُبغضوهنم ويبغضونكم
أئمتكم الَّذين حتبُّوهنم وحيبُّونكم ويصلُّون عليكم وتصلُّون عليهم وشرار َّ
َّ
وتلعنوهنم ويلعنونكم.»156
يب صلَّى هللا عليه وسلَّم أبناء َّأمته خب ٍرب فيه صالحهم وسعادُتم وَّاُتم بقولهَّ :
إن خيار
خي ُرب النَّ ُّ
املودة واحملبَّة؛ فتحبُّوهنم وحيبُّونكم ما دمتم يف
أئمتكم الَّذين يعدلون يف احلكم ،فتنعقد بنيكم وبينهم َّ
وَّلتكم و َّ

يرتحم بعضكم على ٍ
األئمة الَّذين تبغضوهنم
بعض
قيد احلياة ،فإذا جاء املوت َّ
ويذكر صاحبه خب ٍري ،وشر ُار َّ
ُ
ويبغضونكم وتلعنوهنم ويلعنونكم؛ أي :تدعون عليهم ويدعون عليكم أو تطلبون البعد عنهم؛ لكثرة ِ
شرهم
البعد عنكم؛ لقلَّة خريكم.157
ويطلبون َ
الس ِ
يعرف موقف الشَّعب منه ،هل هم
ال رمحه هللا تعاىل على ُّ
لطان إذا أر َاد أن َ
اإلمام الغز ُّ
ويقرتح ُ
ُ
حَّت يعلم عيبهُ من ألسنة النَّاس
الرعيَّة؛ َّ
راضون عنه أم َّل؟ أن يكو َن له معتَمدون ،يسألون عن حاله من َّ
احلاجة إىل ٍ
ِ
وسيط قد يصدق وقد يكذب.158
مباشرةً ،دون
َّ 159
عدم ِ
احلق
طلب رضا أحد من النَّاس مبخالفة
يرتك َّ
هال هو الَّذي ُ
فأكثر النَّاس ج ً
عاشراُ :
ً
الشرع ُ ،
أن معاويةَ رضي هللا عنه ،كتب إىل عائشةَ رضي هللا عنهاِ :
ِ
ألجل رضا اخللق ،وقد ورد َّ
ونصف
ألصبح
"إين
ُ
ُ
َ
 152عائشة بنت أيب بكر ِ
الصحيح َّ
أن
الص ِديق رضي هللا عنهُّ ،أمها ُّأم رومان بنت عامر ،ولدت بعد اهلجرة أبربع سنّي أو ئس ،ثبت يف َّ
تكىن ِ
اَّلل ،ومل ينكح رسول هللا صلَّى
أبم عبد َّ
تزوجها وهي بنت ست وقيل سبع ،ودخل هبا وهي بنت تسع ،وكانت َّ
َّيب صلَّى هللا عليه وسلَّم َّ
الن َّ
َّ
بكرا غريها ،ماتت سنة  58هـ ،ودفنت ابلبقيع رمحها هللا تعاىل .ينظر :ابن حجر ،أمحد بن علي العسقالين ،اإلصابة يف متييز
هللا عليه وسلم ً
الصحابة ،ج ،8ص.231
َّ
153
الص ِحيحِ"،
"رواهُ أ َْمحَ ُد َوِر َجالُه ِر َج ُال َّ
أمحد بن حنبل ،أبو عبد هللا ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،رقم ،24734ج ،41ص ،255قال اهليثميَ :
اهليثمي ،نور ِ
الزوائد ومنبع الفوائد ،ج ،8ص.19
الدين علي بن أيب بكر ،جممع َّ
 154أبو داود ،سليمان بن األشعث ،سنن أيب داود ،كتاب :األدب ،ابب :يف حق اململوك ،رقم ،5164ج ،2ص ،763قال اهليثمي" :رجاله
ثقات" ،اهليثمي ،نور ِ
الزوائد ومنبع الفوائد ،ج ،4ص.238
الدين علي بن أيب بكر ،جممع َّ
ٌ
155
ِ
حممد ،التيرب املسبوك يف نصيحة امللوك ،ص.28
حممد بن َّ
الغزال ،أبو حامد َّ
ينظرَ :
األئمة وشرارهم ،رقم ،1855ج ،3ص.1481
 156مسلم ،مسلم بن َّ
احلجاج ،صحيح مسلم ،كتاب :اإلمارة ،ابب :خيار َّ
حممد ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،ج ،6ص.2395
 157ينظر :القاري ،علي بن َّ
158
حممد ،التيِرب املسبوك يف نصيحة امللوك ،ص.28
حممد بن َّ
الغزال ،أبو حامد َّ
ينظرَ :
159
نفسه ،ص.28
ينظر :املصدر ُ

نصيحة ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ ِ
ِ
امللوك)
املسبوك يف
ُ
ال رمحه هللا تعاىل من خالل كتابه( :التيربُ
مفهوم العدل عن َد اإلمام الغز ِي
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رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم يقولَ « :من طلب رضا هللا
ط" ،
علي ساخ ٌ
مسعت َ
ْ
اخللق َّ
فكتبت إليه تقولُ :
بسخط هللا تعاىل سخط هللا
طلب رضا النَّاس َ
تعاىل يف سخط النَّاس رض َي هللا عنه وأرضى عنه النَّاس ،ومن َ

عليه وأسخ َط اخللق عليه.»160
وبشكل ٍ
بد ِ
ٍ
يقول الباحثَّ :
عام فإنَّه َّل َّ
لكل َمن
يضر سخطه؛
إن َمن سخ َط خبالف الشَّرع فال ُّ
أَّن له ِ
أرضا اغتصبها ،أو
الرضا وقد نَزع منه
احلق َّأَّل يكون راضيًا ،وأن يكون َساخطًا ،و َّ
يؤخ ُذ منه ُّ
احلاكم ً
ُ
عرضا انتهكه.
سيارًة سرقها ،أو حقاا طمسه ،أو ً

الزهد ،ابب :ما جاء يف حفظ اللِسان ،رقم ،2414ج ،4ص ،609قال
الّتمذي ،كتابُّ :
ِ 160الرتمذيَّ ،
حممد بن عيسى ،سنن ِي
ُّ
اهليثميِ " :ر َجالُهُ
آخ ِر تَـر َمج ِة َحيىي ب ِن سلَيما َن ا ْجلع ِف ِي" ،اهليثمي ،نور ِ
الذهِيب ِيف ِ
الدين علي بن أيب بكر،
الص ِح ِ
ِر َج ُ
ال َّ
يح َغ ْ َري َْحي َىي بْ ِن ُسلَيْ َما َن ا ْجلَْف ِر ِيَ ،وقَ ْد َوثـَّ َقهُ َّ َ ُّ
ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُْ
الزوائد ومنبع الفوائد ،ج ،10ص.224
جممع َّ
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اخلامتة
َّأوًل :النَّتائج:
ِ
السلطا ُن عند اإلمام الغز ِ
ُّ .1
األنبياء يف
ِ
إصالح اخلالئق ،ودعوُتم إىل عبادة َّ
يعد ُّ
الرمحن ،وَّل منزلةَ
ال خليفةَ
الس ِ
لطان ِ
املقرب.
العادل َّإَّل منزلة الن ِ
َّيب املرسل أو امللَك َّ
َ
فوق ُّ
العدل يف ا ِ
العدل يف ِ
العدل يف ِ
مملكة ِ
ال ثالثةَ ٍ
أخالق الن ِ
العدل عند اإلمام الغز ِ
ملعاملة.
َّفس ،و ُ
البدن ،و ُ
أقسامُ :
ينقسم َ
ُ .2
حيب ِأل ِ
الكلي الَّذي جيمع شتات العدل ِ
مقصوده عند الغز ِ
ب
ويبّي
 .3الضَّابط
َخ ِيه إََِّّل َما ُِحي ُّ
ال :أََّّل َّ
ُّ
َ
ِ ِِ
شق َعلَْي ِه َوثـَ ُق َل َعلَى قَـ ْلبِ ِه فَـيَـْنـبَغِي أَ ْن ََّل يـُ َع ِام َل َغ ْ َريهُ بِِه.
عومل به َّ
لنَـ ْفسه فَ ُك ُّل َما لو َ
َّقرب من الع ِ
ِ
اعد العدل واإلنصاف عند اإلمام الغز ِ
لماء
 .4قو ُ
ُ
ال :معرفةُ احلاكِم ق ْدَر الوَّلية وخطورَة أمرها ،والت ُّ ُ
ِ
عدم التَّك ِرب و ِ
عدم ِ
للرعيَّة ما َّل
احلّي الن
َّ
الرضا َّ
َ
الص َ
الغضب ،و ُ
فع ظلِم الوَّلة عن الشَّعب ،و ُ
َّاصحّي ومساع آرائهم ،ور ُ
َّاس بس ٍ
يرضاه ِ
ِ
رعة ،وعدم حتق ِري أر ِ
استعمال
اَّلشتغال ابلشَّهوات ،و
عدم
ابب احلو ِ
لنفسه ،وقضاءُ حو ِ
ُ
ُ
ائج ،و ُ
ُ
ائج الن ِ ُ
ِ
ِ
اللُّ ِ
اَّلجتهاد يف ِ
طف و ِ
الرعيَّة مبوافقة الشَّرع.
الر ِفق يف األم ِر كله ،و
طلب رضاء َّ
ُ
كل خ ٍري ،و ِ
ال يف ِ
منو َّ
األساس عند اإلمام الغز ِ
اآلفات
العامل
الدولة وازدهارها هو ُ
بفقده ُّ
َّق ُّ
حتل ُ
العدل؛ فبإقامته يتحق ُ
ُ
ُ .5

والشُّرور ،وخترب األمم والبلدان ،ويشقى اإلنسان.
اثنيًا :التَّوصيات:

اإلسالمي؛ ِ
بتشكيل ٍ
ِ
ِ
املعتدل
الوعي ونش ِر الفكر
جلان علميَّ ٍة على مستوى العامل
الباحث
َّأوًل :يوصي
لبث ِ
ِ
ُ
ِ
ين كاإلمام الغز ِ
ومتابعة احلوادث
ال رمحه هللا وغريه،
َّطرف واإلرهاب؛ بناءً على آر ِاء َّ
ومواجهة الت ُّ
األئمة املعتَرب َ
األمة ِ
بعيدا عن األهواء وامليول
وبيان التَّوصيف َّ
الطَّارئة يف حياة َّ
الصحيح هلا وإعطائها احلكم املناسب؛ ً
َّ
متارس عاد ًة.
والتَّأثريات اليت ُ
وخصوصا العدل ،ونشر مبادئهم ،وعرض
األئمة
اثنيًا :إنشاءُ مراكز علميٍَّة ثقافيٍَّة تربويٍَّة تُعىن ببيان املفاهيم َّ
العامة عند َّ
ً
طال ٍ
ب يتمتَّعون ابلوعي واَّلتَّزان ،و َّ
يج َّ
احلجة وسعة األفق.
أفكارهم وآرائهم؛ لتخر ٍ
وقوة َّ
الذكاء َّ
اثلثًا :إقامةُ دور ٍ
حول ِ
ِ َّ
انب نبوغهم
أعالم الفك ِر
ات تثقيفيَّ ٍة وبرامج حواريٍَّة َ
اإلسالمي الذين تعدَّدت جو ُ
ال رمحه هللا تعاىل.
َّ
اإلمام الغز ُّ
وتنوعت ثقافا ُُتم؛ ويف طليعتهم ُ
يرتسخ يف
العمل على نشر ثقافة العدل ،وإعطاء احلقوق ألصحاهبا ،وتربية األطفال على ذلك؛ َّ
حَّت َّ
رً
ابعاُ :
األذهان أن أساس البناء هو العدل.
الباحث إجراءَ البحوث اآلتية:
يقرتح
ُ
ً
خامساُ :
حة ِ
ال يف در ٍ
املسبوك يف نصي ِ
ِ
امللوك) لإلمام الغز ِ
اسة علميٍَّة أكادمييٍَّة.
ُ
 .1حتقيق كتاب( :التيربُ
اعد اإلصالح عند اإلمام الغز ِ
ال من خالل كتابه( :إحياء علوم ال يِدين).
 . 2قو ُ

نصيحة ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ ِ
ِ
امللوك)
املسبوك يف
ُ
ال رمحه هللا تعاىل من خالل كتابه( :التيربُ
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اإلسالمي عند أيب ٍ
البعد األخالقي للفك ِر ِ
حامد الغز ِ
ال.
ياسي
ِ
الس ِ
ُ .3
ُّ
أصول ِ
ال يف عل ِم ِ
 .4مكانةُ ِ
اإلمام الغز ِ
الفقه.

عما حواه من ٍ
خطأ وز ٍلل؛
أخريا ُ
ويعفو َّ
ُ
و ً
أسأل هللا سبحانه هللا وتعاىل أن يتقبَّ َل صاحلَ هذا العملَ ،
األمي
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملّي ،وصلَّى هللا على الن ِ
َّيب ِ
أكرم من أعطى و ُ
إنَّه ُ
أجود من ُسئلُ ،
أمجعّي.
حمم ٍد وعلى آله وصحبه
اخلامت سيِدان َّ
َ
فهرس املصادر واملراجع

 أمحد بن حنبل ،أبو عبد هللا ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرانؤوط( ،بريوت:
ِ
الرسالة ،ط1420 ،2هــ1999/م).
الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه
 البخاري ،حممد بن إمساعيل ،اجلامع املسند َّ
وأايمه = صحيح البخاري( ،بريوت :ابن كثري ،اليمامة ،ط1407 ،3هــ1987 ،م).
الرمحن ،مؤلَّفات الغزال( ،الكويت :وكالة املطبوعات ،ط1399 ،2هـ1977/م).
 بدوي ،عبد َّ

 ابن بطَّال ،علي بن خلف بن عبد امللك ،شرح صحيح البخاري ،حتقيق :أبو متيم ايسر بن إبراهيم،
ِ
الرشد ،ط1423 ،2هــ2003/م).
(الرايض :مكتبة ُّ

 البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسّي ،السنن الكربى( ،بريوت :دار املعرفة ،د.ط،
1413هــ1992/م).
السعيد بن بسيوين زغلول،
شعب اإلميان ،حتقيق :أبو هاجر َّ
حممد َّ
 البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسّيُ ،

(بريوت :دار الكتب العلميَّة ،ط1410 ،1هــ1990/م).
ِ 
حممد شاكر( ،مصر :شركة مكتبة
الّتمذي ،حتقيق :أمحد َّ
الرتمذي ،أبو عيسى َّ
سنن ِي
حممد بن عيسىُ ،
ومطبعة مصطفى البايب احلليب ،ط1395 ،2ه ــ1975/م).
 ابن اجلوزي ،مجال ِ
الدين أبو الفرج عبد َّالرمحن بن علي ،الثَّبات عند املمات ،حتقيق :عبد هللا اللَّيثي األنصاري،
مؤسسة الكتب الثقافيَّة ،ط1406 ،1هــ1986/م).
(بريوتَّ :
 ابن اجلوزي ،مجال ِ
حممد عبد القادر
الدين أبو الفرج عبد َّالرمحن بن علي ،املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك ،حتقيقَّ :
عطا ،ومصطفى عبد القادر عطا( ،بريوت :دار الكتب العلميَّة ،ط1412 ،1هـ1992/م).

حممد فؤاد عبد
 ابن حجر ،أمحد بن علي العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ترقيمَّ :
حمب ِ
الدين اخلطيب( ،بريوت :دار املعرفة ،د.ط1379 ،هــ1960/م).
الباقي ،حتقيقُّ :

حممد
 ابن حجر ،أمحد بن علي العسقالين ،اإلصابة يف متييز َّ
الصحابة ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعلي َّ
معوض( ،بريوت :دار الكتب العلميَّة ،ط1415 ،1ه1995 /م).
َّ
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(عمان :دار أسامة ،د.ط ،د.ت).
 أبو حجر ،آمنة ،موسوعة املدن اإلسالميَّةَّ ،
 احلموي ،ايقوت شهاب ِ
الدين ،معجم البلدان( ،بريوت :دار صادر ،ط1415 ،2هـ1995/م).
حممد ،ديوا ُن املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي َّ
الشأن
 ابن خلدون ،عبد َّالرمحن بن َّ

األكرب ،حتقيق :خليل شحادة( ،بريوت :دار الفكر ،ط1408 ،2هــ1988 ،م).
حممد بن إبراهيم بن أيب بكر الربمكي اإلربلي ،وفيات األعيان وأنباء أبناء
 ابن َخلِكان ،أمحد بن َّ
الزمان ،حتقيق :إحسان عباس( ،بريوت :دار صادر ،د.ط1392 ،هـ1972/م).
َّ

 أبو داود ،سليمان بن األشعث ،سنن أيب داود( ،القاهرة :دار احلديث ،د.ط ،د.ت).

حممد بن موسى بن عيسى أبو البقاء ،حياة احليوان الكربى( ،بريوت :دار الكتب العلميَّة،
 الدَّمرييَّ ،
ط1424 ،2هــ2004/م).
َّ 
عواد
حممد بن أمحد بن عثمان ،اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم ،حتقيقَّ :
الذهيبَّ ،
بشار َّ
اإلسالمي ،ط1423 ،1هـ2003 /م).
معروف( ،بريوت :دار الغرب
ِ

َّ 
احلفاظ( ،بريوتِ :
حممد بن أمحد بن عثمان ،تذكرة َّ
الرسالة ،ط1419 ،3هـ1998 /م).
الذهيبَّ ،
حممد بن أمحد بن عثمانِ ،سري أعالم النبالء ،حتقيق :جمموعةٌ من ِ
َّ 
احملققّي إبشراف شعيب األرانؤوط،
الذهيبَّ ،
(بريوتِ :
الرسالة ،ط1405 ،3هـ1985 /م).
الدين ا ِ
العرب يف خرب من غرب ،حتقيق :صالح ِ
حممد بن أمحد بن عثمانِ ،
َّ 
ملنجد( ،الكويت :مطبعة حكومة
الذهيبَّ ،
الكويت ،ط1380 ،2هـ1960/م).
الرازي ،فخر ِ
الرتاث العريب،
حممد بن احلسن بن احلسّي،
مفاتيح الغيب( ،بريوت :دار إحياء ُّ
الدين َّ
َّ 
ُ
ط1420 ،3هـ2000/م).
السادة املتَّقني( ،بريوت :دار الكتب العلميَّة ،ط،4
حممد احلسيين ،إحتاف َّ
حممد بن َّ
 الزبيديَّ ،
1429هـ2009/م).
الزحيلي ،وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته( ،دمشق :دار الفكر ،ط ،12د.ت).
ُّ 
تقي ِ
السبكي ،اتج ِ
الدين ،طبقات َّ
حممد الطَّناحي،
الدين عبد الوهاب بن ِ
الشافعيَّة الكربى ،حتقيق :حممود َّ
 ابن ُّ
(السعودية :دار هجر ،ط1413 ،2هـ1993/م).
وعبد الفتَّاح َّ
حممد احللوُّ ،

حممد بن عبد الرمحن ،املقاص ُد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتَهرة على األلسنة ،حتقيق:
خاويَّ ،
الس ُّ
َّ 

حممد عثمان اخلشت( ،بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1405 ،1هــ1985/م).
َّ
ِ 
حممد بن عبد اهلادي التَّتوي ،كفايةُ احلاجة يف شرح سنن ابن ماجه( ،بريوت :دار اجليل،
السنديَّ ،
ط ،2د.ت).

نصيحة ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ ِ
ِ
امللوك)
املسبوك يف
ُ
ال رمحه هللا تعاىل من خالل كتابه( :التيربُ
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 شامي ،حيىي ،موسوعة املدن العربيَّة واإلسالميَّة( ،بريوت :دار الفكر العريب ،ط،1
1413هــ1993/م).
الشيزري ،عبد الرمحن بن نصر بن عبد هللا ،املنهج املسلوك يف سياسة امللوك ،حتقيق :علي عبد هللا
َّ 
املوسى( ،الزرقاء :مكتبة املنار ،ط1407 ،1هــ1987/م).
الصفدي ،صالح ِ
الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا ،الوايف ابلوفَيَات ،حتقيق :أمحد األرانؤوط وتركي
َّ 
الرتاث العريب ،د.ط1420 ،هــ2000/م).
مصطفى( ،بريوت :دار إحياء ُّ

السالجقة( ،القاهرة :دار ابن اجلوزي ،د.ط1427 ،هــ2006/م).
َّ 
حممد ،دولةُ َّ
الص َّاليب ،علي َّ
الشافعيَّة ،حتقيق :حميي ِ
الرمحن ،طبقات الفقهاء َّ
الدين علي َّيب،
 ابن َّ
الصالح ،عثمان بن عبد َّ
(بريوت :دار البشائر اإلسالميَّة ،ط1413 ،1هــ1992/م).

حممد ،عبد
 الطَّرباين ،سليمان بن أمحد بن أيوب ،املعجم األوسط ،حتقيق :طارق بن عوض هللا أبو َّ
احملسن بن إبراهيم احلسيين( ،القاهرة :دار احلرمّي ،د.ط1415 ،هــ1995/م).
حممد بن جرير ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حتقيق :عبد هللا بن عبد
 الطَّربي ،أبو جعفر َّ
(السعودية :دار هجر ،ط1422 ،1ه2001/م).
احملسن ُّ
الرتكيُّ ،

حممد ،سراج امللوك( ،مصر :أوائل املطبوعات العربيَّة ،د.ط،
حممد بن َّ
 الطَّرطوشي ،أبو بكر َّ
1289هــ1872/م).
 عرت ،نور ِ
الدين ،منهج النَّقد يف علوم احلديث( ،دمشق :دار الفكر ،ط1401 ،3هــ1981/م).
السليماين( ،لبنان ،دار الغرب
حممد بن عبد هللا املالكي ،قانون التَّأويل ،حتقيقَّ :
 ابن العريبَّ ،
حممد ُّ
اإلسالمي ،ط1411 ،2هــ1990/م).
علي بن احلسن بن هبة هللا ،اتريخ دمشق ،حتقيق :عمر بن غرامة العمروي،
 ابن عساكر ،أبو القاسم ُّ
(بريوت :دار الفكر ،د.ط1415 ،هــ1995/م).
 العفيفي ،عبد احلكيم ،موسوعة  1000مدينة إسالمية( ،بريوت :أوراق شرقية ،ط،1
1421هــ2000/م).

حممد ،شذرات َّ
الذهب يف أخبار من ذهب ،حتقيق :عبد القادر
 ابن العماد ،عبد احلي بن أمحد بن َّ
األرانؤوط( ،دمشق :دار ابن كثري ،ط1406 ،1هـ1986 /م).
(السعوديَّة :دار عامل الكتب ،ط،1
 عمر ،أمحد خمتار عبد احلميد ،معجم اللغة العربيَّة املعاصرةُّ ،
1429هــ2008/م).
حممد ،إحياءُ علوم ال يِدين( ،بريوت :دار املعرفة ،د.ط،
حممد بن َّ
الغزال ،أبو حامد َّ
َ 
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الس َّقا ،خالد محدي عبد الكرمي
مهنَّد مجال َّ

1431ه2010/م).

حممد ،التِرب املسبوك يف نصيحة امللوك ،حتقيق :أمحد مشس ِ
الدين،
حممد بن َّ
الغزال ،أبو حامد َّ
ي
َ 
(بريوت :دار الكتب العلميَّة ،ط1409 ،1هــ1988/م).

حممد ،املنقذ من َّ
الضالل ،حتقيق :عبد احلليم حممود( ،مصر :دار الكتب
حممد بن َّ
الغزال ،أبو حامد َّ
َ 
احلديثة ،د.ط ،د.ت).

حممد ،ميزان العمل ،حتقيق :سليمان دنيا( ،مصر :دار املعارف ،ط،1
حممد بن َّ
الغزال ،أبو حامد َّ
َ 
1384هــ1964/م).
 الفريوز آابدي ،جمد ِ
الرتاث يف مؤسسة
حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط ،حتقيق :مكتب حتقيق ُّ
الدين َّ
حممد نعيم العرقسوسي( ،بريوت :مؤسسة ِ
ِ
الرسالة ،ط1426 ،8هــ2005/م).
الرسالة إبشراف َّ

حممد بن علي ،املصباح املنري يف غريب َّ
الشرح الكبري( ،بريوت :دار الكتب
 الفيُّومي ،أمحد بن َّ
العلميَّة ،د.ط1915 ،هــ1994/م).
حممد ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح( ،بريوت :دار الفكر ،ط،1
 القاري ،علي بن َّ
1422هــ2002/م).

حممد ،طبقات َّ
الشافعيَّة ،حتقيق :احلافظ عبد العليم خان،
 ابن قاضي شهبة ،أبو بكر بن أمحد بن َّ
(بريوت :عامل الكتب ،ط1407 ،1هـ1987/م).
اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش،
حممد بن أمحد بن أيب بكر،
 القرطيبَّ ،
ُ
(القاهرة :دار الكتب املصريَّة ،ط1384 ،2هـ1964 /م).

الرزَّاق ،معجم اصطالحات الصوفيَّة  ،حتقيق :عبد العال شاهّي( ،القاهرة :دار املنار،
 الكاشاين ،عبد َّ
ط1413 ،1هــ1992/م).
حممد سالمة،
 ابن كث ٍري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :سامي بن َّ
ِ
(الرايض :دار طيبة ،ط1420 ،2هــ1999/م).
حممد ،التَّعليقة التَّعليميَّة بني عمق األصالة وآفاق املعاصرة،
 الكندري ،لطيفة حسّي ،وملك ،بدر َّ
(د.م ،د.ط1435 ،هــ2014/م).
حممد فؤاد عبد الباقي،
سنن ابن ماجه ،حتقيقَّ :
الرمحن َّ
 ابن ماجه ،أبو عبد َّ
حممد بن يزيد القزويينُ ،
(القاهرة :دار إحياء الكتب العربيَّة ،د.ط ،د.ت).
حممد بن حبيب ،أدب الوزير( ،القاهرة :مكتبة اخلاَّي ،ط،2
حممد بن َّ
 املاوردي ،علي بن َّ
1414هــ1994/م).

نصيحة ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ ِ
ِ
امللوك)
املسبوك يف
ُ
ال رمحه هللا تعاىل من خالل كتابه( :التيربُ
مفهوم العدل عن َد اإلمام الغز ِي
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حممد بن حبيب ،تسهيل النَّظر وتعجيل الظَّفر يف أخالق امللك ،حتقيق:
حممد بن َّ
 املاوردي ،علي بن َّ
السرحان( ،بريوت :دار النَّهضة العربيَّة ،ط1401 ،1هــ1981/م).
حميي هالل َّ

حممد بن حبيب ،درر السلوك يف سياسة امللوك ،حتقيق :فؤاد عبد املنعم
حممد بن َّ
 املاوردي ،علي بن َّ
أمحدِ ،
(الرايض :دار الوطن ،ط1417 ،1هــ1997/م).
الّتمذي( ،بريوت :دار
 املباركفوريَّ ،
الرمحن بن عبد َّ
حممد عبد َّ
الرحيم ،حتفة األحوذي بشرح جامع ِي
الكتب العلميَّة ،د.ط ،د.ت).
الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا
احلجاج القشريي ،املسن ُد َّ
 مسلم ،مسلم بن َّ
الرتاث
حممد فؤاد عبد الباقي( ،بريوت :دار إحياء ُّ
صلَّى هللا عليه وسلَّم= صحيح مسلم ،حتقيقَّ :
العريب ،د.ط ،د.ت).
 املناوي ،زين ِ
الصغريِ ،
(الرايض :مكتبة اإلمام
الرؤوف ،التَّيسري بشرح اجلامع َّ
الدين َّ
حممد عبد َّ
الشَّافعي ،ط1408 ،3هــ1988/م).
 ابن منظور ،مجال ِ
مكرم بن علي ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر ،ط،3
الدين َّ
حممد بن َّ

1414ه1996/م).
 النَّووي ،حميي ِ
احلجاج( ،بريوت :دار إحياء
الدين حيىي بن شرف ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن َّ
الرتاث العريب ،ط1392 ،2هــ1972/م).
ُّ
 اهليثمي ،نور ِ
الزوائد ومنبع الفوائد( ،بريوت :دار الكتب العلميَّة،
الدين علي بن أيب بكر ،جممع َّ
د.ط1407 ،هــ1988/م).

ِ
السياسة ،حتقيق :فؤاد عبد املنعم أمحد( ،اإلسكندريَّة:
 الوزير ،احلسّي بن علي بن احلسّي ،ي
مؤسسة شباب اجلامعة ،ط ،1د.ت).
َّ

