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  باب يف الدخول على امللوك

  دخول األشراف

ينأى عنه، وال إن كان الداخل من األشراف والطبقة العالية، فمن حق امللك أن يقف منه باملوضع الذي ال 
فإن استدناه، قرب منه، فأكب على أطرافه يقبلها، مث تنحى عنه قائماً، حىت . يقرب منه، وأن يسلم عليه قائماً

وإن سكت، . فإن كلمه، أجابه باخنفاض صوٍت، وقلة حركة. فإن أومأ إليه بالقعود، قعد. يقف يف مرتبة مثله
  .ليٍم ثاٍن، وال انتظار أمٍرض من ساعته، قبل أن يتمكن به جملسه بغري تس

  دخول األوساط

فإن استدناه، دنا . وإن كان الداخل من الطبقة الوسطى، فمن حق امللك، إذا رآه، أن يقف، وإن كان نائياً عنه
فإن استدناه، دنا حنواً من دنوه األول، وال ينظر إىل تعب امللك يف إشارة أو . خطى ثالثاً أو حنوها، مث وقف أيضاً

  .جارحة؛ فإن ذلك، وإن كان فيه على امللك معاناة، فهو من حقه وتعظيمهحتريك 

  كيفية الدخول على امللك

 - وكان له طريق عن ميينه أو مشاله -وإن كان دخوله عليه من الباب األول الذي يقابل وجه امللك وحياذيه 

فإن سكت . م قائماً مالحظاً للملكعدل حنو الطريق الذي ال يقابله فيه بوجهه، مث احنرف حنو جملس امللك، فسل
فإن استدناه، . عنه، انصرف راجعاً من غري سالم وال كالم؛ وإن استداناه، دنا خطى وهو مطرق، مث رفع رأسه

دنا خطى أيضاً مث رفع رأسه حىت إذا أمسك امللك عن إشارة أو حركٍة، وقف يف ذلك املوضع الذي يقطع امللك 
  .فيه إشارته، قائماً

فإذا . فإن كلمه، أجابه باخنفاض صوٍت، وقلة حركة، وحسن استماع.  إليه بالقعود، قعد مقعياً أو جاثياًفإن أومأ
فإن أمكنه أن يستتر عن وجهه جبداٍر أو مسلٍك ال حياذيه إذا وىل، مشى . قطع امللك كالمه، قام فرجع القهقرى

  .كيف شاء

  استقبال امللك للملوك

ساويه يف السلطان والتبع والعز والوالدة والبيت، أن يقوم فيخطو إليه خطى وعلى امللك، إذا دخل عليه من ي
ويعانقه، ويأخذ بيده فيقعده يف جملسه، وجيلس دونه؛ ألن هذه حال حيتاج امللك إىل مثلها، من الداخل عليه، 

 واحٍد منهما ومىت فعل كل. إذا زاره؛ فإن خبسه حظه ومنعه ما جيب له، مل يأمن امللك أن يفعل به مثل ذلك
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بصاحبه ماهو خارج عن النواميس والشرائع، تولد من ذلك فساد، وحدثت ضغائن بني امللوك يقع بسببها 
  .وإذا اجتمع ذلك يف اململكة، كان سبباً للبوار، وداعيةً إىل التجارب. التباغض والتعادي والتحاسد

  وداع امللك للملوك

 األنصراف، أن يقوم معه إذا قام، ويدعو بدابته لريكب حيث وعلى امللك، إذا أراد هذا الذي قدمنا صفته،
  .يراه، ويشيعه ماشياً، قبل ركوبه، خطى يسريةً، ويأمر حشمه بالسعي بني يديه

وعلى هذا كانت أخالق آل ساسان من امللوك وأبنائهم، وذه السياسة أخذهم أردشري بن بابك، فلم تزل 
ان مما اعتد عليه شريويه، ابنه، يف ذكر مثالبه ومعايبه وقد قلنا إن من فيهم حىت ملك كسرى أبرويز، فغريها؛ فك

. حق امللك أن ال يطيل أحد عنده القعود؛ فإن اخطأ خمطيء يف ذلك، فمن إذن امللك له باالنصراف أن يلحظه

  .فإذا عرف ذلك فلم يقم، كان ممن حيتاج إىل أدٍب، وكان الذي وصله بامللك ظاملاً له ولنفسه

   مطاعمة امللوكباب يف

ومن حق امللك، إذا تبذل مع أحد، وأنس به حىت طاعمه، أن ال ينبسط بني يديه يف مطعمه؛ فإن يف ذلك خالالً 
منها، أن انبساطه يدل على شرهه؛ ومنها، أن يف ذلك سوء أدب، وقلة متييز؛ ومنها، أن فيه جرأةً : مذمومةً

  .على امللك ببسط اليد، ومدها، وكثرة احلركة

ليس يف كثرة األكل مع امللك معىن حيمد، إال أن يكون اآلكل كميسرة التراس أو حفٍص الكيال، الذين إمنا و
فاما أهل األدب، وذوو املروءة، فإمنا حظهم من مائدة امللك املرتبة اليت رفعهم . حيضرون لكثرة األكل فقط

  .إليها، واألنس الذي خصهم به

  املنصور والفىت اهلامشي

دخل شاب من بين هاشم على املنصور، : ثين ابراهيم بن السندي بن شاهك، عن أبيه، قالوحد: قال
فكف عنه الربيع، حىت ظننت أنه . قد تغديت: أدنه فقال الفىت: فاستجلسه ذات يوٍم، ودعا بغدائه، وقال للفىت

  .فلما ض للخروج، أمهله. مل يفطن خلطاه

  .ما رأى احلجاب ذلك منه، دفعوا يف قفاه حىت أخرجوه من الدارفل. فلما كان من وراء الستر، دفع يف قفاه

    

إن الربيع ال يقدم على مثل هذا، إال : فقال املنصور. فدخل رجال من عمومة الفىت، فشكوا الربيع إىل املنصور
  .فسله: قالوا. ويف يده حجة؛ فإن شئتم أغضيتم على ما فيها، وإن شئتم سألته، وأنتم تسمعون

فاستدناه أمري املؤمنني، حىت . هذا الفىت كان يسلم من بعيد، وينصرف: فقال الربيع. يع، وقصوا قصتهفدعا الرب
قد : مث تبذل بفضيلة املرتبة اليت صريه فيها أن قال، حني دعاه إىل طعامه. سلم عليه من قريب، مث أمره باجللوس

  .ومثل هذا ال يقومه القول دون الفعل. وعوإذن ليس عنده ملن أكل مع أمري املؤمنني إال سد خلة اجل. فعلت
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  على مائدة اسحق بن ابراهيم

كنت أحضر على مائدة اسحق بن إبراهيم، أنا وهاشم ابن أخي : حدثين أمحد بن عبد الرمحن احلراين، قال
. أحصيهفأما احللو واحلامض واحلار والقار، فاكثر من أن . األبرد والناقدي؛ فكنت أعد على مائدته ثالثني طائراً

  .إمنا نكسر اخلبز بأظفارنا. فال نرزأ من ذلك كله إال مقدار ما يأكل الطائر

  .فما هو إال أن نتوارى عن عينه حىت ننتهب: ال ولو فعل ما فعلناه قال: قال. فما كان ينشطكم؟: قلت

  شرف مؤاكلة امللوك

بطنه، وينصرف إىل رحله، إال أن وكذلك جيب للملوك أن ال يشره أحد إىل طعامهم، وال يكون غرضه أن ميأل 
يكون اآلكل أخا امللك، أو ابنه، أو عمه، أو ابن عمه، أو من أشبه هؤالء؛ ويكون أيضاً ممن يقصر بعد األكل 

  .ويطيل املنادمة، وجيعل ما يأكل غذاء يومه وليلته، إذ كان ال ميكنه االنصراف مىت شاء

اليت وصفنا من شره املطعم والنهم، أخرجوه من طبقة اهلزل، وكانت ملوك فارس، إذا رأت أحداً يف هذه احلال 
  .ومن باب التعظيم إىل باب االحتقار والتصغري

وامللك، وإن بسط الرجل لطعامه، فمن حقه على نفسه، وحق امللك عليه أن ال يترك استعمال األدب، وال مييل 
  . ومن عرف بالنهم، زال عنه اسم التمييزإىل ما وى طبيعته؛ فإنه من عرف بالشره، مل جيب له اسم األدب،

وإذا وضع امللك بني يدي أحٍد طعاماً، فليعلم ذلك الرجل أنه مل يضعه بني يديه ليأيت عليه، بل لعله، إن كان مل 
  .يقصد بذاك إىل إكرامه أو مؤانسته، أن يكون أراد أن يعرف ضبطه نفسه، إذا رأى ما يشتهي من بسطه هلا

  .فإن ذلك جيزئه، ويزيد يف آدابه. فه امللك بتحفة على مائدته، أن يضع يده عليهاوحسب الرجل، إذا أحت

  بني معاوية واحلسن بن علي

أال ترى إىل معاوية بن أيب سفيان، حني وضع بني يدي احلسن عليه السالم، دجاجةً، ففكها، نظر إليه معاوية، 
  .بينك وبني أمها قرابة؟هل كان : هل كان بينك وبينها عداوة؟ فقال له احلسن: فقال

ومعاوية مل يقل هذا القول، ألنه كان يعظم . إن هذا الكالم الذي دار بينهما قد قرح يف قلب كل واحٍد منهما
  .عليه قدر الدجاجة

فكيف يكون ذلك، وهو يكتب إىل أطرافه وعماله، وىل زياٍد بالعراق بإطعام السابلة، والفقراء، وذوي احلاجة؟ 
أربعون مائدة يتقسمها وجود جند الشام؟ ولكن علم أن من حق امللك توقري جملسه وتعظيمه، وله يف كل يوٍم 

. وليس من التوقري والتعظيم مد اليد، وإظهار القرم، وشدة النهم، وطلب التشبع بني يدي امللوك وحبضرا

  .وعلى هذا كانت ملوك األعاجم من لدن أردشري بن بابك إىل يزدجرد

  شره القضاة
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 إن سابورذا األكتاف، ملا مات موبذان موبذ، وصف له رجل من كورة إصطخر، يصلح لقضاء القضاة يف ويقال
فوجه إليه، فلما قدم، دخل عليه، ودعا بالطعام إليه، فدنا، فأكل معه، فأخذ سابور . العلم والتأله واألمانة

إليه أن كل من هذه، وال ختلط ا دجاجةً فنصفها، ووضع نصفها بني يدي الرجل، ونصفها بني يديه، مث أومأ 
ففرغ . وأقبل سابور على النصف، فأكل كنحو ما كان يأكل. طعاماً، فإنه أمرأ لطعامك، وأخف على معدتك

  .الرجل من النصف، قبل فراغ سابور، مث مد يده إىل طعام آخر، وسابور يلحظه

من شره بني : لفنا من امللوك، كانوا يقولونفإن آباءنا وس. ودع وانصرف إىل بلدك: فلما رفعت املائدة، قال له
فلم يستكفه على ما كان أحضره . يدي امللك إىل الطعام، كان إىل أموال الرعية والسوقة والوضعاء أشد شرهاً

  .له

  امللك وضيوفه على املائدة

  .ومن حق امللك أن ال يرفع أحد إليه طرفه، إذا أكل، وال حيرك يده معه يف صحفة

    

 امللك أن توضع بني يدي كل رجٍل صحفة، فيها كالذي بني يدي امللك من طعام غليٍظ أو دقيٍق أو ومن قوانني
  .حاٍر أو قار، وال خيص امللك نفسه بطعام دون أصحابه، ألن يف ذلك ضعةً على امللك، ودليالً على االستئثار

ن معه من يساويه يف اجلاه، والعز، ومن حق امللك أن ال يغسل أحد حبضرته يديه من خاصته وبطانته، إال أن يكو
  .فقد بينا ما جيب ألولئك آنفاً. والبيت والوالدة

ومن العدل أن يعطي امللك كل أحد قسطه وكل طبقٍة حقها، وأن تكون شريعة العدل يف أخالقه كشريعة ما 
إيناس الناس يف بسط يقتدي به من أداء الفرائض والنوافل اليت جتب عليه رعايتها واملثابرة على التمسك ا، و

  .أيديهم يف الطعام، حىت يسوي يف ذلك بني امللوك والنمط األوسط والعامة

وإمنا حتسن كثرة األكل مع الصديق والعشري . وكانوا ال يشبهون يف شيء. وليس أخالق امللوك كأخالق العامة
  . الصفة، وجيلون عن هذا املقدارفأما امللوك، فريتفعون عن هذه. واملساوي يف منازل الدنيا من الرفعة والضعة

ومن حق امللك، إذا رفع يديه عن الطعام، أن ينهض عن مائدته كل من احلاف ا، حىت يواروا عنه جبداٍر أو 
  .فإن أراد الدخول، كان ذلك حبيث ال يرون قيامه، وإذا أراد القعود هلم، دخلوا إليه بإذن ثاٍن. حائٍل غريه

نديل غمره كمنديل وجهه، يف النقاء والبياض، وأن ال يعاد إليه إال أن يغسل أو ومن قوانني امللك أن يكون م
  .جيدد

  احلديث على املائدة

وإن ابتدأ حبديٍث، فليس من حقه أن يعارض . ومن حق امللك أن ال حيدث على طعامه حبديث جٍد وال هزل
  .وليس فيه أكثر من االستماع حلديثه، واألبصار خاشعة. مبثله

فإن . ا، كانت ملوك آل ساسان، إذا قدمت موائدهم، زمزموا عليها، فلم ينطق ناطق حبرٍف حىت ترفعولشيٍء م
  .اضطروا إىل كالم، كان مكانه إشارة وإمياء يدل على الغرض الذي أرادوا، واملعىن الذي قصدوا
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 مطعمه، ويشغل روحه إن هذه األطعمة ا حياة هذا العامل، فينبغي لإلنسان أن جيعل ذهنه يف: وكانوا يقولون
وجوارحه فيه، ألن تأخذ كل جارحٍة بقسطها من الطعام، فيغتذي ا البدن والروح احليوانية اليت يف القلب، 

  .والطبيعة اليت يف الكبد، اغتذاًء تاماً، وتقبله الطبيعة قبوالً جامعاً

 كانت ليست من جنس كتابنا ويف ترك الكالم على الطعام فضائل كثرية، وهي يف آيينهم تركنا ذكرها، إذ
  .هذا

: قال بعض األمراء، وأظنه بالل بن أيب بردة، أليب نوفل اجلارود بن أيب سربة: وحدثين بعض احملدثني، قال: قال

: ما عندك؟ فيقول: ماذا تصنعون عند عبد األعلى بن عبد اهللا بن عامر بن كريز القرشي، إذ كنتم عنده؟ فيقول

ليقصر كل رجٍل عما ال : ومل يسأل عن ذلك؟ قال: قال. ا، ومن احللواء كذاعندي لون كذا، ودجاجة كذ
فإذا استغىن، خوى ختوية . مث يؤتى باخلوان، فيتضايق ويتسع، ويقصر وجيتهد: يشتهيه، حىت يأتيه مبا يشتهي قال

  .الظليم، مث أكل أكل اجلائع املقرور

  .، كما يفسد اخلل العسلسوء اخللق يفسد العمل: واجلارود هذا هو الذي قال: قال

  باب يف املنادمة

  طبقات الندماء

ومن أخالق امللك أن جيعل ندماءه طبقات ومراتب، وأن خيص ويعم، ويقرب ويباعد، ويرفع ويضع، إذ كانوا 
  .على أقساٍم وأدوات

كايته، كما فإنا قد نرى امللك حيتاج إىل الوضيع للهوه، كما حيتاج إىل الشجاع لبأسه، وحيتاج إىل املضحك حل
حيتاج إىل الناسك لعظته، وحيتاج إىل أهل اهلزل، كما حيتاج إىل أهل اجلد والعقل وحيتاج إىل الزامر املطرب، 

  .كما حيتاج إىل العامل املتقن

وهذه أخالق امللوك، أن حيضرهم كل طبقٍة، إذ كانوا ينصرفون من حال جٍد إىل حال هزٍل، ومن ضحك إىل 
فكل طبقٍة من هذه الطبقات ترفع مرةً وحتط أخرى، وتعطي مرةً وحترم أخرى، خال . ظٍةتذكري، ومن هلٍو إىل ع

األشراف والعلماء، فإن الذي جيب هلم رفعة املرتبة، وإعطاء القسط من امليزة، والنصفة من املعاشرة، ما لزموا 
  .الطاعة ورعوا حقها

  يف حضرة امللك

فإذا أراد ذلك، فمن الواجب أن ال يالحظه، . لقضاء حاجةوليس من حق امللك أن يربح أحد من جملسه إال 
فإذا رجع، قام ماثالً بني يديه أبداً، وإن . فإن سكت امللك قام بني يديه، مث الحظه، فإن نظر إليه، مضى حلاجته

بالتمكن فإن نظر إليه، بعد قعوده، فهو إذنه له . طال ذلك، حىت يوميء إليه بالقعود، فإذا قعد، فمقعياً أو جاثياً
  .يف قعوده
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وليس له أن خيتار كمية ما يشرب وال كيفيتها، إمنا هذا إىل امللك، إال أن من حقه على امللك أن يأمر بالعدل 
: عليه، والنصفة له، وال جياوز به حد طاقته، وال وسع استطاعته، فيخرج به من ميزان القسط، وحد القصد

  . إحيائها سبيالًألنه ال يأمن أن يتلف نفساً، وهو جيد إىل

  .ومن أخالق امللك السعيد أن حيرص على إحياء بطانته، حرصه على إحياء نفسه، إذ كان م نظامه

  مراتب الندماء واملغنني

  لدى الفرس ويف اإلسالم 

وإذ قد انتهينا إىل هذا القانون من القول، فبنا حاجة إىل اإلخبار عن مراتب الطبقات الثالث من الندماء 
ني، وإن كانت مراتبهم يف كتاب األغاين حمصورة، فقد جيب ذكرها يف هذا املوضع أيضاً، ألا داخلة يف واملغن

  .أخالق امللوك

ولنبدأ مبلوك العجم، إذ كانوا هم األول يف ذلك، وعنهم أخذنا قوانني امللك واململكة، وترتيب اخلاصة والعامة، 
كان أردشري بن بابك أول من رتب الندماء، : ار على جديلتهاوسياسة الرعية، وإلزام كل طبقة حظها، واالقتص

فكانت األساورة وأبناء امللوك يف الطبقة األوىل، وكان جملس : وأخذ بزمام سياستهم، فجعلهم ثالث طبقات
هذه الطبقة من امللك على عشرة أذرع من الستارة؛ مث الطبقة الثانية، كان جملسها من هذه الطبقة على عشرة 

هم بطانة امللك وندماؤه وحمدثوه من أهل الشرف والعلم؛ مث الطبقة الثالثة، كان جملسهم على عشرة أذرع و
  .أذرع من الثانية، وهم املضحكون وأهل اهلزل والبطالة

غري أنه مل يكن، يف هذه الطبقة الثالثة، خسيس األصل وال وضيعه وال ناقص اجلوارح، وال فاحش الطول 
 مرسي بأبنٍة، وال جمهول األبوين، وال ابن صناعة دنيئة، كابن حائك أو حجام، ولو والقصر، وال مؤوف، وال

  .كان يعلم الغيب مثالً

ما شيء أضر على نفس ملٍك من معاشرة سخيٍف، أو خماطبة وضيٍع؛ ألنه كما أن النفس : وكان أردشري يقول
اخلسيس حىت يقدح ذلك فيها، تصلح على خماطبة الشريف األديب احلسيب، كذلك تفسد مبعاشرة الدينء 

ويزيلها عن فضيلتها؛ وكما أن الربح إذا مرت بطيٍب، محلت طيباً حتيا به النفس، وتقوى به جوارحها، كذلك 
  .إذا مرت بالننت، فحملته، أملت له النفس، وأضر بأعالقها أضراراً تاماً

  أقسام الناس

فاألول، األساورة من أبناء امللوك؛ : متهاوكذلك جعل الناس على أقسام أربعة، وحصر كل طبقة على قس
والقسم الثاين، النساك وسدنة بيوت النريان، والقسم الثالث، األطباء والكتاب واملنجمون، والقسم الرابع، 

  .الزراع واملهان وأضرام

ا، ما شيء أسرع يف انتقال الدول، وخراب اململكة من انتقال هذه الطبقات عن مراتبه: وكان أردشري يقول
  .حىت يرفع الوضيع إىل مرتبة الشريف، وحيط الشريف إىل مرتبة الوضيع

وكان الذي يقابل الطبقة األوىل من األساورة وأبناء امللوك، أهل احلذاقة باملوسيقيات واألغاين، فكانوا بإزاء 
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  .هؤالء نصب خط االستواء

  . الثانية من أصحاب الوسيقياتوكان الذي يقابل الطبقة الثانية من ندماء اامللك وبطانته، الطبقة

وكان الذي يقابل الطبقة الثالثة، من أصحاب الفكاهات واملضحكني أصحاب الونج واملعارف والطنابري، وكان 
  .وإن أمره امللك بذلك، راجعه واحتج عليه. ال يزمر احلاذق من الزامرين إال على احلاذق من املغنني

يزمر على املغين إال من كان معه يف أسلوب واحد، إذ مل يكن من وقلما كانت ملوك األعاجم خاصة تأمر أن 
إال أن امللك كان رمبا غلب عليه السكر حىت يؤثر فيه، . شأم أن ينقلوا أحداً من طبقة وضيعة إىل طبقة رفيعة

 رمبا ضربه اخلدم فيأمر الزامر الطبقة الثانية أو الثالثة أن يزمر على املغين من الطبقة األوىل، فيأىب ذلك، حىت إنه
إن كان ضريب بأمر امللك وعن رأيه، فإنه سريضى عين إذا : باملراوح واملذاب فيكون من اعتذاره أن يقول

  .صحا، بلزومي مرتبيت

فأخذمها ميل . وكان أردشري قد وكل غالمني ذكيني، ال يفارقان جملسه، حبفظ ألفاظه عند الشرب واملنادمة
ا إمنا يفعالنه، إذا غلب عليه السكر، فإذا أصبح، ورفع عن وجهه احلجاب، قرأ واآلخر يكتب حرفاً حرفاً، وهذ

فإذا قرأ به الزامر، وخمالفة الزامر أمره، دعا بالزامر، فخلع . عليه الكاتب كل ما لفظ به يف جملسه إىل أن نام
بك، وكذلك العقوبة فهذا ثواب صوا. أصبت فيما فعلت، وأخطأ امللك فيما أمرك به: عليه وجزاه اخلري، وقال

  .فلم يطعم يف يومه ذلك غريمها. ملن أخطأ، وعقوبيت أن ال نزمزم اليوم غال على خبز الشعري واجلنب

    

  .وما ذاك إال حثاً على لزوم سنتهم، وحفظ نواميسهم، وأخذ العامة بالسياسة التامة، واألمر الالزم

  انقالب احلال يف عهد رام جور

األعاجم، حىت ملك رام جور بن يزدجرد، فأقر مرتبة األشراف وأبناء امللوك، فلم يزل على ذلك ملوك 
وسدنة بيوت النريان على ما كانت، وسوى بني الطبقتني من الندماء واملغنني، ورفع من أطربه، وإن كان يف 

دشري يف املغنني أوضع الدرجات، إىل الدرجة األوىل، وحط من قصر عن إرادته إىل الطبقة الثانية، فأفسد سرية أر
وأصحاب املالهي خاصةً، فلم يزل األمر على ذلك، حىت ملك كسرى أنوشروان، فرد الطبقات إىل مراتبها 

  .األوىل

الستار بني ملوك األعاجم كلها من لدن أردشري بن بابك إىل يزدجرد حتتجب عن الندماء بستارة، فكان يكون 
ارة من امللك على عشرة أذرع، والستارة من الطبقة األوىل بينه وبني أول الطبقات عشرون ذراعاً ألن الست

  .على عشرة أذرع

وكان املوكل حبفظ الستارة رجالً من أبناء األساورة، يقال له خرم باش، فإذا مات هذا الرجل، وكل ا آخر 
فع على أعلى من أبناء األساورة، ومسي ذا فكان خرم باش، إذا جلس امللك لندمائه وشغله، أمر رجالً أن يرت

يا لسان، احفظ رأسك فإنك : مكان يف قرار دار امللك، ويغرد بصوت رفيع يسمعه كل من حضر، فيقول
  .مث يرتل! جتالس يف هذا اليوم ملك امللوك

فكان هذا فعلهم يف كل يوم جيلس فيه امللك للهوه، وال جيتريء أحد من خلق اهللا أن يدير لسانه يف فيه خبري وال 
افعل يا فالن كذا، وتغين، يا فالن، : رك الستارة، فيطلع القائم عليها، فيؤمر بأمٍر فينفذه، ويقولغريه، حىت حت
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  .كذا وكذا

وكان الندماء من العظماء واألشراف وأبناء امللوك وإخوة امللك وعمومته وبين عمه، وأوضع الطبقات يف جملس 
  . حركةامللك يف نقاٍب واحٍد إطراقاً وإخباتاً وسكون طائر، وقلة

من كانت له منكم حاجة، : فلم يزل أمر امللوك من األعاجم كذلك، حىت ملك األردوان األمحر، فكان يقول
  .فليكتبها يف رقعة، ولريفعها قبل شغلي، فأفهم ما فيها، وخيرج إليه أمري، وعقلي صحيح، وفكري جامع

وكان ال يرد سائالً، وال يعطي . افمن سأل، يف غري هذا الوقت، حاجةً، ضربت عنقه، وهو أول من فتح هذ
  .مبتدئاً

إذا رأيتموين قد طربت، وخرجت من : فلم يزل األمر على ذلك، حىت ملك رام جور، فكان يقول للندماء
  .باب اجلد إىل باب اهلزل، فسلوا حوائجكم

الستارة، فكان إذا سكر، مد الناس أيديهم برقاعهم، فأخذها صاحب . وكان يوكل حبوائجهم صاحب الستارة
أنفذوا كل ما : فأنفذها إليه، فأخذها بيده، وضمها عليها، مث رمى ا من غري أن ينظر يف شيء منها، ويقول

فكان ذلك رمبا بلغ يف ليلة واحدة من سؤاٍل يف إقطاع أو قضاء ديٍن أو طلب منحة ألف ألٍف أو أكثر، . فيها
  .إال أن ذلك مل يكن تباعاً

قعته ما ليس جيوز ملثله، وهو خارج من حد القصد وادخل يف باب اإلفراط، مل تقض وكان إذا رفع أحدهم يف ر
  .له حاجة، ومسي جاهالً، ومل تؤخذ له رقعة بعدها أبداً

  يف عهد األمويني

مث مل يكن ذلك، بعد، يف أخالق امللوك من األعاجم والعرب حىت ملك يزيد بن عبد امللك، فسوى بني الطبقة 
أفسد أقسام املراتب، وغلب عليه اللهو، واستخف بآيني اململكة، وأذن للندماء يف الكالم العليا والسفلى، و

  .وهو أول من شتم يف وجهه من اخللفاء، على جهة اهلزل والسخف. والضحك واهلزل يف جملسه والرد عليه

  .هل كانت اخللفاء من بين أمية تظهر للندماء واملغنني؟: قلت إلسحق بن إبراهيم

 معاوية ومروان وعبد امللك والوليد وسليمان وهشام ومروان بن حممد، فكان بينهم وبني الندماء أما: قال
وكان ال يظهر أحد من الندماء على ما يفعله اخلليفة، إذا طرب للمغىن والتذه، حىت ينقلب وميشي . ستارة

 ارتفع من خلف الستارة، إال أنه كان، إذا. وحيرك كتفيه، ويرقص، ويتجرد حيث ال يراه إال خواص جواريه
! كفي! حسبك يا جارية: صوت أو نعري طرب أو رقص أو حركة بزفٍري جتاوز املقدار، قال صاحب الستارة

فأما الباقون من خلفاء بين أمية، فلم يكونوا . يوهم الندماء أن الفاعل لذلك بعض اجلواري! أقصري! انتهى
وعلى ذلك، مل يكن أحد منهم يف . حبضرة الندماء واملغننييتحاشون أن يرقصوا أو يتجردوا، وحيضروا عراةً 

  .مثل حال يزيد بن عبد امللك، والوليد بن يزيد يف اون والرفث حبضرة الندماء، والتجرد، ما يباليان ما صنعا

    فعمر بن عبد العزيز؟ : قلت

فأما قبلها، وهو أمري املدينة، فكان . ما طن يف مسعه حرف غناء، منذ أفضت اخلالفة إليه إىل أن فارق الدنيا: قال
وكان رمبا صفق بيديه، ورمبا مترغ على فراشه، وضرب برجليه . يسمع الغناء، وال يظهر منه إال األمر اجلميل

  .فأما أن خيرج عن مقدار السرور إىل السخف، فال. وطرب
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للندماء، مث احتجب عنهم بعد كان أبو العباس يف أول أيامه يظهر : فخلفاؤنا؟ قال: قلت: يف عهد العباسيني
أحسنت : أشار بذلك عليه أسيد بن عبد اهللا اخلزاعي؛ وكان يطرب ويبتهج ويصيح من وراء الستارة. سنة
وكانت فيه فضيلة ال جتدها يف أحد؛ كان ال . أحسنت: فيقول يف كلها. فيعاد له مراراً! أعد هذا الصوت! واهللا

  .، إال بصلٍة أو كسوٍة، قلت أم كثرتحيضره ندمي وال مغٍن وال ملٍه، فينصرف

العجب ممن يفرح أنساناً، فيتعجل السرور، وجيعل ثواب من سره : وكان ال يؤخر إحسان حمسٍن لغٍد، ويقول
ومل يكن هذا . تسويفاً وعدةً؛ فكان يف كل يوٍم وليلة يقعد فيه لشغله، ال ينصرف أحد ممن حضره إال مسروراً

  .نه حيكى عن رام جوٍر ما يقارب هذالعريب وال عجمي قبله؛ غري أ

وكان بينه وبني الستارة . فأما أبو جعفر املنصور، فلم يكن يظهر لندمي قط، وال رآه أحد يشرب غري املاء
عشرون ذراعاً، وبني الستارة والندماء مثلها؛ فإذا غناه املغين فأطربه، حركت الستارة بعض اجلواري، فاطلع 

؛ ورمبا أراد أن يصفق بيديه، فيقوم عن !أحسنت، بارك اهللا فيك: قل له: ة فيقولإليه اخلادم صاحب الستار
جملسه، ويدخل بعض حجر نسائه، فيكون ذاك هناك، وكان ال يثيب أحداً من ندمائه وغريهم درمهاً، فيكون له 

وكان . رضومل يقطع أحداً ممن كان يضاف إىل ملهيٍة أو ضحك أو هزٍل، موضع قدم من األ. رمساً يف ديوان
  .حيفظ كل ما أعطى واحداً منهم عشر سنني، وحيسبه، ويذكره له

من صنع مثل ما صنع إليه، فقد كافأ، ومن أضعف، كان مشكوراً، ومن شكر، : وكان أبو جعفر املنصور يقول
 وال .كان كرمياً، ومن علم أن ما صنع، فإىل نفسه صنع، مل يستبطيء الناس يف شكرهم، ومل يستزدهم يف مودم

وأعلم أن الطالب إليك احلاجة، مل يكرم وجهه . تلتمس يف غريك شكر ما أتيته إىل نفسك ووقيت به عرضك
  .عن مسألتك، فأكرم وجهك عن رده

فأشار عليه أبو عوٍن . وكان املهدي يف أول أمره حيتجب عن الندماء، متشبهاً باملنصور حنواً من سنة، مث ظهر هلم
فأما من وراء . إمنا اللذة يف مشاهدة السرور ويف لدنو من سرين! ليك عين، يا جاهلإ: بأن حيتجب عنهم، فقال

وراء، فما خريها ولذا؟ ولو مل يكن يف الظهور للندماء واإلخوان إال أين أعطيهم من السرور مبشاهديت مثل 
  .الذي يعطونين من فوائدهم، جلعلت هلم يف ذلك حظاً موفراً

وكان لني العريكة، سهل الشريعة، لذيذ املنادمة، قصري . ا، قل من حضره إال أغناهوكان كثري العطايا، وافره
املناومة، ما ميل ندمياً وال يتركه إال عن ضرورة، قطيع اخلنا، صبوراً على اجللوس، ضاحك السن، قليل األذى 

  .والبذاء

اه وعرف أخالقه، إال قل من توق. وكان اهلادي شكس األخالق، صعب املرام، قليل اإلغضاء، سيء الظن
ال يعطيين : وكان يأمر للمغين باملال اخلطري اجلزيل، فيقول. وما كان شيء أبغض إليه من ابتدائه بسؤال. أغناه

  .بعدها شيئاً، فيعطيه، بعد أيام، مثل تلك العطية

ل عليه معاذ، إنه قال يوماً، وعنده ابن جامع وإبراهيم املوصلي ومعاذ ابن الطبيب، وكان أول من دخ: ويقال
  .من أطربين اليوم منكم، فله حكمه: وكان حاذقاً باألغاين، عارفاً ا

  : فغناه ابن جامع غناءً مل حيركه، وكان إبراهيم قد فهم غرضه، فغناه

 تظنها أينـا فأين  سليمى أجمعت بينا
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  !.أعد باهللا، وحبيايت: فطرب، حىت قام عن جملسه، ورفع صوته، وقال

  .نت صاحيب، فاحتكمأ: فأعاد، فقال

فدارت عيناه يف رأسه، : يا أمري املؤمنني، حائط عبد امللك بن مروان وعينه اخلرارة باملدينة قال: فقال إبراهيم
أردت أن تسمع العامة أنك أطربتين، وأين حكمتك ! يا ابن اللخناء: حىت صارتا كأما مجرتان، مث قال

مث !  غلبت على صحيح عقلك وفكرك، لضربت الذي فيه عيناكأما واهللا، لوال بادرة جهلك اليت! فأقطعتك
  .سكت هنيهةً

خذ بيد هذا اجلاهل، : مث دعا إبراهيم احلراين، فقال. فرأيت ملك املوت قائماً بيين وبينه ينتظر أمره: قال إبراهيم
  !.فأدخله بيت املال، فليأخذ منه ما شاء

  .دعين أؤامره: فقال. مائة بدرة:  كم تأخذ؟ فقلت:فقال. فأخذ احلراين بيدي، حىت دخل يب بيت املال

    

  .حىت أؤامره: قال. فآخذ تسعني: قلت

  .ال: قال. فثمانني: قلت

  .شأنك: قال. آخذ سبعني يل، ولك ثالثون: فأىب إال أن يؤامره، فعرفت غرضه، فقلت له

 أخالق أيب جعفر وكان الرشيد يف: قال. فانصرف بسبعمائة ألف، وانصرف ملك املوت عن الدار: قال
ومن خربك أنه . فإنه كان يقفو فعل أيب العباس واملهدي. املنصور، ميتثلها كلها إال يف العطايا والصالت واخللع

وكان ال حيضر شربه إال خاص جواريه، ورمبا طرب للغناء، فتحرك حركةً . رآه قط وهو يشرب إال املاء، فكذبه
 بني خلفاء بين العباس، من جعل للمغنني مراتب وطبقات، على حنو ما وهو، من. بني احلركتني يف القلة والكثرة

فكان إبراهيم املوصلي، وامساعيل أبو القاسم بن جامع، وزلزل منصور . وضعهم أردشري بن بابك وأنوشروان
  .الضارب يف الطبقة األوىل وكان زلزل يضرب، ويغين هذان عليه

أصحاب : والطبقة الثالثة.  الكويف، وعمرو الغزال ومن أشبههماسليم بن سالم أبو عبيد اهللا: والطبقة الثانية
وكان إذا وصل واحداً من الطبقة . وعلى قدر ذلك كانت خترج جوائزهم وصالم. املعازف والونج والطنابري

ه منه األوىل باملال الكثري اخلطري، جعل لصاحبه اللذين معه يف الطبقة، نصيباً منه، وجعل للطبقتني اللتني تليان
وإذا وصل أحداً من الطبقتني األخريني بصلة، مل يقبل واحد من الطبقة العالية منه درمهاً، وال . أيضاً نصيباً

ما تقول يف ابن ! يا إسحق: فسأل الرشيد يوماً برصوما الزامر، فقال له: قال. جيتريء أن يعرض ذلك عليه
  . العقلمخر قطربل، يعقل الرجل، ويذهب: جامع؟ فحرك رأسه، وقال

  .بستان فيه خوخ وكمثرى وتفاح وشوك وخرنوب: فما تقول يف إبراهيم املوصلي؟ قال: قال

ما أحسن : فما تقول يف عمرو الغزال؟ قال: قال! ما أحسن خضابه: فما تقول يف سليم بن سالم؟ فقال: قال
لعود، فلو مسعه األحنف وكان منصور زلزل من أحسن وأحذق من برأ اهللا باجلس؛ فكان إذا جس ا: قال! بنانه

  .ومن حتامل يف دهره كله، مل ميلك نفسه حىت يطرب

  !.هو، واهللا، اخطأ: فقلت لصاحب الستارة. فغنيت، يوماً، على ضربه، فخطأين: قال إبراهيم

  !.أنت، واهللا، أخطأت: يقول لك أمري املؤمنني: فرفع الستارة، مث قال: قال

فكيف ! ؟ فواهللا ما فتح أحد من املغنني فاه بغري لفٍظ إال عرفت غرضهيا إبراهيم، ختطئين: فحمي زلزل، وقال
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  .أخطيء، وهذه حايل؟

  .أنت كما وصفت نفسك، وكذب إبراهيم وأخطأ! صدقت: قل له: فأداها صاحب الستارة، فقال الرشيد

رجالً يقال له أبلغ أمري املؤمنني، سيدي وموالي، أن بفارس : فغمين ذلك، فقلت لصاحب الستارة: قال إبراهيم
سنيد، مل خيلق هللا أضرب منه بعود، وال أحسن جمساً، وغن بعث إليه أمري املؤمنني فحمله، عرف فضله، وتغنيت 

  .فغن زلزالً يكايدين مكايدة القصاص والقرادين. على ضربه

 أحضرنا، فلما قدم بالفارسي،. فوجه الرشيد إىل الفارسي، فحمل على الربيد، فأقلق ذلك زلزالً وغمه: قال
وكذلك كان يفعل يف جملس اخلالفة، ليس يدفع إىل أحٍد عوده، . وأخذنا جمالسنا، وجاؤوا بالعيدان قد سويت

  .فيحتاج إىل أن حيركه، ألا قد سويت وعلقت مثالثها مشاكلةً للزيرة على الدقة والغلظ

أشرق لونه، فضرب وتغىن عليه فلما وضع عود الفارسي يف يديه، نظر إليه منصور زلزل فأسفر وجهه، و: قال
  .يا منصور، إضرب: مث قال صاحب الستارة لزلزل. إبراهيم

: فلما جس العود، ما متالك الفارسي أن وثب من جملسه بغري إذن، حىت قبل رأس زلزٍل وأطرافه، وقال: قال

  .مثلك يعبد. مثلك، جعلت فداك الميتهن ويستعمل

  .على الفارسي، فأمر له بصلٍة، ورده إىل بلدهفعجب الرشيد من قوله، وعرف فضيلة زلزل 

فما مات . وكان منصور زلزل من أسخى الناس وأكرمهم؛ نزل بني ظهراين قوٍم، وقد كان حيل هلم اخذ الزكاة
  .حىت وجبت عليهم الزكاة

! قيا إسح: فطرب الرشيد يوماً لزمره، فقال له صاحب الستارة: قال. وكان إسحق برصوما يف الطبقة الثانية

  .ال أفعل: قال. أزمر على غناء ابن جامع

فأما أن أكون يف . إن كنت أزمر على الطبقة العالية، رفعت إليها: يقول لك أمري املؤمنني، وال تفعل؟ قال: قال
  .الطبقة الثانية، وأزمر على األوىل، فال أفعل

  .البساط الذي يف جملسهم إليهارفعه إىل الطبقة األوىل؛ فإذا قمت، فادفع : فقال الرشيد لصاحب الستارة

فلما محله إىل مرتله، استبشرت به أمه . فرفع إسحق إىل الطبقة العالية، وأخذ البساط، وكان يساوي ألفي دينار
  .وأخواته، وكانت أمه نبطية لكناء

    

. هلافخرج برصوما عن مرتله لبعض حوائجه، وجاء نساء جريانه يهنئن أمه مبا خص به، دون أصحابه، ويدعون 

  .فأخذت سكيناً، وجعلت تقطع لكل من دخل عليها قطعة من البساط، حىت أتت على أكثره

مل أدر، ظننت أنه كذا يقسم : ويلك ما صنعت؟ قالت: فقال. فجاء برصوما، فإذا البساط قد تقسم بالسكاكني
  .فحدث الرشيد بذلك، فضحك، ووهب له آخر

مري املؤمنني هارون صوتاً، فكاد يطري طرباً، فاستعاده عامة ليله، وزعم سعيد بن وهب أن إبراهيم املوصلي غىن أ
: فأقبل إبراهيم، فقال! ما رأيت صوتاً جيمع السخاء والطرب وجودة الصنعة والسخف غري هذا الصوت: وقال

لو وهب لك إنسان مائة ألف درهم، أو لو وجدت مائة ألف درهم مطروحةً، كنت أسر ا أو ! يا أمري املؤمنني
فلو فقدت من بيت مالك مائة : قال. واهللا، ألنا أسر ذا الصوت مين بألف ألف، ألف ألف: ذا الصوت؟ قال

بل ألف ألف، وألف ألف أهون : ألف كان أشد عليك، أو لو فقدت هذا الصوت وفاتك هذا السرور؟ قال
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  .علي

 أهون عليك منه؟ فأمر له مبائيت ألف فلم ال ب مائة ألف أو مائيت ألف ملن أتاك بشيٍء فقد ألفي ألٍف: قال
  .درهم

  اخلليفة األمني

فأما تبذله، فما كان يبايل أين ! ما كان أعجب أمره كله: فاملخلوع، أين كان ممن ذكرت؟ قال: قلت إلسحق
وكان، لو كان بينه وبني ندمائه مائة حجاب، خرقها كلها، وألقاها عن وجهه، حىت يقعد . قعد، ومع من قعد

  .وكان من أعطى اخللق لذهٍب وفضة، وأبهم لألموال إذا طرب أو هلا. واحيث قعد

  .وقد رأيته، وقد أمر لبعض أهل بيته يف ليلٍة بوقر زورق ذهباً، فانصرف به

فقام عن . ولقد غناه إبراهيم بن املهدي غناًء مل أرتضه. وأمر يل، ذات ليلة، بأربعني ألف دينار، فحملت أمامي
  .فأمر له مبائيت ألف درهم. فقام إبراهيم، فقبل ما وطئت رجاله من بساطه. ، فقبل رأسهجملسه، فأكب عليه

انطلق، . ثيابك هذه حتتاج إىل أن تغسل! ويلك: ولقد رأيته يوماً، وعلى رأسه بعض غلمانه، فنظر إليه، فقال
  .فخذ ثالثني بدرة، فاغسل ا ثيابك

لغت حجارة املنجنيق بساطه، كنا عنده، فغنته جارية له بغناٍء ملا أحيط به، وب: ولقد حدثين علويه عنه، قال
  !.خذوها! تغنينين اخلطأ! يا زانية: فصاح. تركت فيه شيئاً مل جتد حكايته

  .فحملت، وكان آخر العهد ا

  اخلليفة املأمون

  .فاملأمون؟: قلت

فكان . اء حجاٍب، متشبهاً بالرشيدمث مسعه من ور. أقام بعد قدومه عشرين شهراً مل يسمع حرفاً من الغناء: قال
  .كذلك سبع حجٍج مث ظهر للندماء واملغنني

  .وكان حني أحب السماع ظاهراً بعينه، أكرب ذاك أهل بيته وبنو أبيه: قال

فأمسك عن . يغادر تيهاً وبأواً: ويقال أنه سأل عن إسحق بن إبراهيم املوصلي، فغمزه بعض من حضر، وقالوا
  : فغنه ذا الشعر: فقال إسحق! حنن اليوم عند أمري املؤمنني! يا اسحق: ر يوماً، فقال لهفجاءه زرز: قال. ذكره

 إليك طريق غير مسـدود أما  يا سرحة الماء قد سدت موارده

 عن سبيل الماء مطرود محٍأل  حام حتى ال حـراك بـه لحائٍم

عبدك افو املطرح، : قال! ن هذا؟م! ويلك: فلما غناه به زرزر أطربه وأجه وحرك له جوارحه، وقال
  .حيضر الساعة: ياسيدي إسحاق قال

فجاءه رسوله، وإسحق مستعد، قد علم انه إن مسع الغناء من جميٍد موٍد أنه سيبعث إليه فجاءه الرسول؛ فحدثت 
واقبل عليه فأكب عليه واحتضنه املأمون، وأدنا، . ادن مين: انه ملا دخل عليه، ودنا منه، مد يده غليه، مث قال

  .بوجهه مصغياً إليه، ومسروراً به
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  أخالق امللك السعيد

ومن أخالق امللك السعيد ترك القطوب يف املنادمة، وقلة التحفظ على ندمائه، وال سيما إذا غلب أحدهم على 
  .عقله، وكان غريه أملك به منه بنفسه

أن ال يؤاخذه بزلٍة إن سبقته، وال بلفظٍة إن وللسكر حد، إذا بلغه ندمي امللك، فأمجل األمور وأحراها بأخالقه 
  .غلبت لسانه، وال فوٍة كانت إحدى خواطره

واحلد يف ذلك أن ال يفعل ما يقول، وال ما يقال له؛ وإن خلي ونفسه، رمى ا يف مهواة، وإن أراد أحد أخذ 
  .ثيابه مل ميانعه

    

حد اخذ ما معه، قاتله دونه؛ وكان إذا شتم، غضب فأما إذا كان ممن يعرف ما يأيت وما يذر، وكان إذا رام أ
وانتصر، وإذا تكلم أفصح، وقل سقطه؛ فإذا كانت هذه صفته، مث جاءت منه زلة، فعلى عمٍد أتاها، وبقصٍد 

  .فإن ترك عقوبة هذا ومن أشبهه، قدح يف عزه وسلطانه. فامللك جدير أن يعاقبه بقدر ذنبه. فعلها

إما يف الشريعة . فإن لكل ذنٍب عقوبةً. اوز بأهل اجلرائم عقوبة جرائمهمومن احلق على امللك أن ال جي
. فمن ترك العقوبة يف موضعها، فباحلرى أن يعاقب من ال ذنب له. والنواميس، وإما يف اإلمجاع واالصطالح

 الرفيعة، وإمنا وضع اهللا امللوك ذه املواضع. وليس بني ترك العقوبة، إذا وجبت، وعقوبة من ال ذنب له، فرق
  .ليقوموا كل ميل، ويدعموا كل إقامة

ومن أخالق امللك أن ال يشارك بطانته وندماءه يف مس طيٍب وال جممٍر؛ فإن هذا وما : تطيب امللك وجتمله
وكذا جيب على بطانة امللك وقرابته أن ال ميسوا طيباً إذا تطيب، لنفرد . أشبهه يرتفع امللك فيه عن مساواة أحد

  .وليس الطيب كالطعام والشراب اللذين ال بد من مشاركة الندماء فيهما. ومامللك بذلك د

وكذا حكي عن . فأما كل ما أمكن امللك أن ينفرد به دون خاصته وحامته؛ فمن أخالقه أن ال يشارك أحداً فيه
  .وبعض أهل العلم حيكي عن الرشيد ما يقرب من هذا. أنوشروان ومعاوية بن أيب سفيان

ور بأخالق امللك، إن أمكنه التفرد باملاء واهلواء، أن ال يشرك فيهما أحداً؛ فإن البهاء والعز واألة يف وأوىل األم
  .التفرد

أال ترى أن األمم املاضية من امللوك، مل يكن شيء أحب إليهم من أن يفعلوا شيئاً تعجز عنه الرعية، أو يتزيوا 
كان إذا وضع التاج .  بابك، وكان أنبل ملوك بين ساسانفمن ذلك أردشري بن! بزي ينهون الرعية عن مثله؟

على رأسه، مل يضع أحد يف اململكة على رأسه قضيب رحياٍن متشبهاً به؛ وكان إذا ركب يف لبسٍة، مل ير على 
  .أحٍد مثلها؛ وإذا ختتم خباٍمت، فحرام على أهل اململكة أن يتختموا مبثل ذلك الفص، وإن بعد يف التشابه

وطاعة أهل اململكة أن تتحامى أكثر زي امللك، وأكثر أحواله وشيمه، حىت ال يأيت . صائل امللوكوهذه من ف
  .ماال بد هلا منه

  .كان إذا اعتم مبكة، مل يعتم أحد بعمٍة ما دامت على رأسه: وهذا أبو أحيحة سعيد بن العاص

خلق اهللا أن يدخل، وعلى رأسه وهذا احلجاج بن يوسف؛ كان إذا وضع على رأسه طويلة، مل جيتريء أحد من 
  .مثلها
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  .وهذا عبد امللك بن مروان؛ كان إذا لبس اخلف األصفر، مل يلبس أحد من اخللق خفاً أصفر حىت يرتعه

دخل على أمحد بن أيب دؤاد بن علي، وعليه مبطنة ملونة من أحسن ثوٍب : وهذا إبراهيم بن املهدي، باألمس
ةً بعمامة خٍز سوداء، هلا طرفان خلفه وأمامه، وعليه خف أصفر، ويف يف األرض، وقد اعتم على رأسه رصافي

فنظر إىل هيئٍة ملت قلبه، وكان . يده عكازة آبنوس ملوٍح بذهٍب، ويف إصبعه فص ياقوٍت تضيء يده منه
  .لقد جئتين يف لبسٍة وهيئٍة ما تصلح إال لواحٍد من اخللق! يا إبراهيم: جسيماً، فقال

وجه إيل يف ليلة، وقد أويت إىل : يادي وذكر الفضل بن سهٍل، فترحم عليه، وقالوحدثين أبو حسان الز
  .ال تعتم غداً على قلنسوة إذا حضرت الدار: يقول لك ذو الرياستني: فراشي، رسوالً، فقال

وغدوت، وغدا الناس على طبقام ومراتبهم؛ فجاء احلسني بن . فبت وامجاً، وأنا ال أعلم ما يريد بذلك: قال
  .إن أمري املؤمنني يقعد يف هذا اليوم، ويعتم على قلنسوة، فانزعوا عمائمكم: يب سعيد إىل من يف الدار، فقالأ

. ملا مات القاسم بن الرشيد، وجه إيل املأمون رسوالً، فأتيته: وحدثين بعض أصحابنا عن احلسن بن قريش، قال

ن يفعل كذا، ويفعل كذا، فكان يف تلك الشكاية كا: فجعل يسألين عن عياله وعن أمواله، ويشكوه إيل، ويقول
  .وكان إذا ركب مبرٍو يف رصافية: أن قال

ومن أخالق امللك، إذا علم أن بعض الندماء قد بلغ غاية جمهوده يف الشرب، وأن : امللك يف جملس الشراب
 من جتاوز حق فإنه. الزيادة بعد ذلك تضر ببدنه وجوارحه، أن يأمر بالكف عنه، وأن ال يكلف فوق وسعه

  .العدل عن اخلاصة، مل تطمع العامة يف إنصافه

    

فإن جهل . ومن حق امللك أن ال يكلمه أحد من الندماء مبتدئاً وال سائالً حلاجة، حىت يكون هو املبتديء بذلك
ال يأذن فإن عاد، فعلى املوكل بأمر الدار أن حيسن أدبه، وأن . أحد ما يلزمه يف ذلك، تقدم إليه فيما جيب عليه

له يف الدخول، حىت يكون امللك يبتديء ذكره، مث يوعز إليه أنه، إن عاد، أسقطت مرتبته، فلم يطأ بساط 
  .امللك

إمنا تعذر البطانة برفع حوائجها إىل امللوك عند ضيقٍة تكون، أو عند جفوٍة تناهلم : وكان شريويه بن أبرويز يقول
فإذا كان ذلك، فعلى امللك تعهد ذلك من خاصته، . تتابع أزمٍةمن ملوكهم، أو عند موٍت حيدث هلم، أو عند 

فإذا كانوا من الكفاية يف أقصى حدودها، ومن خفض العيش يف أرفع . حىت يصلح هلم أمورهم، ويسد خلتهم
خصائصه، ومن ذات اليد وإدرار العطايا يف أمت صفاا، مث فتح أحد فاه بطلب ما فوق هذه الدرجة، فالذي 

ومن ظهرت هاتان منه، كان جديراً أن ترتع كفايته من يده، وتصري يف يد . لك الشره واملنافسةحداه على ذ
  .غريه، وينقل إىل الطبقة اخلسيسة، فيلزم أذناب البقر، وحراثة األرض

  أنعام امللوك ومنتهم

اليته، إال أن ومن أخالق امللك أن ال مين بإحسان سبق منه، ما استقامت له طاعة من أنعم عليه، ودامت له و
خيرج من طاعٍة إىل معصيٍة، فإذا فعل ذلك، فمن أخالقه أن مين عليه أوالً بإحسانه، ويذكره بالءه عنده، وقلة 

  .شكره ووفائه، مث يكون من وراء ذلك عقوبته بقدر ما يستحق ذلك الذنب يف غلظه ولينه

هل يف مصلى اجلماعة لنعيم بن خازم، جلس احلسن ابن س: وحدثين حممد بن اجلهم، وداود بن أيب دواد قاال
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: قاال! ذنيب أعظم من املاء! ذنيب اعظم من اهلواء! ذنيب أعظم من السماء: فأقبل نعيم حافياً حاسراً، وهو يقول

وليس للذنب بينهما . تقدمت منك طاعة، وكان آخر أمرك إىل توبة! على رسلك: فقال له احلسن بن سهل
  .عظم من عفو أمري املؤمنني يف العفووليس ذنبك يف الذنوب بأ. مكان

  العفو عند املقدرة

ومن أخالق امللك السعيد أن ال يعاقب، وهو غضبان، ألن هذه حال ال يسلم معها من التعدي والتجاوز حلد 
فإذا سكن غضبه، ورجع إىل طبعه، أمر بعقوبته على احلد الذي سنته الشريعة، ونقلته امللة فإن مل يكن . العقوبة

شريعة ذكر عقوبة ذنبه، فمن العدل أن جيعل عقوبة ذلك الذنب واسطة بني غليظ الذنوب ولينها، وأن يف ال
فأما العقوبة فال جتوز إذا رفع أمرها إىل . جيعل احلكم عليه فيه، ونفسه طيبة، وذكر القصاص منه على بال

  .امللك

حلكيم كالذنب حبضرة اجلاهل، ألن وليس الذنب حبضرة امللك كالذنب حبضرة السوقة، وال الذنب حبضرة ا
امللك هو بني اهللا وبني عباده، فإذا وجب حبضرته الذنب، فمن حقه العقوبة عليه ليزدجر الرعايا عن العياثة 

  .والتتايع يف الفساد

  آداب البطانة مع امللوك

ن ال يربحوا، اليقعد ومن حق امللك، إذا هم باحلركة للقيام، أن تسبقه بطانته وخاصته بذلك، فإن أومأ إليهم أ
  .واحد منهم، حىت يتوارى عن أعينهم

فإن نظر إليهم ليقعدوا، مل . فإذا خرج، فمن حقه أن تقع عينه عليهم وهم قيام، فإذا قعد، كانوا على حاهلم تلك
آخرها، فإذا قعدت عن . يقعدوا مجلةً، بل تقعد الطبقة األوىل، أوالً، فإذا قعدت عن آخرها، تبعتها الطبقة الثانية

فمن الواجب أن يقعد من كل طبقٍة رأسها، مث هلم جراً . وأيضاً فإن لكل طبقة رأساً وذنباً. تبعتها الطبقة الثالثة
  .على مراتب الطبقة أوالً أوالً

ومن حق امللك أن ال يدنو منه أحد، صغر أو كرب، حىت ميس ثوبه ثوبه إال وهو معروف األبوين، يف مركبٍ 
  .لذكر وال جمهولحسيٍب، غري حامل ا

فإن احتاج امللك إىل مشافهة خامٍل أو وضيٍع، واضطر إليها، إما لنصيحٍة يسرها إليه، أو ألمٍر يسأله عنه، فمن 
حق امللك أن ال خيلي أحداً يدنو منه حىت يفتش أوالً، مث يأخذ بضبعيه اثنان، أحدمها عن ميينه، واآلخر عن 

مللك ما جاء به، فمن حقه على امللك اإلحسان إليه، والعائدة عليه، فإذا أبدى ما عنده، وقبل منه ا. مشاله
  .والنظر يف حاجته، إن كانت له، لريغب ذوو النصائح يف رفعها إىل ملوكهم، والتقرب ا إليهم

  حديث امللك

    

ومن حق امللك، إذا حدث حبديث، أن يصرف من حضره فكره وذهنه حنوه، فإن كان يعرف احلديث الذي 
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به امللك، استمعه استماع من مل يدر يف حاسة مسعه قط ومل يعرفه، وأظهر السرور بفائدة امللك حيدث 
أحدمها ما يظهر من حسن أدبه، واآلخر أنه يعطي امللك حقه حبسن : واالستبشار حبديثه، فإن يف ذلك أمرين

هى منها إىل فوائد السوقة ومن وإن كان مل يعرفه، فالنفس إىل فوائد امللوك واحلديث عنهم أقرم وأش. االستماع
  .أشبههم

  .وإمنا مدار األمر والغاية اليت إليها جيري، الفهم واإلفهام، والطلب مث التثبت

جليسي ما فهم عين، وثويب ما سترين، ودابيت ما محلت رحلي وذكر : ثالثة ال أملهن: قال عمرو بن العاص
  .جملس وال أحسن فهماً عن حمدثما رأيت مثلهم أشد تناقداً يف : الشعيب ناساً، فقال

لو مل أشكر اهللا إال على حسن ما أبالين أمري املؤمنني من : وقال سعيد بن سلم الباهلي ألمري املؤمنني املأمون
  .قصده إيل باحلديث، وإشارته إيل بطرفه، لقد كان ذلك من أعظم ما تفرضه الشريعة، وتوجبه احلرية

اهللا، جيد عندك من حسن اإلفهام إذا حتدثت، وحسن الفهم إذا حدثت، ما مل ألن أمري املؤمنني، و: قال املأمون
  .جيده عند أحٍد فيما مضى، وال يظن أنه جيده فيما بقي

وفيما حيكى عن أنوشروان أنه بينا هو يف مسٍري له، وكان ال يسايره أحد من اخللق مبتدئاً وأهل املراتب العالية 
مييناً، دنا منه صاحب احلرس، وإن التفت مشاالً، دنا منه املوبذ، فأمره خلف ظهره على مراتبهم، فإن التفت 

فأحضره، . فالن: فالتفت يف مسريه هذا، مييناً، فدنا منه صاحب احلرس، فقال: بإحضار من أراد مسايرته، قال
ث مرة، حدثين عن أردشري بن بابك حني واقع ملك اخلزر، وكان الرجل قد مسع من أنوشروان هذا احلدي: فقال

فحدثه أنوشروان باحلديث، فأصغى الرجل إليه جبوارحه كلها، وكان . فاستعجم عليه وأومهه أنه ال يعرفه
  .مسريمها على شاطيء ر

وترك الرجل، إلقباله على احلديث، النظر إىل مواطيء حافر دابته، فزلت إحدى قوائم الدابة، فمالت بالرجل 
ته، فابتدرها حاشية امللك وغلمانه، فأزالوها عن الرجل، وجذبوه فحملوه إىل النهر، فوقع يف املاء ونفرت داب

على أيديهم حىت أخرجوه، فاغتم لذلك أنوشروان، ونزل عن دابته، وبسط له هناك، فأقام حىت تغدى يف 
كيف أغفلت النظر إىل : موضعه ذلك، ودعا بثياب من خاص كسوته، فألقيت على الرجل، وأكل معه، وقال له

إن اهللا إذا أنعم على عبٍد بنعمة، قابلها مبنحٍة، وعارضها ببلية، وعلى قدر ! أيها امللك:  حافر دابتك؟ قالموطيء
إقبال امللك علي بوجهه من بني هذا السواد األعظم، : وإن اهللا أنعم علي بنعمتني عظيمتني مها. النعم تكون احملن

دشري، حىت لو رحلت إىل حيث تطلع الشمس أو وهذه الفائدة وتدبري هذه احلرب اليت حدث فيها عن أر
فلما اجتمعت نعمتان جليلتان يف وقت واحد، قابلتهما هذه احملنة، ولوال أساورة امللك . تغرب، كنت فيه راحباً

وعلى ذلك، فلو غرقت حىت أذهب عن جديد األرض، كان قد . وخدمه وحسن جده، كنت مبعرض هلكة
  !.ما ظننتك ذا املقدار الذي أنت فيه: فسر امللك، وقال. قي الضياء والظالمأبقى يل امللك ذكراً متلداً، ما ب

  بني معاوية والرهاوي

وهكذا حيكى عن أيب شجرة، يزيد بن شجرة الرهاوي، أنه بينا هو يساير معاوية بن أيب سفيان، ومعاوية حيدثه 
شرف فيه الفريقان على اهللكة حىت عن يوم خزاعة وبين خمزوم وقريش، وكان هذا قبل اهلجرة، وكان يوماً أ

  .جاءهم أبو سفيان فارتفع ببعريه على رابية، مث أومأ بكميه إىل الفريقني، فانصرفوا
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فبينا معاوية حيدث يزيد بن شجرة ذا احلديث، إذ صك وجه يزيد حجر عائر فأدماه، وجعلت الدماء : قال
  .تسيل من وجهه على ثوبه، وهو ما ميسح وجهه

هذا دم وجهك يسيل على : وما ذاك، يا أمري املؤمنني؟ قال: ما ترى ما نزل بك؟ قال! هللا أنت: اويةفقال له مع
أعتق ما أملك، إن مل يكن حديث أمري املؤمنني أهلاين حىت غمر فكري، وغطى على قليب، فما : قال! ثوبك

  .شعرت بشيء حىت نبهين أمري املؤمنني

    

يف ألٍف من العطاء، أخرجك من عطاء أبناء املهاجرين، وكماة أهل لقد ظلمك من جعلك : فقال له معاوية
فلئن كان يزيد بن . صفني، فأمر له خبمسمائة ألف درهم، وزاده يف عطائه ألف درهم، وجعله بني جلده وثوبه

شجرة خدع معاوية يف هذه، فمعاوية ممن ال خيادع وال جيارى؛ ولئن كان بلغ من بالدة يزيد بن شجرة وقلة 
وما أظن ذلك خفي عن معاوية، ولكنه تغافل .  ما وصف به نفسه، ما كان جبدير خبمسمائة ألف يف عطائهحسه

  .على معرفٍة، ملا وفاه حق رياسته

  .السرو التغافل: ويروى عن معاوية انه كان يقول

با العباس، إذ وكذلك حكي عن أيب بكر اهلذيل أنه بينما هو يسامر أ: بني أيب العباس السفاح وأيب بكر اهلذيل
حتدث أبو العباس حبديث من أحاديث الفرس، فعصفت الريح، فأذرت طساً من سطح إىل جملس أيب العباس، 

ما أعجب : فقال له. فارتاع ومن حضره، ومل يتحرك أبو بكر لذلك، ومل تزل عينه متطلعة لعني أيب العباس
  .مل ترع مما راعنا! شأنك، يا هذيل

ما جعل اهللا لرجٍل من قلبني يف جوفه، وإمنا للمرء قلب واحد، : إن اهللا عز وجل يقوليا أمري املؤمنني، : قال
وإن اهللا إذا انفرد بكرامة أحد، وأحب أن . فلما غمره السرور مبحادثة أمري املؤمنني، مل يكن فيه حلادث جمال

، مال إليها ذهين، وهذه كرامة خصصت ا. يبقى له ذكرها، جعل تلك الكرامة على لسان نبيه أو خليفته
فلو انقلبت اخلضراء على الغرباء ما أحسست ا وال ومجت هلا إال مبا يلزمين يف نفسي ألمري . وشغل ا فكري

  .املؤمنني

  .لئن بقيت لك، ألرفعن منك ضبعاً ال تطيف به السباع، وال تنحط عليه العقبان: فقال أبو العباس

  أقوال يف حسن االستماع

مل يتقرب العامة إىل امللوك مبثل الطاعة، وال العبيد مبثل اخلدمة، وال :  عياش املنتوف يقولوكان عبد اهللا بن
  .البطانة مبثل حسن االستماع

إن أردت أن ميكنك امللك من أذنه، فأمكن : وكان أبو زرعة، روح بن زنباع بن روح بن سالمة اجلذامي يقول
  .أذنك من اإلصغاء إليه إذا حدث

  .ما غلبين أحد قط غلبة رجٍل يصغي إىل حديثي: ارجة الغزاري يقولوكان أمساء بن خ

  .باحللم عند سورته، واإلصغاء إىل حديثه: يغلب امللك حىت يركب بشيئني: وكان معاوية يقول

  عود إىل أخالق امللوك
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ول من مل ومن أخالق امللك، إذا قرب إنساناً أو أنس به حىت يهازله ويضاحكه، مث دخل عليه بعد، أن يدخل دخ
جير بينهما أنس قط، وأن يظهر من اإلجالل له والتعظيم واالستخذاء أكثر مما كان عليه قبل، فإن أخالق امللوك 

  .ليست على نظام

أال ترى أن امللك قد يغضب على . ومن أخالقهم أن ال تكون أخالقهم معروفة، فيتمثل عليها، ويعاملون ا
طانته، إما جلنايٍة يف صلب ماٍل، أو خليانة حرمة امللك، فيؤخر عقوبته دهراً الرجل من محاته، والرجل من محاته وب

وليست هذه . طويالً، مث ال يظهر له ما يوحشه حىت يتقي ذلك يف اللحظة والكلمة واإلشارة وما أشبه ذلك
  .ادر الغضبأخالق سائر الناس، إذ كنا نعلم أن طبائع الناس االنتصار يف أول أوقات اجلنايات، وعند أول بو

إذ كان أحدهم يضع أعدى خلق اهللا له بني أذنه . فأما امللوك وأبناءهم، فليست تقاس أخالقهم، وال يعاير عليها
وعاتقه، وبني سحره وحنره، فتطول بذلك املدة، ومتر به األزمنة، وهو لو قتله يف أول حادثٍة تكون، وعند أول 

خرى بعدها بعشرين سنة فرق، غذ كان ال خياف ثاراً، وال يف امللك عثرٍة يعثر، مل يكن بني هذه القتلة وبني األ
  .وهناً

  معاقبة أنوشروان للخائن

وفيما يذكر عن سرية أنوشروان أن رجالً من خاص خدمه جىن جناية اطلع عليها أنوشروان، والرجل غافل 
 هو وجد أمراً ظاهراً يقتل ال: وكانت عقوبة تلك اجلناية توجب القتل يف الشريعة؛ فلم يدر كيف يقتله. عنه

مبثله احلكام فيسفك به دمه، وال قدر على كشف ذنبه ملا يف ذلك من الوهن على امللك واململكة، وال وجد 
فدعا به بعد جنايته بسنٍة، فاستخاله . لنفسه عذراً يف قتله غيلة، إذ مل يكن ذلك يف شرائع دينهم ووراثة سلفهم

ك الروم، ويب حاجة إىل أن أعلمها، وما أجدين أسكن إىل أحٍد سكوين إليك قد حزبين أمر من أسرار مل: وقال
وقد رأيت أن أدفع إليك ماالً لتحمل إىل هناك جتارة وتدخل بالد الروم . إذ حللت من قليب احملل الذي أنت به

ذلك تصغي إىل ويف خالل . فتقيم ا لتجارتك؛ فإذا بعت ما معك، محلت مما يف بالدهم من جتارم وأقبلت إيل
  .أخبارهم، وتطلع طلع ما بنا حاجة إليه من أمورهم وأسرارهم

    

  .أفعل أيها امللك، وأرجو أن أبلغ يف ذلك حمبة امللك ورضاه: فقال الرجل

فأمر له مباٍل، وجتهز الرجل، وخرج بتجارة؛ فأقام ببالد الروم، حىت باع واشترى ولقن من كالمهم ولغتهم ما 
مث انصرف إىل أنوشروان بذلك، فاستبشر بقدومه، وزاد يف بره، ورده .  وبعض أسرار ملكهميعرف به خماطبتهم

  .ففعل، حىت عرف واستفاض ذكره. إىل بالدهم، وأمره بطول املقام، والتربص بتجارته

فلم تزل تلك حاله ست سنني، حىت إذا كان يف السنة السابعة، أمر امللك أن تصور صورة الرجل يف جاٍم من 
اته اليت يشرب فيها، وجتعل صورته بإزاء صورة امللك، وجيعل خماطباً للملك، ومشرياً إليه من بني أهل جام

إن : مث وهب ذلك اجلام لبعض خدمه، وقال له. مملكته، ويدين رأسه من رأس امللك يف الصورة كأنه يسر إليه
 حنو بالد الروم بتجارته، فإنه إن باعه من امللوك ترغب يف هذا اجلام، فإن أردت بيعه، فادفعه إىل فالن إذا خرج

  .امللك نفسه نفعك، وإن مل ميكنه بيعه من امللك، باعه من وزيره أو من بعض حامته

فجاء غالم امللك باجلام ليالً، وقد وضع الرجل رجله يف غرز ركابه، فسأله أن يبيع جامه من امللك، وأن يتخذ 
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فأجابه إىل ذلك، . غالم، وكان من خاص غلمانه وصاحب شرابهوكان امللك يقدم ذلك ال. بذلك عنده يداً
  .فإذا صرت إىل باب امللك، فليكن فيما أعرضه عليه! احفظه: وأمره بدفع اجلام إىل صاحب خزانته، وقال

فلما دفع اجلام يف يدي . فلما صار إىل ملك الروم، دفع صاحب اخلزانة إليه اجلام، فعزله فيما يعرض على امللك
 نظر إليه، ونظر إىل صورة أنوشروان فيه، وإىل صورة الرجل وتركيبه، عضواً عضواً، وجارحةً جارحةً، امللك،
فهل يصور يف آنية امللك صورة : ال قال: أخربين، هل يصور مع امللك صورة رجل خسيس األصل؟ قال: فقال

رٍة واحدٍة حىت يكون هذا كأنه هذا فهل يف دار امللك اثنان يتشاان يف صو: ال قال: ال أصل هلا وال علة؟ قال
مث . فقام، فتأمله قائماً، فوجد صورته قائماً يف اجلام! قم: فقال. ال أعرفه: يف الصورة، وكالمها ندميا امللك؟ قال

أقبل، فأقبل، فتأمل صورته يف اجلام مقبالً، فوجدها : مث قال. أدبر، فأدبر، فتأمل صورته يف اجلام مدبراً: قال
  .دة، وختطيط واحدحبكاية واح

الشاة : فقال ملك الروم. فضحك امللك، ومل جيتريء الرجل أن يسأله عن سبب ضحكه، إجالالً له وإعظاماً
  !.أعقل من اإلنسان، إذ كانت تأخذ مبديتها فتدفنها، وأنت أهديت إلينا مديتك بيدك

أنا عبد ذليل، والعبد ال يأكل ! لكأيها امل: فقال الرجل. قربوا له طعاماً: قال. ال: تغديت؟ قال: مث قال له
أنت عبد ما كنت عند ملك الروم، متطلعاً على أموره متتبعاً ألسراره، بل أنت ملك وندمي : فقال. حبضرة امللك

إن من سنن ملوكنا أن تقتل : فأطعم، وسقي اخلمر حىت إذا مثل، قال!. أطعموه. ملك إذا قدمت بالد فارس
  .عليه، وأن ال تقتله جائعاً وال عطشاناجلواسيس يف أعلى موضع تقدر 

فضربت عنقه هناك، وألقيت . فأمر أن يصعد به إىل صرٍح كان يشرف منه على كل من يف املدينة، إذا صعد
  .جثته من ذلك الصرح، ونصب رأسه للناس

فلما بلغ ذلك كسرى، أمر صاحب احلرس أن يأمر املغرد بصوت احلراسة، إذا ضرب بأجراس الذهب، أن 
كل نفٍس وجب عليها القتل ففي األرض تقتل، إال من تعرض : ول إذا مر على دور النساء امللك وجواريهيق

  .حلرم امللك، فإنه يقتل يف السماء

فلم يدر أحد من أهل مملكته ماذا أراد بذلك حىت مات فليس يف األرض نفس تصرب على مضض احلقد، 
ياس على أخالقهم، ووجهت آراء ذوي احلجى والتمييز يف ولذلك بطل الق. ومطاولة األيام ا صرب امللوك

  .العمل عليها واملقابلة ا حىت خترج على وزٍن واحٍد، وينظم مؤتلف

  عبد امللك واألشدق

فمرة . وكذلك حيكى عن عبد امللك بن مروان وعمرو بن سعيد األشدق، انه أقام بضع سنني يزاول قتله
  .خرى يقدم، حىت قتله على أخبث حاالتهيرجئه، وأخرى يهم به، ومرة حيجم، وأ

  الرشيد والربامكة
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أشهد باهللا، لكنت من الرشيد وهو متعلق : حدثين مسرور اخلادم، قال: وحدثين قثم بن جعفر بن سليمان، قال
اللهم إين استخريك يف قتل جعفر بن حيىي، مث : بأستار الكعبة، حبيث ميس ثويب ثوبه، وهو يقول يف مناجاته ربه

  .، بعد ذلك، خبمس سنني أو ستقتله

  مراعاة حرمة امللك

    

فكم من فيٍل قد . ومن حق امللك أن ال يرفع أحد من خاصته وبطانته رأسه إىل حرمٍة له، صغرت أم كربت
وطيء هامة عظيم وبطنه، حىت بدت أمعاؤه، وكم من شريٍف وعزيز قوٍم قد مزقته السباع ومتششته، وكم من 

 قومها عزيزة يف ناديها قد أكلتها حيتان البحر وطري املاء، وكم من مججمة كانت تصان جارية كانت كرمية على
ومل ! وتعل باملسك والبان قد ألقيت بالعراء، وغيبت جثتها يف الثرى بسبب احلرم والنساء، واخلدم، واألولياء

لغ يف مكيدته وأحرى أن يأت الشيطان أحداً من باٍب قط حىت يراه حبيث يهوي منقسم اللحم واألعضاء، هو أب
فعلى احلكيم احملب ! يرى فيه أمنيته من هذا الباب، إذا كان من ألطف مكايده، وأدق وساوسه، وأحلى تزيينه

لبقاء هذا النسيم الدقيق، وهذا املاء الرقيق، أن يطلب دوامها لنفسه حيلة جيد إليها سبيالً، ويدفع مقارفتها لكل 
وال يتكل على خيانة خفيت، أو فجرٍة حظي .  من سالمة تنجي أو عطٍب يتلفشيء يقع فيه التأويل بني أمرين
وكم من . فإن تلك ال تسمى سالمة، بل إمنا هي حسرة وندامة، يوم القيامة. ا أحد من أهل السفه والبطالة

ه كأمس فعلٍة قد ظهر عليها بعد مرور األيام، وطول األزمنة ا، فردت من كان قد أحسن ا الظن حىت تركت
  ! الذاهب، كأن مل يكن يف العامل

  إغضاء البصر وخفض الصوت حبضرة امللك

ومن حق امللك، إذا أنس بإنساٍن حىت يضاحكه ويهازله ويفضي إليه بسره وخيصه دون أهله، مث دخل على 
وليكن .  لعجبهامللك داخل أوزاره زائر، أن ال يرفع إليه طرفه، إعظاماً وإكراماً، وتبجيالً وتوقرياً، وال يعجب

  .غرضه اإلطراق والصمت وقلة احلركة

ومن حق امللك أن اليرفع أحد صوته حبضرته، ألن من تعظيم امللك وتبجيله، خفض األصوات حبضرته، إذ كان 
  .ذلك أكثر يف ائه وعزه وسلطانه

نوا ال ترفعوا يا أيها الذين آم: "وذا أدب اهللا أصحاب رسوله، صلى اهللا عليه وسلم، فقال عز من قائل
". أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعٍض أن حتبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون

  .فأخرب أن من رفع صوته فوق صوت النيب فقد آذاه، ومن آذاه فقد آذى اهللا، ومن آذى اهللا فقد حبط عمله

فغم ذلك . أخرج إلينا نكلمك! يا حممد: وسلم، فقالواوكان قوم من سفهاء بين متيم أتوا النيب، صلى اهللا عليه 
إن الذين ينادونك من : "رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وساءه ما ظهر من سوء أدم، فأنزل اهللا عز وجل

  ".وراء احلجرات أكثرهم ال يعقلون

 رسول اهللا أولئك إن الذين يغضون أصوام عند: "مث أثىن على من غض صوته حبضرة رسوله، فقال جل امسه
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  ".الذين امتحن اهللا قلوم للتقوى

فمن تعظيم امللك وتبجيله خفض األصوات حبضرته، وإذا قام عن جملسه، حىت ال يدخل امللك وهن وال خلل 
  .وال تقصري، يف صغري أمٍر وال جليله

  يف غياب امللك

  . حضرإن حرمة جملس امللك، إذا غاب، كحرمته إذا: وكانت ملوك األعاجم تقول

فمن حضرها، فكان يف كالمه وإشارته وقلة حركته وحسن . وكان هلا عيون على جمالسها، إذا غابت عنها
 على مثل ما يكون إذا حضر امللك، مسي ذا وجه، ومن خالف أخالقه وشيمه، - حىت أنفاسه -ألفاظه وأدبه 

  .منقوصاً متصنعاًوظهر منه خالف ما يظهره حبضرة امللك، مسي ذا وجهني، وكان عند امللك 

  مكافآت امللوك

فإن كان . ومن أخالق امللك أن خيلع على من أدخل عليه سروراً، إما يف خاصة نفسه وإما يف توكيد ملكه
وإن . السرور لنفسه يف نفسه، فمن حقه على امللك أن خيلع عليه خلعةً يف قرار داره، وحبضرة بطانته وخاصته

لع عليه حبضرة العامة، لينشر له بذلك الذكر وحيسن به األحدوثة، كان يف توكيد ملكه، فمن حقه أن خي
وليس من العدل أن يفرد . وتصلح عليه النيات، ويستدعي بذلك الرغبة إىل توكيد امللك وتسديد أركانه

فأما إذا كانت ألحد املعنيني اللذين قدمنا . احملسن خبلعٍة فقط، إال أن تكون تلك اخللعة على شرٍب أو هلٍو
رمها، فمن العدل أن يكون معها جائزة وصلة وترتيب، أو والية أو إقطاع أو اجراء أرزاق أو فك أسري أو ذك

  .محل محاالٍت أو قضاء دين أو إحسان، كائناً ما كان، مضافاً إليها، وموصوالً ا

  باب يف صفة ندماء امللك

    

م اجلوارح واألخالق، ال الصفراء تقلقه وتكثر ينبغي أن يكون ندمي امللك معتدل الطبيعة، معتدل األخالط، سلي
حركته، وال الرطوبة والبلغم يقهره ويكثر بوله وبزقه وتثاؤبه ويطيل نومه، وال السوداء تضجره وتطيل فكره 

فأما الدموي فليس يدخل يف هذه األقسام املذمومة، إذ كان بالبدن إليه حاجة . وتكثر أمانيه وتفسد مزاجه
  . وسالمتهكحاجته إىل تركيبه

ومن حق امللك، إذا زامله بعض بطانته، أن يكون عارفاً مبنازل الطريق، وقطع املسافة، دليالً دايته وأعالمه 
ومياهه، قليل التثاؤب والنعاس، قليل السعال والعطاس، معتدل املزاج، صحيح البنية، طيب املفاكهة واحملادثة، 

اس ومكارم أخالقهم، عاملاً بالنادر من الشعر والسائر من املثل، متطرفاً من قصري املياومة واملاليلة، عاملاً بأيام الن
إن ذكر اآلخرة ونعيم أهل اجلنة، حدثه مبا أعد اهللا تعاىل ألهل طاعته . كل فن، آخذاً من اخلري والشر بنصيب

فإن بامللك . ىفزهده مرةً، ورغبه أخر. من الثواب، فرغبه فيما عنده؛ وإن ذكر النار، حذره ما قرب إليها
  .أعظم احلاجة إىل من كانت هذه صفاته، وباحلرى إذا أصاب هذا، أن ال يفارقه إال عن أمٍر تنقطع به النقمة
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  عدة امللك يف سفره أو نزهته

ومن حق امللك إذا خرج لسفٍر أو نزهٍة، أن ال يفارقه خلع للكساء، وأموال للصالت، وسياط لألدب، وقيود 
ء، ومحاة يكونون من ورائه وبني يديه، ومؤنس يفضي إليه بسره، وعامل يسأله عن للعصاة، وسالح لألعدا

  .حوادث أمره، وسنة شريعته، وملٍه يقصر ليله، ويكثر فوائده

  .وعلى هذا كانت ملوك األعاجم، أوهلا وآخرها

  .وأيضاً، فإن ملوك العرب مل تزل متتثل هذا وتفعله

  خالل الندماء ومالعبة امللوك

: منها. ليس فيها نقص على امللك، وال ضعة يف امللك. مللك وبطانته خالل يساوون فيها امللك ضرورةًولندماء ا

  .اللعب بالكرة، وطلب الصيد، والرمي يف األغراض، واللعب بالشطرنج، وما أشبه ذلك

ومن حق . ومن احلق على امللك أن ال مينع مالعبه ما جيب له من طلب النصفة يف هذه األقسام اليت عددنا
املالعب له املشاحة واملطالبة واملساواة واملمانعة، وترك اإلغضاء واألخذ من احلق بأقصى حدوده؛ غري أن ذلك 
ال يكون معه بذاء وال كالم رفٍث وال معارضة مبا يزيل حق امللك، وال صياح يعلو كالمه، وال خنري وال قذف 

  .وال ماهو خارج عن ميزان العدل

ما إمرتك؟ : فقمره تربه، فقال له سابور. ر أنه العب ترباً كان له بالشطرنج إمرة مطاعةوفيما حيكى عن سابو
. بئس موضع الدالة وضعتك، فرد غري هذا: فقال له سابور. أركبك حىت أخرج بك إىل باب العامة: فقال

 أن يعلو ظهر امللك فأسف لذلك سابور، وقام فدعا بربقع، فتربقع، مث جثا لتربه، فامتنع. ذا جرى لفظي: فقال
ال يلعنب أحد لعبةً على حكٍم غائٍب، فمن فعل، : فنادى سابور بعد ذلك بسنٍة يف الرعية. إجالالً له وإعظاماً

  .فدمه هدر

فأما إذا كانت املشاحة على طلب احلق يف هذه األقسام اليت ذكرنا مبعارضة شعر، وتوبيٍخ يف مثٍل ونادٍر من 
فأما إذا خرج عن . ب الالعب، وتأنيٍب له، فهذا مما خياطب به امللك، ويعارض فيهالكالم، وإخباٍر عن سوء لع

. هذا، فدخل يف باب اجلرأة كما فعل ترب سابور، فإنه خطأ من فاعله، وجهل من قائله، وجرأة على ملكه

  .وليس للرعية اجلرأة على الراعي

ته على دابة امللك، وصوجلانه على صوجلان ومن حق الرجل على امللك، إذا ضرب معه بالكرة، أن يتقدم بداب
امللك، وأن يعمل جهده يف أن ال يبخس حظه وال يفتر يف مسابقٍة وال مراكضٍة وال التفاف كرٍة وال سبٍق إىل 

  .وكذلك القول يف الرماية يف األغراض، وطلب الصيد، ولعب الشطرنج. حٍد واية وما أشبه ذلك

فذكرته أليب . ان يل صديق من بين خمزوم، وكان العباً بالشطرنجك: مسعت حممد بن احلسن مصعب يقول
يأ للقاء أيب العباس وكان متصرفاً، كثري األدب، : فقلت للمخزومي. أحضره: العباس، عبد اهللا بن طاهر، فقال

فلما وقعت عني أيب العباس عليه، وقف؛ فرآه من بعيد، مث انصرف من غري أن يكلمه؛ . فغدوت به، فدخل
هذا رجل من أهل األدب، فاغد به والعبه الشطرنج حبضريت حىت أبوره؛ وعابثه حىت خيرج إىل باب : لفقا

  .اهلزل والشتيمة
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  .وهو ساكت! خذها، وأنا الغالم البوشنجي: فلما قعدنا، دارت عليه ضربة، فقلت

  .خذها، وأنا موىل خمزوم، فسكت: مث دارت عليه ضربة، فقلت

  .، فسكت! خذها يا ابن خمزوم، يف خرم خمزوممث دارت عليه ضربة، فقلتك

    

فلما دخل اهلامشي . واستؤذن لرجٍل من آل عبد امللك بن صاحل، وكان خاصاً بأيب العباس، فأمر باألذن له
ولكن قل هلذا ! أنت بوشنجي مثن دانق: ليس فيك موضع شرف وال عز، فأفاخرك: وقعد، قال يل املخزومي

فأما أنت، فمن أنت حىت أفاخرك؟ فضحك أبو العباس حىت فحص . ما يكون حالهاهلامشي يفاخرين حىت ينظر 
  .برجليه، وأمر له خبمسمائة دينار، وقربه وآنسه

  آداب الندماء عند نعاس امللك

ومن أخالق امللك إذا غلبته عيناه، أن من ينهض حضره من صغٍري أو كبري، حبركٍة لينٍة خفيفة، حىت يتوارى عن 
لعل امللك، إن هب من سنته ال : وال يقولن إنسان يف نفسه. كون حبيث يقرب منه إذا انتبهقرار جملسه، وي

وقد قتل بعض امللوك رجالً يف . فإن هذا من أكرب اخلطأ. يسأل عين، أو لعله أن ميتد به النوم أو يعرض له شغل
  .هذه الصفة

م من عذل امللك والئمته لكرم امللك وليس من احلزم أن جيعل احلكيم للملك على نفسه طريقاً، وهو إن سل
  .وباحلرى أن ال يسلم من عذٍل وتأنيب. وشيمته، قدح ذلك يف نفس امللك، واضطغن عليه

  إمامة امللك للصالة

منها أنه األمام، والرعية مأمونة؛ ومنها أنه : ومن حق امللك، إذا حضرت الصالة، فامللك أوىل باإلمامة، خلصاٍل
نها أنه أوىل بالصالة يف قرار داره وموطيء بساطة، ولو حضر جملسه أزهد اخللق املوىل وهم العبيد؛ وم

  .وأعلمهم

فإذا قام للصالة، فمن حقه أن يكون بينه وبني من يصلي خلفه عشرة أذرع، وأن ال يتقدمه أحد بتكبري وال 
  .بركوٍع وال سجوٍد وال قياٍم

فإذا سلم . أو شريف أو وضيع، فهو للملك أوجبوهذا، وإن كان جيب لكل من أم قوماً من صغري أو كبري 
  .امللك، فمن حقه أن يقوم كل من صلى خلفه قائماً، فإم ال يدرون أيريد تنفالً أو دخوالً أو قعوداً يف جملسه

فإن قام لنافلٍة، فليس من حقه أن يتنفلوا، ألم ال يدرون لعله أن يسبقهم أو يقطع صالته حلدٍث، فيكون حيتاج 
ولكن من حقه أن يكونوا حباهلم حىت يعلموا ما الذي .  يسبقهم، وهو قيام يصلون بإزائه، وهو قاعدإىل أن
  .فإن قعد، احنرفوا إىل حيث ال يراهم، فصلوا نوافلهم، وإن دخل يف الصالة، صلوا على مكانام. يفعل

  آداب مسايرة امللك
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طلب ذلك منه من يستحق املسايرة، فالذي جيزئه من وإن . وقد قلنا إن من حق امللك أن ال يبتدئه أحد مبسايرة
فإن أومأ إليه، سايره، وغن أمسك عن اإلمياء، علم أن إمساكه هو ترك . ذلك أن يقف حبيث يراه ويتصدى له

  .اإلذن له يف مسايرته

 بإزاء ومن حقه، إذا سايره، أن الميس ثوبه ثوب امللك، واليدين دابته من دابته، ويتوخى أن يكون رأس دابته
  .وال ينبغي له أن يبتدئه بكالم. سرج امللك، غري أنه ال يكلفه أن يلتفت إليه

فإن يف مسايرته . وإن كان ال يثق بلني عنان دابته حىت يصرفه كيف شاء ومىت شاء، فالرأي ال أن ال يسايره
بته، وخيرج ا عن حد أهل أما عليه، فإنه حيتاج إىل حركة متواترة يتعب ا نفسه ودا. وصمةً عليه وعلى امللك

  .األدب واملروءة والشرف، ولعله يف خالل ذلك أيضاً أن ال يبلغ ما يريد

وأما على امللك، فإنه وهن يف اململكة، ألن امللك، إن طلب الصرب عليه وعلى سري دابته، كان إمنا يسري عند 
  .ذلك بسريه، وليس يف آيني اململكة أن يسري األعظم بسري من هو دونه

ولذلك كانت رؤساء األكاسرة واألساورة والدبريبذ وموبذان موبذ ومن أشبه هؤالء من خاصة امللك، إذا هم 
وكان كل واحدٍ . امللك باملسري يف نزهة أو لبعض أموره، وعرضوا دوام على راضة امللك وصاحب دوابه

 دابته لبالدٍة أو كثرة نفوٍر أو عثاٍر أو منهم ال يأمن أن يدعو به امللك للمسايرة واحملادثة، فيحتاج إىل معاناة
فما . وكان الرائض ميتحن دابةً دابةً من دواب هؤالء العظماء. مجاٍح، فيكون على امللك من ذلك بعض ما يكره

  .اختار منها ركب، وما نفى أرجيء

، وال يطلب وأيضاً إن من حق امللك، إذا سايره واحد، أن ال تروث دابته وال تبول وال تتحصن وال تتشغب
  .احملاذاة لسري دابة امللك، وإن أراد ذلك منعه راكبه

  مسايرة املوبذ لقباذ

. وفيما حيكى عن ملوك األعاجم أن قباذ، بينا هو يسري واملوبذ يسايره، إذ راثت دابة املوبذ، وفطن لذلك قباذ

أن : رجل، أيها املوبذ؟ فقالما أول ما يستدل به على سخف ال: فاغتم املوبذ بذلك، فقال له يف كالم بينهما
  .يعلف دابته يف الليلة اليت يركب يف صبيحتها امللك

    

وحبق ما قدمك ! ما أحسن ما ضمنت كالمك بفعل دابتك! هللا أنت: فضحك قباذ حىت افتر عن نواجذه، وقال
  !.امللوك، وجعلوا أزمة أحكامهم يف يدك

  .عن ظهر هذا اجلاين عليك إىل ظهر هذا الطائع لكحتول : ووقف، مث دعا بدابة من خاص مراكبه، فقال له

  مسايرة شرحبيل ملعاوية

وهكذا حيكى عن معاوية بن أيب سفيان، بينا هو يسري وشرحبيل ابن السمط يسايره، إذ راثت دابة شرحبيل؛ 
نعم، يا : قال. إنه يقال إن اهلامة إذا عظمت، دلت على وفور الدماغ، وصحة العقل! يا أبا يزيد: فقال معاوية

  .أمري املؤمنني، إال هاميت فإا عظيمة، وعقلي ضعيف ناقص
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فضحك . إلطعامي هذا النائل أمه البارحة مكوكي شعري: قال! كيف ذلك، وهللا أنت: فتبسم معاوية، وقال
فضحك معاوية، . إلطعامي هذا النائل أمه البارحة مكوكي شعٍري: قال! كيف ذلك، وهللا أنت: معاوية، وقال

  .ومحله على دابة من مراكبه! أفحشت، وما كنت فاحشاً: وقال

فإن ملسايرم شروطاً جيب على من طلبها أن يستعملها . فليتنكب من يساير امللوك ما يقذي أعينهم بكل جهده
  .وقلما حظي أحد مبسايرة ملك حىت يكون قلبها مقدمات جيب ا اخلطوة. ويتحفظ فيها

وأيضاً فإن امللك مل يكن يثابر . ، فإن األعاجم كلها كانت تتطري منها وتكرهافأما نفس املسايرة للملك املتصلة
  .على مسايرة أحد من بطانته بعينه، ملا كان يعلم من طريم من ذلك، وكراهتم له

  صاحب الشرطة واهلادي

واحلربة يف يده، ويقال إن سعيد بن سلم بينا هو يساير موسى أمري املؤمنني، وعبد اهللا بن مالك اخلزاعي أمامه، 
فكانت الريح تسفي التراب الذي تثريه دابة عبد اهللا يف وجه موسى، وعبد اهللا ال يشعر بذلك، وموسى حييد 

عن سنن التراب، وعبد اهللا يف خالل ذلك يلحظ موسى وموضعه، فيطلب أن حياذيه؛ فإذا حاذاه، ناله من ذلك 
أما ترى ما نلقى : ال موسى أذى ذلك التراب، قال لسعيٍدحىت إذا كثر ذلك من عبداهللا، ون. التراب ما يؤذيه

  .واهللا ما قصر يف االجتهاد، ولكنه حرم حظ التوفيق! يا أمري املؤمنني: من هذا اخلائن يف مسرينا هذا؟ قال

وفيما يذكر عن عبد اهللا بن حسن أنه بينا هو يساير أبا العباس السفاح، : ما قاله عبد اهللا بن احلسن للسفاح
، وهو !هات ما عندك، يا أبا حممد: هر مدينة األنبار، وهو ينظر إىل بناء قد بناه، فقال أبو العباس لهبظا

  : يستطعمه احلديث باألنس منه، فأنشده

ـنـى  نفعه لبني بقـيلـه؟ بناء  ألم تر مالكاً لما تـب

 !اهللا يحدث كل ليله وأمر  يرجي أن يعمر عمر نوٍح

يا أمري املؤمنني، بوادر : فقال عبد اهللا! لو علمنا، الشترطنا حق املسايرة: ب، وقالفتبسم أبو العباس كاملغض
  .صدقت، خذ يف غري هذا: قال! اخلواطر وإغفال املشايخ

  ما قاله اهلامشي للخراساين

، وذكر املدايين أن عيسى بن موسى، بينا هو يساير أبا مسلٍم عند منصرفه إىل أيب جعفر يف اليوم الذي قتل فيه
  : إذ أنشد عيسى

 حل في أكناف عاٍد وجرهم وما  ما أفنى القرون األولـى سيأتيك

 بالجيش اللهام العرمـرم وأنهد  ومن كان أنأى منك عزاً ومفخراً

  ! فبئس اخلاطر، واهللا إذن: أبداه لساين قال: هذا مع األمان الذي أعطيت؟ قال عيسى: فقال أبو مسلم

  عدم تسمية أو تكنية امللك



 
اجلاحظ-التاج يف أخالق امللوك   27  

ولوال أن القدماء من الشعراء كنت . من حق امللك أن ال يسمى وال يكىن يف جٍد أو هزل، وال أنٍس وال غريهو
. امللوك ومستهم يف أشعارها، وأجازت ذلك واصطلحت عليه، ما كان جزاء من كىن ملكاً أو خليفةً إال العقوبة

يف شعٍر وال خطبٍة وال تفريٍط وال غريه؛ وإمنا على أن ملوك آل ساسان مل يكنها أحد من رعاياها قط، وال مساها 
  .حدث هذا يف ملوك احلرية

والدليل على ذلك أنه لو مسى أحد من اخلطباء والشعراء يف كالمه املنثور ملكاً أو خليفةً، وهو خياطبه بامسه، 
  .ان أول ما جيبولوال أن االصطالح منعنا إجياب املنع من ذلك، ك. كان جاهالً ضعيفاً خارجاً من باب األدب

وال أدري مل فعل القدماء ذلك، كما أين ال أدري مل أجازته ملوكها، ورضيت به، إذ كانت صفة امللوك ترتفع 
  .عن كل شيء، وترقى عنه

    

وكانت اجلفاة من العرب بسوء أدا وغلظ تركيبها، إذا أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم، خاطبوه ودعوه بامسه 
وهكذا جيب للملوك أن يقال يف ! ويا نيب اهللا! يا رسول اهللا: به، فكانت خماطبتهم إياهفأما أصحا. وكنيته

  ! ويا أمري املؤمنني! ويا أمني اهللا! يا خليفة اهللا: خماطبتهم

  عند تشابه األمساء

ومن حق امللك، إذا دخل عليه رجل، وكان اسم ذلك الرجل الداخل أحد صفات امللك، فسأله امللك عن 
أنت سعيد؟ :  يكين عنه، وجييب باسم أبيه؛ كما فعل سعيد بن مرة الكندي، حني أتى معاوية، فقال لهامسه، أن

: وكما قال السيد بن أنس األزدي، وقد سأله املأمون عن امسه، فقال! أمري املؤمنني السعيد، وأنا ابن مرة: فقال

  !.أمري املؤمنني السيد، وأنا ابن أنس: أنت السيد؟ قال

أنت : قيل له. نا اخلرب عن العباس بن عبد املطلب، عم رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وصنو أبيهوهكذا جاء
  .هو أكرب مين، وولدت أنا قبله: أكرب أم رسول اهللا؟ فقال

أال تراه، رمحه اهللا، كيف ختلص إىل أحسن األحوال يف األدب، فاستعمله؟ وعلى هذا املثال جيب أن تكون 
  .ذ كانت صيغتهم غري صيغ العامة، كما قال أردشري بن بابك يف عهده إىل امللوكخماطبة امللوك، إ

  ما يتفرد به امللك يف عاصمته

فمنها احلجامة، : ومن حق امللك أن يتفرد يف قرار داره بثالثة أشياء، فال يطمع طامع يف أن يشركه فيها
  .ية دار اململكة أن يشركه يف ذلكوالفصد، وشرب الدواء، فليس ألحٍد من اخلاصة والعامة ممن يف قص

إذا أراق امللك دمه، فليس ألحد أن يريق دمه يف : وكانت ملوك األعاجم متنع من هذا وتعاقب عليه، وتقول
ذلك اليوم حىت يساوي امللك يف فعله، بل على اخلاصة والعامة الفحص عن أمر امللك، والتشاغل بطلب 

  .ما يصاحل بهسالمته، وظهور عافيته، وكيف وجد عاقبة 

وليس االقتضاء بفعل امللك يف هذا وما أشبهه من فعل من متت طاعته وصحت نيته وحسنت معونته، لن يف 
  .ذلك استهانةً بأمر امللك واململكة
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ومن قصد إىل أن يشرك امللك يف شيء، جيد عنه مندوحةً ومنه بداً، باملهل املبسوطة واأليام املمدودة، فهو عاٍص 
  .مفارق للشريعة

ويقال إن كسرى أنوشروان كان أكثر ما حيتجم يف يوم السبت، وكان املنادى، إذا اصبح يف كل يوم سبت، 
ويا حجامون، اجعلوا هذا اليوم ! ليكن منكم ترك احلجامة يف هذا اليوم على ذكر! يا أهل الطاعة: نادى

  !.لنسائكم وغسل ثيابكم

  .وهكذا كان يفعل يف يوم فصد العرق وأخذ الدواء

  دعاء امللك وتعزيته

حقيق : وكانت ملوك األعاجم تقول. ومن حق امللك، إذا عطس، أن ال يشمت، وإذا دعا، مل يؤمن على دعائه
على امللك الصاحل أن يدعو للرعية الصاحلة، وليس حبقيق للرعية الصاحلة أن تدعو للملك الصاحل، ألن أقرب 

  .الدعاء إىل اهللا دعاء امللك الصلح

وإمنا جعلت التعزية ملن غاب عن . ك أن ال يعزيه أحد من حاشيته وحامته وأهل بيته وقرابتهومن حق املل
فأما من دون هؤالء، فينهون عن التعزية أشد . املصيبة، أو ملن قارب امللك يف العز والسلطان، والبهاء والقدرة

  .النهي

مصيبيت ! يا بين: اءه الوليد فعزاه، فقالوفيما يذكر عن عبد امللك بن مروان أنه مات بعض بنيه وهو صغري، فج
! أمي أمرتين بذلك! يا أمري املؤمنني: ومىت رأيت ابناً عزى أباه؟ قال! فيك أقدح يف بدين من مصيبيت بأخيك

  .وهذا لعمري من مشورة النساء! ذاك يا بين أهون علي: قال

  غضب امللك ورضاه

فأما سرعة الغضب، فإمنا تأيت امللك من .  الرضىومن أخالق امللك سرعة الغضب، وليس من أخالقه سرعة
فإذا ألفت النفس هذا العز الدائم، صار . جهة دوام الطاعة، وذلك ألنه ال يدور يف مسعه ما يكره يف طول عمره

  .فمىت قرع حس النفس ماال تعرفه يف خلقها، نفرت منه نفوراً سريعاً، فظهر الغضب، أنفةً ومحيةً. أحد صفاا

امللك فبطيء جداً، ألنه شيء متانعه النفس أن يفعله، وتدفعه عن نفسها، إذ كان يف ذلك جنس من وأما رضى 
  .أجناس االستخذاء، وخلق من أخالق العامة

    

يا : وهكذا عن أيب العباس أنه غضب على رجل ذهب عين امسه، فذكره ليلةً من الليايل، فقال له بعض مساره
لغضب أمري املؤمنني : ومل ذاك؟ قال: قال. ى خلق اهللا له، لرمحه وانعصر له قلبهفالن لو رآه أعد! أمري املؤمنني

: قال. فمن عليه، يا أمري املؤمنني، برضاك: قال. ماله من الذنب ما يبلغ به من العقوبة هذا املوضع: قال. عليه

إنه من مل يكن : قال. قلت إنك يا أمري املؤمنني ملا صغرت ذنبه، طمعت يف رضاك عنه: قال! ما هذا وقت ذاك
  .بني غضبه ورضاه مدة طويلة، مل حيسن أن يغضب وال يرضى

  وعلى هذا أخالق امللوك وصنيعهم
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أمر أهله وحشمه ومجيع قرابته أن جيتنبوا : وكذا جرى لعبد اهللا بن مالك اخلزاعي مع الرشيد، حني غضب عليه
اه أقرب الناس منه من ولٍد وأهل، فلم يدن منه كالمه وخدمته ومعاطاته حىت أثر ذلك يف نفسه وبدنه، فتحام

  .أحد، ومل يطف به

إن لك عندي ! يا أبا العباس: فجاءه حممد بن إبراهيم اهلامشي، وهو كان أحد أدوائه، يف جوف الليل، فقال له
ونصب يداً ال أنساه، ومعروفاً ما أكفره، وقد علمت ما تقدم به أمري املؤمنني يف أمرك، وهاأنذا بني يديك، 

  .فمرين بأمرك، فواهللا ألجعلن نفسي وقاية نفسك، وأسوقها يف كل ما نكأها أو جرحها! عينيك

فوعده حممد أن يكلم أمري . فقال له عبد اهللا خرياً، وأثىن عليه، وأخربه بعذره يف موجدة أمري املؤمنني عليه
من أتيت : فلما دخل عليه، قال. ني، فركبفلما أصبح حممد، وافاه رسول أمري املؤمن. املؤمنني، وخيربه باعتذاره

عبدك، يا أمري املؤمنني، عبد اهللا بن مالك، وهو حيلف بطالق نسائه، وعتق مماليكه، وصدقة : يف هذه الليلة؟ قال
ماله مع عشرين نذراً يهديها إىل بيت اهللا احلرام حافياً راجالً، والرباءة من والية أمري املؤمنني إن كان ما بلغ أمري 

  .ملؤمنني مسعه اهللا من عبد اهللا بن مالك، أو اطلع عليه أو هم به، أو أضمره أو أظهرها

وكان قد حال . فأطرق الرشيد ملياً مفكراً؛ وجعل حممد يلحظه، ووجهه يسفر ويشرق حىت زال ما وجده: قال
وأكون معه، يا : قال. ابأحسبه صادقاً، يا حممد؛ فمره بالرواح إىل الب: لونه حني دخل عليه؛ مث رفع رأسه فقال

  .نعم: أمري املؤمنني؟ قال

فانصرف حممد إىل عبد اهللا، فبشره جبميل أمره، وأمره بالركوب رواحاً، فدخال مجيعاً؛ فلما بصر عبد اهللا 
فأكب عليه، . بالرشيد، احنرف حنو القبلة، فخر ساجداً، مث رفع رأسه، فاستدناه الرشيد، فدنا وعيناه مالن

ما بك حاجة إىل أن تعتذر، إذ : فقال. وبساطه وموطيء قدميه، مث طلب أن يأذن له يف االعتذارفقبل رجله 
فشكا . فكان عبد اهللا، بعد، إذا دخل على الرشيد، رأى فيه بعض اإلعراض واالنقباض: قال. عرفت عذرك

اقياً من تلك النبوة اليت كانت إن عبد اهللا يشكو أثراً ب! يا أمري املؤمنني: ذلك إىل حممد بن إبراهيم، فقال حممد
إنامعشر امللوك، إذا غضبنا على أحٍد من ! يا حممد: فقال الرشيد. من أمري املؤمنني، ويسأل الزيادة يف بسطه له

  .بطانتنا، مث رضينا عنه بعد ذلك، بقى لتلك الغضبة أثر ال خيرجه ليل وال ار

  أسرار امللك

فإن امللك حيتمل كل منقوص . واألم واألخ والزوجة والصديقومن حق امللك أن يكتم أسراره عن األب 
صفة أحدهم أن يطعن يف ملكه، وصفة اآلخر أن يذيع أسراره، وصفة اآلخر أن : ومأنوف، وال حيتمل ثالثةً

  .خيونه يف حرمه

ذا فأما من وراء ذلك، فمن أخالق امللوك أن تلبس خاصتها، ومن قرب منها على ما فيهم، وأن تستمع منهم إ
  .سلموا من هذه الصفات الثالث

جيب على امللك السعيد أن جيعل مهه كله يف امتحان أهل هذه الصفات، إذ كانت : وكان كسرى أبرويز يقول
  .أو كان امللك ودعائمه، فكانت حمنته يف إذاعة السر عجيبة

إا حمن : آلخر أن يقولإا خارجة من باب العدل، داخلة يف باب الظلم واجلور، ول: وللقائل أن يقول فيها
  .احلكماء من امللوك
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وكان إذ عرف من رجلني من بطانته وخاصته التحاب واأللفة واالتفاق يف كل شيء، خال بأحدمها فأفضى إليه 
بسر يف اآلخر، وأعلمه أنه عازم على قتله، وأمره بكتمان ذلك عن نفسه، فضالً عن غريه، وتقدم إليه، يف 

  .ذلك، بوعيده

    

 حمنته يف إذاعة سره مالحظة صديقه يف دخوله عليه وخروجه من عنده، ويف إسفار وجهه ولقائه للملك، مث جعل
فإن وجد آخر أمره كأوله يف أحواله، علم أن اآلخر مل يفض إليه بسره ومل يظهره عليه، فقربه واجتياه، ورفع 

  . عنه، فبحثت يف أمره، فوجدته باطالًإين كنت أردت قتل فالٍن لشيء بلغين: مرتبته وحباه، مث خال به، فقال

وإن رأى من صاحبه نفور نفٍس، وازورار جانب، وإعراض وجٍه، علم أنه قد أذاع سره، فأقصاه واطرحه 
فإن كان هذا من أهل املراتب، وضع مرتبته، وإن كان . وجفاه، وأخرب صاحبه أنه أراد حمنته مبا أودعه من سره

إن كان من أصحاب األعمال، أمر أن ال يستعان به، وإن كان من سدنة من الندماء، أمر أن حيجب عنه، و
من مل يصلح مللكه، ال يصلح لنفسه، ومن مل يصلح لنفسه، فال : ويقول. بيوت النريان، أمر بعزله وإسقاط أرزاقه

إن القلب اعدل على القلب شهادةً من اللسان، وقل شيء يكون يف القلب إال ظهر يف : ويقول. خري عنده
  .العينني، إذ كانت األعضاء مشتركةً يتعلق بعضها ببعض

  حفظ حرم امللك

فأما حمنته يف احلرم، فكان إذا خف الرجل على قلبه، وقرب من نفسه، وكان عاملاً يظهر التأله، وكان عنده ممن 
 حيول إىل يصلح لألمانة يف الدماء والفروج واألموال على ظاهره، أحب أن ميتحنه مبحنٍة باطنة فيأمر به أن

إين أحب : قصره، ويفرغ له بعض احلجر اليت تقرب منه، وال حيول إليها امرأةً وال جاريةً وال حرمةً، ويقول له
فاجعل منصرفك إىل . األنس بك يف ليلي واري، ومىت كان معك بعض حرمك، قطعك عين، وقطعين عنك

، وآنسه، وكان آخر من ينصرف من عنده، فإذا حتول الرجل، وخالبه. مرتل نسائك يف كل مخس لياٍل ليلةً
  .فيتركه على هذه احلال أشهراً

فامتحن رجالً من خاصته ذه احملنة يف احلرم، مث دس إليه جاريةً من خواص جواريه، ووجه معها إليه بألطاٍف 
  .انصرففلم تلبث أن . فلما أتته بألطاف امللك، قامت. وأمرها أن ال تقعد عنده يف أول ما تأتيه. وهدايا

حىت إذا كانت املرة الثانية، أمرها أن تقعد هنيهةً، وأن تبدي بعض حماسنها، حىت يتأملها، ففعلت، والحظها 
  .الرجل، وتأملها، مث انصرف

فلما كانت املرة الثالثة، أمرها أن تقعد عنده، وتطيل القعود وحتادثه، وإن أرادها على الزيادة من احملادثة، 
ومن شأن النفس أن تطلب، بعد ذلك، الغرض . الرجل حيد النظر إليها، ويسر حبديثهاأجابته، ففعلت، وجعل 

. إين أخاف أن يعثر علينا، ولكن دعين أدبر يف هذا ما يتم به امرنا: من هذه املطايبة، فلما أبدى ما عنده، قالت

  .مث انصرف

: لطافه وهداياه، فلما جاءته، قال هلافأخربت امللك بكل ما دار بينهما، فوجه أخرى من خاص جواريه وثقان بأ

فاربد لون الرجل، مث مل تطل القعود عنده، كما فعلت األوىل يف املرة األوىل، مث . اعتلت: ما فعلت فالنة؟ قالت
وعاودته يف املرة الثالثة، . عاودته بعد ذلك، فقعدت أكثر من املقدار األول، وأبدت بعض حماسنها، حىت تأملها
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إنا من امللك : فقالت. فدعاها إىل ما يف تركيب النفس من الشهوة. قعود واملضاحكة واملهازلةفأطالت عنده ال
ولكن امللك ميضي بعد ثالٍث إىل بستانه الذي مبوضع كذا، فيقيم هناك، . على خطى يسرية، ومعه يف دار واحدة

 إىل دور نسائك أو املقام فإن خريك بني االنصراف. فإن أرادك على الذهاب معه، فأظهر أنك عليل، ومتارض
فإذا أجابك إىل ذلك، جئت يف أول الليل، . ههنا إىل رجوعه، فاختر املقام، وأخربه أن احلركة تصعب عليك

  .ولبثت عندك إىل آخره

  .فسكن الرقيع إىل هذه األنسة، وانصرف اجلارية إىل امللك، فأخربته بكل ما دار بينها وبينه

فلما جاءه . أخربه أين عليل:  خيرج امللك فيه، دعاه امللك، فقال للرسولفلما كان الوقت الذي وعدته أن
فوجه إليه مبحفٍة، فحمل فيها حىت أتاه، وهو معصب . هذا أول الشر: الرسول وأخربه، تبسم أبرويز، وقال

  .وتبسم. والعصابة الشر الثاين: فلما بصر به من بعيد، قال. الرأس

فأي األمرين : قال. يف هذه الليلة: مىت حدثت بك هذه العلة؟ قال:  أبرويزفلما دنا من امللك، سجد، فقال له
ههنا، أيها امللك، : االنصراف إىل مرتلك ونسائك ليمرضنك، أو املقام ههنا إىل وقت رجوعي؟ قال: احب إليك

  .أرفق يل، لقلة احلركة

  . مرتلكحركتك ههنا، إن خلفتك، أكثر من حركتك يف! ما صدقت: فتبسم أبرويز، وقال

    

وأمر أن يكتب ما كان من أمره . فأيقن الرجل بالشر. مث أمر أن خترج له عصا الزناة اليت كان يوسم ا من زىن
حرفاً حرفاً، فيقرأ على الناس إذا حضروا، وأن ينفى إىل أقصى حد اململكة، وجيعل العصا يف رأس رمٍح تكون 

ج بالرجل عن املداين، متوجهاً به حنو فارس، أخذ مديةً فلما أخر. معه حيث كان، ليحذر منه من ال يعرفه
من أطاع عضواً من أعضائه صغرياً، أفسد : كانت مع بعض األعوان الذين وكلوا به، فجب ا ذكره، وقال

  .عليه أعضاءه كلها، صغارها وكبارها، فمات من ساعته

  امتحان من يطعن يف اململكة

يته، وطعن يف اململكة، فكان الرجل يظهر التأله والدعاء إىل وكان قد نصب رجالً ميتحن به من فسدت ن
  .التخلي عن الدنيا، والرغبة يف اآلخرة، وترك أبواب امللوك

وكان يقص على الناس ويبكيهم ويشوب يف خالل ذلك كالمه بالتعريض بذم امللك، وتركه شرائع ملته وسنن 
فكان إذا تكلم هذا .  أخاه من الرضاعة، وتربه يف الصباوكان هذا الرجل الذي نصبه هلذا،. دينه ونواميس آبائه

وإن كان كذلك . وأنا أعلم به. الرجل ذا الذي قد مثله له أبرويز، وأمره به ليمتحن بذلك خاصته، أخرب به
  .فإنه ال يقصدين بسوٍء، وال اململكة مبا يوهنها

يه يف خالل ذلك من يدعوه غليه، فيأىب أن جييبه، مث يوجه إل. فيظهر االستهانة بأمره، والثقة من الطمأنينة إليه
فكان الطاعن على امللك واململكة يكثر اخللوة ذا الرجل . الينبغي ملن خياف اهللا أن خياف أحداً سواه: ويقول

. فإذا خلوا تذاكروا أمر امللك، وابتدأ الناسك يطعن على امللك، ويف صلب اململكة. يف الزيارة له واألنس به

فإنه ! إياك أن تظهر هذا اجلبار على كالمك:  اخلائن، وطابقه على ذلك، وشايعه عليه، فيقول له الناسكفأعانه
فإذا علم الناسك أنه قد بلغ . فيزداد اآلخر إليه استنامةً، وبه ثقةً. فحصن منه دمك. ال حيتمل لك ما حيتمله يل
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إين عاقد غداً جملساً للناس، أقص عليهم، : من الطعن على امللك ما يستوجب به القتل يف الشريعة، قال له
فإنك رجل رقيق القلب عند الذكر، حسن النية، ساكن الريح، بعيد الصوت، وإن الناس إذا رأوك ! فاحضره

إين أخاف هذا اجلبار، فال : فيقول له الرجل. قد حضرت جملسي، زادت نيام خرياً، وسارعوا إىل استجابيت
  .تذكره إن حضرت جملسك

ت العالمة فيما بينه وبني أبرويز أن ينصرف الرجل عن جملس الناسك إذا ابتدأ يف قصة امللك، وكان وكان
فبكر الناسك، وقص على العامة، وزهد يف الدنيا، . أبرويز قد وضع عيوناً حتضر جملس الناسك، مىت جلس

 ض الرجل، وجاءت وحضره الرجل اخلائن، فلما فرغ من قصصه، وأخذ يف ذكر امللك،. ورغب يف اآلخرة
قد : فإذ زال عنه الشك يف أمره، وجهه إىل بعض البلدان، وكتب إىل عامله. عيون أبرويز فأخربته مبا كان

فإذا . فأظهر بره، واألنس به، والثقة بناحيته. وجهت إليك رجالً وهو قادم عليك بعد كتايب هذا يف كذا وكذا
فإنه من فسدت نيته لغري علٍة يف .  النار، وتصل ا حرمة النواراطمأنت به الدار، فاقتله قتلةً حتيي ا بيت

  .اخلاصة والعامة، مل يصلح بعلة

  تقاضي امللك عن الصغائر

وعلى . ومن أخالق امللك التغافل عما ال يقدح يف امللك، وال جيرح املال، وال يضع من العز، ويزيد يف األة
  .ذلك كانت شيم ملوك آل ساسان

عن رام جور أنه خرج يوماً لطلب الصيد، فعار به فرسه حىت وقع إىل راٍع حتت شجرة، وهو وفيما حيكى 
  .احفظ علي عنان دابيت، حىت أبول: فقال للراعي. حاقن

وكان جلامه ملبساً ذهباً، فوجد الراعي غفلةً من رام، فأخرج . فأخذ بركابه حىت نزل، وأمسك عنان الفرس
فرفع رام رأسه، فنظر غليه، فاستحيا، ورمى بطرفه إىل األرض، . طراف اللجاممن خفه سكيناً، فقطع بعض أ

وجعل الراعي يفرح بإبطائه عنه، حىت إذا ظن أنه قد أخذ . وأطال االسترباء ليأخذ الراعي حاجته من اللجام
، فما اقدر على يا راعي، قد إيل فرسي، فإنه قد دخل يف عيين مما يف هذه الريح: حاجته من اللجام، قام، فقال

  .فتحهما

أيها : فلما وىل، قال له الراعي. فقرب الراعي فرسه، فركبه. وغمض عينيه لئال يومهه أنه يتفقد حلية اللجام
  .العظيم، كيف آخذ إىل موضع كذا وكذا؟ ملوضع بعيد

هذا، وال هناك مرتيل، وما وطئت هذه الناحية قط غري يومي : وما سؤالك عن هذا املوضع؟ قال: قال رام
  .أراين أعود إليه ثانية

  .أنا رجل مسافر، وأنا أحق بأن ال أعود إىل ههنا أبداً: فضحك رام، وفطن ملا أراد، فقال

    

إن معاليق اللجام قد وهبتها لسائٍل مريب، فال : فلما نزل عن فرسه، قال لصاحب دوابه ومراكبه. مث مضى
  .تتهمن ا أحداً

نه قعد ذات يوٍم يف نريوز أو مهرجان، ووضعت املوائد، ودخل وجوه الناس وهكذا حيكى عن أنوشروان ا
  .وقام املوكلون باملوائد على رؤوس الناس، وكسرى حبيث يراهم. اإليوان على طبقام ومراتبهم
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فشرب األساورة وأهل الطبقة . فلما فرغ الناس من الطعام، جاؤوا بالشراب يف آنية الفضة، وجامات الذهب
فلما انصرف الناس، ورفعت املوائد، أخذ بعض القوم جام ذهٍب، فأخفاه يف قبائه، .  يف آنية الذهبالعالية

  .فصرف وجهه عنه. وأنوشروان يلحظه

  .ال خيرجن أحد من الدار حىت يفتش: وافتقد صاحب الشراب اجلام، فصاح

إنا فقدنا بعض آنية ! مللكأيها ا: فقال صاحب الشراب. وأذن للناس فانصرفوا! التتعرض ألحد: فقال كسرى
  .فانصرف الرجل باجلام. قد أخذها من ال يردها عليك، وقد رآه من ال ينم عليه! صدقت: فقال امللك! الذهب

وهكذا فعل معاوية بن أيب سفيان يف يوم عيٍد، وقد قعد للناس، ووضعت املوائد وبدر الدراهم والدنانري للجوائز 
فليس ! تنح: فصاح به اخلدم. لناس يأكلون، فقعد على كيس فيه دنانريوالصالت فجاء رجل من اجلماعة، وا

  .هذا مبوضع لك

دعوا الرجل يقعد حيث انتهى به الس فأخذ كيساً، فوضعه بني بطنه وحجزة سراويله، : فسمع معاوية، فقال
. إنه قد نقص من املال كيس دنانري! أصلح اهللا أمري املؤمنني:  فقال اخلادم.فلم جيسر أحد أن يدنو منه. وقام

  .أنا صاحبه، وهو حمسوب لك: فقال

فأما امللك، فيجل عن . وإمنا يتفقد مثل هذا من هو دون امللك. وهذه أخالق امللوك معروفة يف سريهم وكتبهم
  .كل شيٍء، ويصغر عنده كل شيء

  رد على العامة

ذا وما أشبهه يف غري موضعه؛ وإمنا هو شيء ألقاه الشيطان يف قلوم، وأجراه على ألسنتهم، والعامة تضع ه
فحملوا اجلهلة على املنازعة للباعة، . املغبون ال حممود وال مأجور: حىت قلوا يف حنٍو من هذا يف البائع واملشتري

يمة حبٍة، واالطالع يف لسان امليزان، وأخذ واملشامتة للسفلة والسوقة، واملقاذفة للرعاع والوضعاء، والنظر يف ق
  .املعايري باأليدي

بل لو قاهلا، كانت أكرومة . اغبين: وباحلرى أن يكون املغبون حمموداً ومأجوراً، اللهم إال أن يكون قال له
  .وفضيلة، وفعلةً مجيلة تدل على كرم عنصر القائل، وطيب مركبه

  .السرو التغافل: ولذلك قالت العرب

 جتد أبداً أحداً يتغافل عن ماله إذا خرج، وعن مبايعته إذا غنب، وعن التقصي إذا خبس، إال وجدت له وأنت ال
يرحم اهللا سهل : وكذا أدبنا نبينا صلى اهللا عليه وسلم، فقال. يف قلبك فضيلةً وجاللةً ما تقدر على دفعها

  .الشراء، سهل البيع، سهل القضاء، سهل التقاضي

  .املغبون الحممود وال مأجور:  قوهلموهذا األدب خارج من

  .إين ألجر ذيلي على اخلدائع: وقال معاوية يف حنٍو من هذا

  .املؤمن ال يكون مكاساً: وقال احلسن عليه السالم

وفيما حيكى عن سليمان بن عبد امللك أنه خرج يف حياة أبيه ملترتهه، فبسط له يف صحراء، فتغدى مع أصحابه، 
اغل غلمانه بالترحال، وجاء أعرايب، فوجد منهم غفلةً، فأخذ دواج سليمان، فرمى به فلما حان انصرافه، تش

  .على عاتقه، وسليمان ينظر إليه
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هذا كسوة أمري ! ال ألقيه وال كرامة! ال لعمري: فقال األعرايب! ألق ما عليك: فبصر به بعض حشمه، فصاح به
  .املؤمنني وخلعته

  .فمر كأنه إعصار الريح. صدق، أنا كسوته: فضحك سليمان، وقال

وأحسن من هذا ما فعله جعفر بن سليمان بن علي باألمس، وقد عثر برجٍل سرق درةً رائعةً، أخذها من بني 
فأخذ ومحل إىل . فباعها الرجل ببغداد، وقد كانت وصفت ألصحاب اجلوهر. فطلبت بعد أياٍم، فلم توجد. يديه

  .بلى:  تكن طلبت هذه الدرة مين، فوهبتها لك؟ قالأمل: جعفر، فلما بصر به، استحيا منه، وقال

  .فباعها مبائيت ألف درهم. التعرضوا له: قال

  إكرام األوفياء

ومن أخالق امللك إكرام أهل الوفاء وبرهم واالستنامة إليهم والثقة م والتقدمة هلم على اخلاص والعام، 
  .واحلاضر والبادي

وليس الوفاء شكر اللسان .  وال أعظم قدراً، وال أنبل فعالً من الوفاءوذلك انه ال يوجد يف اإلنسان فضيلة أكرب
  .فقط، ألن شكر اللسان ليس على أحٍد منه مؤونة

    : واسم الوفاء مشتمل على خالل

فإن كان امللك فيه سيء الرأي، فليس من الوفاء . فمنها أن يذكر الرجل من أنعم عليه، حبضرة امللك فمن دونه
  .فإن خاف سوط امللك وسيفه، فأحس صفاته أن ميسك عن ذكره خبٍري أو شٍر. وء رأيهأن يعينه على س

  .ومنها املواساة للصاحب يف املال، حىت يقامسه الدرهم بالدرهم، والنعل بالنعل، والثوب بالثوب

  .ومنها احلفظ له يف خلفه وعياله، ما كان يف الدنيا، حىت جيعلهم أسوةً بعياله يف اجلدب واخلصب

  .نها الشكر له باللسان واجلوارحوم

وكانت ملوك األعاجم كلها، أوهلا وآخرها، ال متنع أحداً من خاصتها وعامتها شكر من أنعم عليها أو على 
بل كانوا . أحٍد منها، وتقريظه وذكر نعمه وإحسانه، وإن كانت الشريعة قد قتلته، وامللك قد سخط عليه

  .ن بصلته وتعهدهيعرفون فضيلة من ظهر ذلك منه، ويأمرو

فوقف على رأسه رجل كان من جريانه، . ويقال إن قباذ أمر بقتل رجٍل كان من الطاعنني على اململكة، فقتل
! إن كنت، ما علمت، لتكرم اجلار، وتصرب على أذاه، وتواسي أهل احلاجة، وتقوم بالنائبة! رمحك اهللا: فقال

 عصيان ملكك، فخرجت من طاعته املفروضة إىل والعجب كيف وجد الشيطان فيك مساغاً حىت محلك على
  .وقدمياً ما متكن ممن هو أشد منك قوةً وأثبت عزماً! معصيته

حيسن إىل هذا الذي شكر حساناً فعل : وانتهى كالمه إىل قباذ، فوقع قباذ. فأخذ الرجل صاحب الشرطة فحبسه
  .به، وترفع مرتبته، ويزاد يف عطائه

عدة بن هبرية املخزومي، حني محل رأس مروان اجلعدي إىل أيب العباس السفاح وهكذا فعل سعيد بن عمرو بن ج
  .بالكوفة، فقعد له جملساً وجاؤوا بالرأس

هذا رأس أيب عبد امللك، خليفتنا باألمس، : فقام سعيد بن عمرو بن جعدة، فأكب عليه قياماً طويالً، مث قال
  .فوثب أبو العباس، فطعن يف حجره! رمحه اهللا
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  .عرضتنا ونفسك للبوار: فالمه بنوه وأهله، وقالوا.  ابن جعدة إىل مرتله، وحتدث الناس بكالمهوانصرف

ألستم الذين أشاروا علي باألمس حبران بالتخلف عن مروان، ففعلت يف ذلك غري ! قبحكم اهللا. اسكتوا: فقال
شيخ هامة، فإن جنوت يومي هذا فإمنا أنا . فعل أهل الوفاء والشكر؟ وما ليغسل عين عار تلك الفعلة إال هذه

  .من القتل، مت غداً

وغدا الشيخ، . فجعل بنوه يتوقعون رسل أيب العباس أن تطرقه يف جوف الليل؛ فأصبحوا، ومل يأته أحد: قال
أال أبشرك جبميل رأي أمري املؤمنني؟ إنه ذكر يف هذه ! يا ابن جعده: فلما بصر به، قال. فإذا هو بسليم بن جمالد

واهللا ما أخرج ذلك الكالم من الشيخ إال الوفاء، وهلو أقرب منا قرابةً، وأمس بنا : ما كان منك، فقالالليلة، 
  .أجل، واهللا: قال. رمحاً منه مبروان، إن أحسنا إليه

وهكذا فعل قيس بن سعد بن عبادة األنصاري مبعاوية بن أىب سفيان، حني دعاه إىل مفارقة علي بن أىب طالب، 
تكتب إيل تدعوين إىل مفارقة علي بن أيب ! يا وثن بن وثن: فكتب إليه قيس بن سعد. عتهوالدخول يف طا

فواهللا الذي ال ! طالب، والدخول يف طاعتك، وختوفين بتفرق أصحابه عنه، وإقبال الناس عليك وإجفاهلم إليك
 دخلت يف طاعتك وأنت لو مل يبق له غريي، ومل يبق يل غريه، وما ساملتك أبداً، وأنت حربه، وال! إله غريه

ويف سرية االسكندر ذي ! والسالم. عدوه، وال اخترت عدو اهللا على وليه، وال حزب الشيطان على حزب اهللا
من غدر : القرنني أنه ملا قصد حنو فارس، تلقاه مجاعة من أساورم برأس ملكهم، ومن انضم عليهم، وقال

 رجالً من الرعية وقف له يوماً، وقد رجع من امليدان، وفيما حيكى عن شريويه أن! مبلكه، كان بغريه أغدر
احلمد هللا الذي قتل أبرويز على يدك، وملكك ما كنت أحق به منه، وأراح آل ساسان من جربيته وعتوه : فقال

  .فإنه كان ممن يأخذ باحلبة، ويقتل بالظن، وخييف الربيء، ويعمل باهلوى. وخبله ونكده

  .امحله إيل: فقال شريويه للحاجب

  .كم كانت أرزاقك يف حياة أبرويز كنت يف كفاية من العيش: فحمل، فقال له

  .فكم زيد يف أرزاقك اليوم؟ ما زيد يف رزقي شيء

  .فهل وترك أبرويز، فانتصرت منه مبا مسعت من كالمك؟ ال

وع يف فما دعاك إىل الوقوع فيه، ومل يقطع عنك مادة رزقك، وال وترك يف نفسك؟ وما للعامة والوق: قال
  .إن اخلرس خري من البيان فيما ال جيب: حبق ما يقال: امللوك، وهم رعية؟ فأمر أن يرتع لسانه من قفاه، وقال

    

حدثين أيب أن أبا جعفر املنصور ملا أيت برأس إبراهيم بن عبد اهللا، فوضع بني : وحدثين صباح بن خاقان، قال
فدق ! دق وجهه: فقال املنصور للمسيب.  كان يف يدهيديه، جاء بعض أولئك الرويدية، فضرب الرأس بعموٍد

جتيء إىل رأس ابن عمي وقد صار إىل حال ال يدفع وال ينفع ! يا ابن اللخناء: مث قال املنصور له. املسيب أنفه
  .اخرج إىل لعنة اهللا وأليم عذابه. تضر به بعمودك، كأنك رايته وهو يريد نفسي، فدفعته عين

 إىل شيٍخ من أهل الشام، وكان من بطانة هشام، فسأله عن تدبري هشام يف بعض حروبه ويقال أن أبا جعفر وجه
  .فعل، رمحه اهللا، كذا، وضع، رمحه اهللا، كذا: اخلوارج، فوصف له الشيخ ما دبر، فقال

إن نعمة : تطأ بساطي، وتترحم على عدوي؟ فقام الرجل، فقال وهو مول! قم، عليك لعنة اهللا: فقال املنصور
أشهد أنك : فقال له. فرجع! ارجع، يا شيخ: فقال له املنصور.  لقالدة يف عنقي، ال يرتعها غال غاسليعدوك
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: فعاد الشيخ إىل حديثه، حىت إذا فرغ، دعا له مباٍل ليأخذه، فقال! عد إىل حديثك! يض حرٍة وغراس شريف

يف ذكره آنفاً، فما أحوجين إىل وقوٍف على واهللا يا أمري املؤمنني، ما يب من حاجٍة إليه؟ ولقد مات عين من كنت 
  .ولوال جاللة عز أمري املؤمنني، وإيثار طاعته، ما لبست ألحٍد بعده نعمةً. باب أحٍد بعده

  .فلو مل يكن لقومك غريك، لكنت قد أبقيت هلم جمداً خملداً! مت إذا شئت، فلله أنت: فقال املنصور

  .ويقال إن الرجل كان من شيبان

  لك وحمادثتهأدب مساع امل

ومن حق امللك، إذا حضره مساره أو حمدثوه، أن ال حيرك أحد منهم شفتيه مبتدئاً، وال يقطع حديثه باالعتراض 
فيه، وإن كان نادراً شهياً، وأن يكون غرضهم حسن االستماع، وإشغال اجلوارح حبديثه؛ فإذا فرغ من احلديث 

  .وليس له أن يأخذ يف غري جنس حديثه.  اجلنس من احلديثفنظر إىل بعضهم، فقد أذن له أن حيدثه بنظري ذلك

فامسع مين أو افهم عين أو يا هذا أو أال : وليس ملن حدث امللك أن يفسد ألفاظه وكالمه، بأن يقول يف حديثه
فإن هذا وما أشبهه عي من قائله، وحشو يف كالمه، وخروج من بسط اللسان، ودليل على الفدامة . ترى

  .والغثاثة

  .ن كالمه كالماً سهالً، وألفاظه عذبةً متصلة، وسقط كالمه قليالًوليك

فإذا فرغ من احلديث، فليس له أن يصله حبديث آخر، وإن كان شبيهاً باحلديث األول، حىت يرى أن امللك قد 
  .أقبل عليه بوجهه، وأصغى إىل حديثه

فيحتاج امللك إىل اإلصغاء إليه، فإن أعرض لشغل يعرض له، فليس له أن مير يف حديثه، وأن يصل كالمه، 
فإن اتصل شغل امللك، ترك احلديث؛ وإن انقطع فنظر . وحيتاج إىل التشاغل مبا عرض له، فيجمع عليه أمرين

  .إليه، فقد أذن له يف إمتامه وإعادته

ومن حق امللك أن ال يضحك من حديثه إذا حدث، ألن الضحك حبضرة امللك جرأة عليه؛ وال يظهر التعجب 
فإن ضحك امللك من احلديث، وأظهر السرور به، فذاك غرض حديثه، وإليه . وإمنا هذا إىل امللك. ائدة حديثهبف

قصد؛ وإن سكت، فلم يكن يف احلديث ما يلهيه ويطر به أو يستفيد منه فائدة، كان قد سلم من العيب، إذ مل 
  .يضحك ومل يعجب

  : إعادة احلديث

ديث مرتني، وإن طال بينهما الدهر، وغربت بينهما األيام؛ إال أن يذكره ومن حق امللك أن ال يعاد عليه احل
  .امللك؛ فإن ذكره، فهو إذن منه يف إعادته

  .أقمت مع عبد امللك سبع عشرة سنة من أيامه، ما أعدت عليه حديثاً: وكان روح بن زنباٍع يقول

  .ما حدثت حبديث مرتني لرجٍل بعينه قط: وكان الشعيب يقول

  .ما رأيت أحداً أغزر علماً من أيب بكر اهلذيل، مل يعد علي حديثاً قط:  العباس يقولوكان أبو

فقال يل ليلةً، وقد حدثته عن يوم ذي . حدثت املنصور أكثر من عشرة آالف حديث: وكان ابن عياش يقول
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 تذكر ليلة الرعد أما: ما هذا منها يا أمري املؤمنني قال: قلت! قد اضطررت إىل التكرار، يا ابن عياش: قاٍر
ما يوم ذي قار بأصعب من هذه الليلة؟ وكان الشرقي بن : واألمطار، وأنت حتدث عن ذي قار، فقلت لك

  .الفطامي يعيد احلديث مراراً، وذلك أن أكثر أحاديثه مضاحيك، وكانت تعجب املهدي فيستعيده

  .القابلة حىت حيفظهوكان ابن وأب، إذا حدث موسى أمري املؤمنني باحلديث، أعاده عليه يف 

ويقال إنه مل يسامر اخللفاء أحد كان أنبل من عيسى بن دأب، وال أمت صنعةً، وال أحسن ألفاظاً، وال أفكه 
  .وكان عيسى بن دأب يتكيء يف جملس أمري املؤمنني. جملساً، وال أعظم أةً وقدراً منه

    

  .ن يدعو له عبد امللك بن مروان مبتكأغري أنه حيكى أن روح بن زنباع مرض فكا. ومل يكن هذا ألحٍد

وعلى احملدث للملك أن ال جيعل يف كالمه، وأن يدمج ألفاظه، وال يشري بيده، وال حيرك رأسه، وال يزحف من 
جملسه، وال يراوح بني قعدته، وال يرفع صوته، وال يلتفت مييناً وال مشاالً، وال يقبل على غري امللك مبالحظته، 

  .يسمع حديثه أو يفهم عنه سواهوال يكون غرضه أن 

  أمارات الذهاب من جملس امللك

ومن حق امللك، إذا تثاءب أو ألقى املروحة أو مد رجليه أو متطى أو اتكأ أو كان يف حاٍل فصار إىل غريها مما 
  .يدل على كسله أو وقت قيامه، أن يقوم كل من حضره

  .وكان يستاسف إذا دلك عينيه، قام من حضره

  .شب بشد، قام مساره: د األثيم إذا قالوكان يزدجر

  .خرم خفتار، قام مسارة: وكان رام جور إذا قال

  .وكان قباذ إذا رفع رأسه إىل السماء، قام مسارة

  .حسبك يا إنسان، قام مسارة: وكان سابور إذا قال

  .قرت أعينكم قام مسارة: وكان أنوشروان إذا قال

  .وكان ينهى عن السمر بعد صالة العشاء. قام مسارةالصالة، : وكان عمر بن اخلطاب إذا قال

  .، قام مسارة!العزة هللا: وكان عثمان إذا قال

  .قام مساره ومن حضره! ذهب الليل: وكان معاوية إذا قال

  .وكان عبد امللك إذا ألقى املخصرة، قام من حضره

  .أستودعكم اهللا، قام من حضره: وكان الوليد إذا قال

  .، قام من حضره!سالم عليكم: وكان اهلادي إذا قال

  .قام مساره! سبحانك اللهم وحبمدك: وكان الرشيد إذا قال

  .وكان املعتصم إذا نظر إىل صاحب النعل، قام من حضره

  .وكان الواثق إذا مس عارضيه، وتثاءب، قام مساره

  .وكان املأمون إذا استلقى على فراشه، قام من حضره
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م جبنٍس آخر من اإلشارة والكالم، وإمنا أضفنا إىل كل واحٍد منهم أغلب غري أن بعض من ذكرنا كان رمبا قا
  .أفعاله كانت عليه

  اغتياب اآلخرين أمام امللك

  .ومن حق امللك أن ال يعاب عنده أحد، صغر أو كرب غري أن من أخالقها التحريش بني اثنني، واالغراء بينهما

قل إثنان استويا يف مرتلة عند امللك واجلاه : سة؛ وذاك أنه يقالفمن امللوك من يدبر يف هذا تدبرياً جيب يف السيا
والتبع والعز واحلظوة عند السلطان فاتفقا، إال كان ذلك االتفاق وهنأ على اململكة وامللك، كانا، مىت شاءا أن 

فصال حىت يتباينا ومىت ان. ينقصنا ما ابرم امللك وحيال ما عقد، ويوهيا ما أكثر، قدراً على ذلك لالتفاق واامعة
وكان مىت أراد هذا شيئاً، أراد اآلخر . أو يتحاربا، كان تباينهما أثبت يف نظام امللك، وأوكد يف عز اململكة

فإذا تباينا يف ذات أنفسهما، اجتمعا على نصيحة امللك، شاءا أم أبيا، وآثرها كل واحد منهما على . خالفه
  .مرههوى نفسه، وانتظم للملك تدبريه، ومت له أ

ومن امللوك من ال يقصد إىل هذا، وال يكون غرضه اإلغراء بني وزرائه وبطانته هلذه العلة، بل ليعرف معايب 
  .فإن معرفة ذلك تقطع الوزير عن االنبساط يف حوائجه، والتحسب على ملكه. كل واحٍد منهما

  آداب رسول امللك

 ذا بياٍن وعبارة، بصرياً مبخارج الكالم وأجوبته، ومن احلق على امللك أن يكون رسوله صحيح الفطرة واملزاج،
  .مؤدياً أللفاظ امللك ومعانيها، صدوق اللهجة، ال مييل إىل طمع وال طبع، حافظاً ملا محل

وكانت ملوك األعاجم، إذا آثرت أن ختتار من . وعلى امللك أن ميتحن رسوله حمنةً طويلةً، قبل أن جيعله رسوالً
 إىل بعض ملوك األمم، متتحنه أوالً، بأن توجهه رسوالً إىل بعض خاصة امللك، ومن يف رعيتها من جتعله رسوالً

  .قرار داره يف رسائلها

فإذا رجع الرسول الرسالة، جاء العني مبا كتب من ألفاظه . مث تقدم عيناً عليه، حيضر رسالته ويكتب كالمه
 معانيها، عرف امللك صحة عقله، وصدق هلجته، فإن اتفقت أو اتفقت. فقابل ا امللك ألفاظ الرسول. وأجوبته

فإن اتفق كالم . مث جعله امللك رسوالً إىل عدوه، وجعل عليه عيناً حيفظ ألفاظه ويكتبها، مث يرفعها إىل امللك
الرسول وكالم عني امللك، وعلم أن رسوله قد صدقه عن عدوه ومل يتزيد عليه للعداوة بينهما، جعله رسوله إىل 

  .مث كان بعد ذلك يقيم خربه مقام احلجة.  ووثق بهملوك األمم،

وكم من جيوش قد قتلت، وعساكر قد ! كم من دٍم قد سفكه الرسول بغري حله: وكان أردشري بن بابك يقول
    ! هزمت، وحرمٍة قد انتهكت، ومال قد انتهب، وعهٍد قد نقض خبيانة الرسول وأكاذيبه

وإن وجه رسولني، أتبعهما باثنني، وإن . ىل ملك آخر، أن يردفه بآخرعلى امللك، إذا وجه رسوالً إ: وكان يقول
مث عليه، إن أتاه رسوله بكتاب أو . أمكنه أن ال جيمع بني رسولني يف طريٍق وال مالقاٍة وال يتعارفان فيتواطآ، فعل

ا حرم بعض ما رسالة من ملك يف خري أو شر، أن ال حيدث يف ذلك خرياً أو شراً، حىت يكتب إليه مع رسول رمب
  .أمل، فافتعل الكتب، وحرض املرسل على املرسل إليه، فأغراه به، وكذب عليه



 
اجلاحظ-التاج يف أخالق امللوك   39  

: ويقال إن األسكندر وجه رسوالً إىل بعض ملوك الشرق، فجاءه برسالة شك يف حرٍف منها فقال له االسكندر

فاظ، بينة العبارة؛ غري أن وقد جئتين برسالٍة صحيحة األل. إن امللوك ال ختلو من مقوم ومسدد، إذا مالت! ويلك
  .بل على يقني أنه قاله: فيها حرفاً ينقضها؛ أفعلى يقني أنت من هذا احلرف أم شاك فيه؟ فقال الرسول

  .فأمر االسكندر أن تكتب ألفاظه حرفاً حرفاً، ويعاد إىل امللك مع رسوٍل آخر، فيقرأ عليه ويترجم له

. ضع يدي على هذا احلرف فوضعها: ، أنكره فقال للمترجمفلما قريء الكتاب على امللك، فمر بذلك احلرف

إن رأس اململكة صحة فطرة : وكتب إىل اإلسكندر. فأمر أن يقطع ذلك احلرف بسكينة، فقطع من الكتاب
وقد قطعت بسكينيت ما مل . امللك، ورأس امللك صدق هلجة رسوله، إذ كان عن لسانه ينطق، وإىل أذنه يؤدي

  .أجد إىل قطع لسان رسولك سبيالًيكن من كالمي، إذ مل 

ما محلك على كلمٍة أردت ا فساد ملكني؟ : فلما جاء الرسول ذا إىل اإلسكندر، دعا الرسول األول، فقال
فلما ! فأراك لنفسك لسعيت، ال لنا: فقال االسكندر. فأقر الرسول أن ذلك كان لتقصري رآه من املوجه إليه

  .فأمر بلسانه، فرتع من قفاه! اً يف األنفس اخلطرية الرفيعةفاتك بعض ما أملت، جعلت ذلك ثأر

  احتياط امللك

ومن أخالق امللك أن يكون ملنامه يف ليل وال ار موضع يعرف به، وال حوى يقصد إليه؛ إذ كانت أنفس امللوك 
  .هي املطلوب غرا، واملوكل برعاية سنتها، وساعة غفلتها

  .بيت أحد منهم قط، وال مقيلهويقال إن ملوك آل ساسان مل يعرف م

فأما أردشري بن بابك، وسابور، ورام، ويزدجرد، وكسرى أبرويز، وكسرى أنوشروان، فكان يفرش للملك 
منهم أربعون فراشاً، يف أربعني موضعاً، ليس منها فراش إال ومن رآه من بعيد على االنفراد، ال يشك أنه فراش 

أن ال يكون على واحد منها، بل لعله ينام على جملس رقيق، ورمبا توسد ولعله . امللك خاصةً، وأنه نائم فيه
  .ذراعه، فنام

ولو مل جيب على ملوكنا حفظ منامهم، وصيانته عن كل عني تطرف، وأذن تسمع، غال النيب صلى اهللا عليه 
ن حيق عليهم أن وسلم، فعله، وهو من اهللا مبكانه املخصوص من كالءته إياه، وحراسة الروح األمني له، لقد كا

وقد كان املشركون مهوا بقتله، فأخربه جربيل، صلى اهللا عليهما، عن اهللا، جل ثناؤه، . يقتدوا به، وميتثلوا فعله
. بذلك، فدعا علي بن أيب طالب عليه السالم، فأنامه على فراشه، ونام هو، صلى اهللا عليه وسلم، مبكان آخر

  .علي، انصرفوا عنهفلما جاء املشركون إىل فراشه، فنهض منه 

ففي هذا أكرب األدلة، وأوضح احلجة على ما ذكرنا، إذ كانت أنفس امللوك هي األنفس اخلطرية الرفيعة اليت 
  .توزن بنفوس كل من أظلت اخلضراء، وأفلت الغرباء

ال ينبغي للملك أن يطلع على موضع منامه إال الوالدان فقط؛ فأما من دوما ، : "وكانت األعاجم تقول
  .فالوحشة منه وترك الثقة به أبلغ يف باب احلزم وأوكد يف سياسة امللك، وأوجب يف الشريعة، وأوقع يف اهلوينا 

  معاملة ابن امللك للملك
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ومن حق امللك أن يعامله ابنه كما يعامله عبده ، وأن ال يدخل مداخله إال عن أذنه، وأن يكون احلجاب عليه 
  .ة امللك وخدمه ، لئال حتمله الدالة على غري ميزان احلقأغلظ منه على من هو دونه من بطان

وعلم : قال. نعم: مررت باحلاجب؟ قال: فإنه يقال أن يزدجرد رأى رام ابنه مبوضٍع مل يكن له، فقال
  .فاخرج إليه واضربه ثالثني سوطاً، وحنه عن الستر، ووكل باحلجابة أرادمرد: قال. نعم: بدخولك؟ قال

  .وهو إذ ذاك ابن ثالث عشرة؛ ومل يعلم احلاجب فيم غضب امللك عليهففعل ذلك رام، 

إن رأيتك ذا املوضع ثانيةً، : فلما جاء رام، بعد ذلك ليدخل، أرادمرد يف صدره دفعةً وقذه منها، وقال
  .ثالثني منها جلنايتك على احلاجب أمس، وثالثني لئال تطمع يف اجلناية علي: ضربتك ستني سوطاً

  .ك يزدجرد، فدعا أرادمرد، فخلع عليه وأحسن إليهفبلغ ذل

    

انظري هل حترك ! يا جارية: فكان إذا أراد الدخول عليه قال. ويقال أن يزيد بن معاوية كان بينه وبني أبيه باب
  .أمري املؤمنني

. ليهفجاءت اجلارية مرة حىت فتحت الباب، فإذا معاوية قاعد، ويف حجره مصحف، وبني يديه جارية تصفح ع

  .فأخربت يزيد بذلك

فهل . إين إمنا جعلت بيين وبينك باباً، كما بيين وبني العامة! أي بين: فقال له. فجاء يزيد، فدخل على معاوية
  .فإذا قرع عليك فهو إذنك! فكذلك فليكن بابك: ال قال: ترى أحداً يدخل من الباب إال بإذٍن؟ قال

إياك أن تعود إىل مثلها إال أن :  املؤمنني املهدي، فزبره، وقالوهكذا ذكر لنا أن موسى اهلادي دخل على أمري
ال : وذكر لنا أن املأمون ملا استعر به الوجع، سأل بعض بنيه احلاجب أن يدخله عليه لرياه، فقال! يفتح بابك

  .ولكن إن شئت أن تراه من حيث ال يراك، فاطلع عليه من ثقٍب يف ذلك الباب. ما إىل ذلك سبيل! واهللا

  .فجاء حىت اطلع عليه، وتأمله، مث انصرف

! تنح: وذكر لنا أن إيتاخ بصر بالواثق يف حياة املعتصم واقفاً يف موضٍع مل يكن له أن يقف فيه، فزبره، وقال

  .فواهللا لوال أىن مل أتقدم إليك يف ذلك، لضربتك مائة عصاً

اخلشوع، وال له أن يظهر دالة األبوة وليس البن امللك من امللك إال ما لعبده من االستكانة واخلضوع و
فأما امللوك، فترقى عن كل . فإن هذا إمنا جيوز يف النمط األوسط من الناس، مث الذين يلوم. وموضع الوراثة

  .شيء ميت به

وليس البن امللك أن يسفك دماً، وإن أوجبت الشريعة سفكه، وجاءت امللة به، إال عن إذن امللك ورأيه، ألنه 
  .ويف هذا وهن على امللك، وضعف يف اململكة. بذلك، كان هو احلاكم دون امللكمىت تفرد 

وكذلك ليس له أن حيكم يف احلالل واحلرام والفروج واألحكام، وإن كان ويل عهد امللك، واملقلد إرث أبيه، 
  .واحملكوم له بالطاعة، إال عن أمره ورأيه

وال أن يشرب إال بشربه، وال أن ينام إال .  بأكل امللكوليس له، إذا مجعته وامللك دار واحدة، أن يأكل إال
  .مبنامه

  .وكذا جيب عليه، يف كل شيء من أموره السارة والضارة أن يكون له تابعاً، وحلركته تالياً

ألن ابن امللك عضو من أعضائه، وجزء من أجزائه، . وليس هذا على من دون ابن امللك من بطانته وسائر رعيته
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  .االبن فرع، والفرع تابع لألصل، واألصل مستغنٍ عن الفرعوامللك اصل، و

وليس البن امللك أن يرضى عمن سخط عليه امللك، وإن كان املسخوط عليه ال ذنب له عنده، ألن من العدل 
وال ينظر يف هذا إىل خط نفسه، وارادة طبعه، حىت يبلغ . واحلق عليه أن يوايل من واىل امللك، ويعادي من عاداه

  . امللك ما أن وجد إىل غيلته سبيالً أن يقتله، وعلى هذا ينبغي أن يكون نظام العامة مللكهامن حق

فليس لصاحب امللك، . وقد حتدث يف أخالق امللك ماللة لشهوة االستبدال فقط: شهوة االستبدال لدى امللك
ث مثله، فإنه مىت فعل ذلك إذا أحدث امللك خلقاً، أن يعارضه مبثله، وال إذا رأى نبوةً وازورارةً، أن حيد

ومن عادى امللك، فنفسه عادى، وإياها . فسدت نيته، ومن فسدت نيته عادت طاعته معصيةً، وواليته عداوةً
  .أهان

واحليلة يف ذلك . ولكن عليه، إذا أحدث امللك اخللق الذي عليه بنية أكثر امللوك، أن حيتال يف صرف قلبه إليه
  .يلهيه بنادرٍة مضحكة، أو ضرب مثٍل نادٍر، أو خٍري كان عنه مغطى، فيكشفه لهإمنا هو يطلب خلوته، ف: يسرية

أظهر امللك له جفوة املاللة فقط، فلما رأى ذلك، تعلم نباح الكالب، : كما فعل بعض مسار ملوك األعاجم
  .وعواء الذئاب، ويق احلمري، وصياح الديوك، وشحيج البغال، وصهيل اخليل

فنبح نباح الكالب، فلم يشك امللك أنه . ضعاً يقرب من جملس امللك وفراشه خيفي أمرهمث احتال حىت دخل مو
  .انظروا ما هذا؟ فعوى عواء الذئاب، فرتل امللك عن سريره: فقال. كلب وابن كلب

  .فنهق يق احلمار، ومر امللك هارباً

مث اجتمعوا فاقتحموا عليه، . وجاء غلمانه يتبعون الصوت، فلما دنوا منه، أحدث معىن آخر، فأحجموا عنه
  .فأخرجوه وهو عريان خمتبئ

ما محلك على ! ويلك: فضحك امللك حىت تبسط، وقال! هذا مازيار املضحك: فلما نظروا إليه، قالوا للملك
  .إن اهللا مسخين كلباً وذئباً ومحاراً، ملا غضب علي امللك: هذا؟ قال

  .فأمر أن خيلع عليه، ويرد إىل موضعه

  .فأما االشراف، فلهم حيل غري هذه، مما يشبه أقدارهم. فعله إال أهل الطبقة السفلىوهذا ال ي

    

: فقال للوليد. رأى من عبد امللك بن مروان نبوةً وإعراضاً. كما فعل روح بن زنباع، وكان أحد دهاة العرب

هها حنوي، وأهوت مبخالبها أال ترى ما أنا فيه من إعراض أمري املؤمنني عين بوجهه، حىت لقد فغرت السباع أفوا
إذا اطمأن بنا الس، فسلين عن عبداهللا بن : فقال روح! احتل يف حديث يضحكه: إىل وجهي؟ فقال له الوليد

  .أفعل: عمر، هل كان ميزح أو يسمع مزاحاً؟ فقال الوليد

ابن عمر يسمع هل كان : فلما اطمأن م الس، فقال الوليد لروح. وتقدم، فسبقه بالدخول، وتبعه روح
  : حدثين ابن أيب عتيق أن امرأته عاتكة بنت عبد الرمحن هجته فقالت: املزاح؟ قال

 ليلك أيما قـمـر وقمرت  ذهب اإلله بما تعـيش بـه

  !في كل زانيٍة وفي الخمر  مالك غير محتشـٍم أنفقت

عة، فخرج ما، فإذا هو بعبد وكان ابن أيب عتيق صاحب غزل وفكاهة، فأخذ هذين البيتني، ومها يف رق: قال
  .انظر يف هذه الرقعة، وأشر علي برأيك فيها! يا أبا عبد الرمحن: اهللا بن عمر، فقال
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: قال! أرى أن تصفو وتصفح: ما ترى فيمن هجاين ذا؟ قال عبد اهللا: فقال. فلما قرأها، استرجع عبد اهللا

ويلك، أما : فأخذ ابن عمر أفكل واربد لونه، وقال! الً جيداًواهللا، يا أبا عبد الرمحن، لئن لقيت قائلها ألنيلنه ني
فلما كان بعد ذلك بأيام، لقيه فأعرض ابن عمر . وافترقا ! هو واهللا ما قلت لك: تستحي أن تعصي اهللا؟ قال

  .بوجهه 

ا أبا علمت، ي: فقال. فتحوب عبد اهللا، فوقف وأعرض عنه بوجهه! بالقرب ومن فيه، إال ما مسعت كالمي: فقال 
فلما رأى ما حل به، دنا من أذنه . عبد الرمحن، أين لقيت قائل ذلك الشعر فنلته؟ فصعق ابن عمر، ولبط به

  .إا امرأيت: فقال

  .فقام ابن عمر، فقبل ما بني عينيه

ومد إليه يديه، فقام روح ! ما أطيب حديثك! قاتلك اهللا، يا روح: فضحك عبد امللك حىت فحص برجله، وقال
ما ! ال واهللا: يا أمري املؤمنني، ألذ نٍب فأعتذر، أم ملاللٍة فأرجو عاقبتها؟ قال: ليه، وقبل أطرافه، وقالفأكب ع

  .ذاك من شيء نكرهه

  .مث عاد له أحسن حاالً

كن يف : وحنو هذا حيكى عن جرير بن اخلطفي، حني دخل على عبد امللك، وقد أوفده إليه احلجاج، وقال جلرير
  .آخر من يدخل

  .يا أمري املؤمنني، هذا جرير بن اخلطفي، مادحك وشاعرك:  دخل جرير، قال حممدفلما

بل بك، : فقلت: قال! هات باحلجاج: إن رأى أمري املؤمنني أن يأذن يل يف إنشاد مدحيه؟ قال: فقلت: قال جرير
  .هات يف احلجاج: قال! يا أمري املؤمنني

  : فأنشدته قويل يف احلجاج

 فكيف ترى الثوابا؟ محافظةً،  ي عقيٍلصبرت النفس يا ابن أب

 النصر المالئكة الغضابا، مع  لم ترض ربك، لم ينـزل ولو

 .رأى الحجاج أثقبها شهـابـا  سعر الخليفة نـار حـرٍب إذا

فقام، فأنشده، فأجاد، ! قم فهات مدحينا: مث قال لألخطل، وهو خلفي، وأنا ال أراه! صدقت، هو كذلك: فقال
: جب، يا ابن املراغة قال: فألقى النصراين ثوبه، وقال!  أنت شاعرنا، وأنت مادحنا؛ قم فاركبه:فقال. وأبلغ

  .يا أمري املؤمنني، ال يركب احلنيف املسلم، وال يظهر عليه: وساء ذلك من حضر من املضرية، وقالوا

عراض أمري املؤمنني عين، فانصرف أخزى خلق اهللا حاالً، ملا رأيت من إ: قال! دعه: فاستحيا عبد امللك، وقال
فقال له . وإقباله على عدوي، حىت إذا كان يوم الرواح للوداع، دخلت ألودعه، فكنت آخر من دخل عليه

  .ال، هذا شاعر احلجاج: فقال! يا أمري املؤمنني، هذا جرير، وله مديح يف أمري املؤمنني: حممد بن احلجاج

  .ال: قال! وشاعرك، يا أمري املؤمنني: قلت

  : ما رأيت سوء رأيه، أنشأت أقولفل

  ...أتصحو أم فؤادك غير صاح

  : مث أنشدته، حىت بلغت البيت الذي سره، وهو قويل! ذاك فؤادك: فقال



 
اجلاحظ-التاج يف أخالق امللوك   43  

  وأندى العالمين بطون راح؟  خير من ركب المطايا ألستم

كان يف قلبه، مث فأعدت، فأسفر لونه، وذهب ما . بلى حنن كذلك، أعد: فاستوى جالساً، وكان متكئاً، فقال
إن كانت ! نعم يا أمري املؤمنني: ترى أم حزرة ترويها مائة من اإلبل؟ قلت: التفت إىل حممد بن احلجاج، فقال

ومددت يدي، وبني يديه صحاف أربعة . فأمر يل مبائة فريضة: قال! من فرائض كلٍب، فلم تروها فال أرواها اهللا
  .خذها، ال بورك لك فيها: فأخذت منها واحدة، فقال!  أمري املؤمننياحمللب، يا: من فضٍة قد أهديت إليه، فقلت

    

  .كل ما أخذت من أمري املؤمنني مبارك يل فيه: قلت

فأتاه يوماً يف قائم . وهكذا فعل باألمس عبد امللك بن مهلهل اهلمداين، وكان سليمان ابن أيب جعفر قد جفاه
  .ليس هذا بوقت إذٍن على األمري: اجبفاستأذنن فقال له احل. الظهرية، واهلجرية تقد

  .أعلمه مبكاين: فقال له

فدخل، . فخرج احلاجب، فأذن له، وأمره بالتخفيف! مره يسلم قائماً وخيفف: فدخل عليه، فأعلمه، فقال له
  .فسلم قائماً، مث أمسيت فبينا أنا يف الطريق، إذا مبؤذن قد ثوب بصالة املغرب على مسجد معلق

  .. مث صعدتفصعدت، مث صعدت،

فأم القوم، . فتقدم إنسان، إما كرجيي وإما سنيدي وإما طمطماين: فبلغت السماء، فكان ماذا؟ قال: قال سليمان
ويل لكل مهزٍة ملزة الذي مجع : "ويل لكل هره زمأ ماالً وعدده يريد: فقرأ بكالٍم مل افهمه، ولغٍة ما أعرفها، فقال

  ".ماالً وعدده

إيرعكي : ان ما يعقل سكراً، فلما مسع قراءته، ضرب بيديه ورجليه وجعل يقولوإذا خلفه رجل سكر: قال
ادن مين يا أبا حممد، : فضحك سليمان، مث مترغ على فراشه، وقال! إيرعكي دركلي يف حرم قاريك! دركلي

  .هوعاد إىل أحسن حاالته عند. إلزم الباب، واغد يف كل يوٍم: مث دعا خبلعة، وقال! فأنت أطيب أمة حممد

وليس بعجب أن تتلون أخالقهم، إذ كنا نرى أخالق القرين املساوي، . وهذه أخالق امللوك ملن فهمها
فكيف مبن ملك الشرق . والشريك واإللف تتلون وال تستوي، ولعله جيد عن إلفه وقرينه وشكله، مندوحةً
  .والغرب، واألسود واألبيض، واحلر والعبد، والشريف والوضيع، والعزيز والذليل

  صالح اجلفوة يف التأديب

وعلى أنه رمبا كانت جفوة امللك أصلح يف تأديب الصاحب من اتصاله باألنس، وإن كان ذلك ال يقع مبوافقة 
وفيها أيضاً أنه إن . افو، ألن فيها فراغ افو لنفسه، وختلصه ألمره، وملا كان ال ميكنه الفراغ له من مهم أمره

وأصحاب الفكاهات، فباحلرى أن يستفيد بتلك اجلفوة علماً طريفاً حمدثاً له بالكتب كان افو من أهل السمر، 
ومنها أن جفوة امللك رمبا أدبت . ودراستها أو باملشاهدة واملالقاة، ورمبا كان ال ميكنه قبل ذلك، وهو يف شغله

  .الصاحب األدب الكبري

نسه متىن الفراغ، وطلبت منه نفسه التخلص وذاك أنه كل من أنفس امللك جملسه، وطال معه قعوده، وبه أ
كما أنه من كثر فراغه وقل أناسه، جفي واطرح، وطلب الشغل واألنس وما . والراحة واخللوة إلرادة نفسه
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  .أشبه ذلك

  .فبهذه األخالق ركبت الفطر، وجبلت النفوس

ه املوضع الذي ميله، والشغل فإذا جاءه الفراغ الذي كان يطلبه ويتمناه من اجلهة اليت مل يقدرها، طلبت نفس
  .الذي كان يهرب منه

ومنها أنه كان يف عز ومنعٍة، وأمٍر وٍي، وكان مرغوباً إليه، مرهوباً منه، مث ملا حدثت جفوة امللك، أنكرها ما 
  .كان يعرف، وعصاه من كان له مطيعاً، وجفاه من كان به براً

  . م، وحتدث للمجفو حسن نيٍةومنها أن جفوة امللك حتدث رقة على العامة، ورأفةً

ومنها أن الرضى، إذا كان يعقب اجلفوة، وجب على افو شكر اهللا تعاىل على ما أهلم امللك فيه، فتصدق 
  .وأعطى، وصام وصلى

غري . فكل شيٍء من أمر امللك حسن يف الرضا والسخط، واألخذ واملنع، والبذل واإلعطاء، والسراء والضراء
فإا أحرى املنازل . م املميز أن جيهد بكل وسع طاقته أن يكون من امللك باملرتلة بني املرتلتنيأنه جيب على احلكي

  .بدوام النعمة، واستقامة احلال، وقلة التنافس، ومصارعة أهل احلسد والوشاة

  صفات املقربني من امللك

ت أمانته، أو كملت وليس من أخالق امللك أن يدين من عظم قدره، واتسع علمه، وطاب مركبه، أو ظهر
  .آدابه

وهذه الصفات هي جنس آخر حيتاج امللك إىل أصحابه ضرورة، حلاجته من القضاة إىل الفقه واألمانة، وحاجته 
من الطبيب إىل احلذق بالصناعة والركانة، وحاجته من الكاتب حتبري األلفاظ، ومعرفة خمارج الكالم، واإلجياز يف 

  .الكتب، وما أشبه ذلك

ناء واحملدثون وأصحاب املالهي ومن أشبههم، فكل من دنا منهم من امللك، وعلق به، كائناً من كان، فأما القر
  .ومن حيث كان

  .وكذا وجدنا يف كتب األعاجم وملوكها

  .صاحبك من علق بثوبك: وفيما يذكر عن أنوشروان انه قال

  .بأكرم الشجر، إمنا يتعلق مبن دنا منهوكذا وجدنا يف أمثال كليلة ودمنة أن امللك مثل الكرم الذي ال يتعلق 

  .وقد جند مصداق ذلك عياناً يف كل دهر، وأخبار كل زمان

  سخاء امللك وحياؤه

  .ومن أخالق امللك الكرم والسخاء

    

ولو قال قائل إما ركبا يف امللوك كتركيب األعضاء واجلوارح، . فهما قرينا كل ملٍك كان على وجه األرض
 كنا مل نشاهد، ومل يبلغنا عمن مضى من امللوك، ملوك العجم ومن كان قبلهم، وملوك كان له أن يقول؛ إذ
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  .الطوائف وغريهم، القحة والبخل

فأما السخاء، فلو مل يكن أحد طبائع امللوك، كان جيب أن يكون باكتساٍب إن كان امللك من أهل التمييز؛ 
، فما عليه من اختاذ الصنائع، وعم املنن، فإذا كانت هذه صفة كل ملك. وذلك انه يفيد أكثر مما ينفق

  .واإلحسان إىل من نأى عنه أو دنا منه من أو ليائه، والرمحة للفقري واملسكني، والعائدة إىل أهل احلاجة

  .وأما احلياء، فهو من أجناس الرمحة

 كان املوىل، أن وحقيق للملك، إذ كان الراعي، أن يرحم رعيته؛ وإذ كان اإلمام، أن يرق على املؤمت به، وإذ
  .يرحم عبده

فقد ختطي العامة، وكثري من اخلاصة، يف امللوك، حىت يسموم بغري أمسائهم، ويصفوم بغري صفام، وينحلوم 
البخل واإلمساك، إذا رأوا امللك على سنٍن من القصد، وعدٍل من حد اإلنفاق، ويغفلون عما أدب اهللا تعاىل به 

  ".وال جتعل يدك مغلولةً إىل عنقك وال تبسطها كل البسط: "بقوله عز وجلنبيه صلى اهللا عليه وسلم، 

ومبدحه الصاحلني من عباده بالقصد يف ذات أيديهم، بعلمهم أن أرضى األحوال عنده، ما دخل يف باب 
  ".والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا وكان بني ذلك قواماً: "االقتصاد، بقوله

لم، يف كتاب ألفه يف البخالء من امللوك، أن هشام بن عبد امللك بن مروان، ومروان وقد ذكر بعض من ال يع
ولوال أنا احتجنا إىل األخبار عن جهل هذا، مل يكن لذكره معىن، وال . بن حممد، وأبا جعفر املنصور وغريه منهم

 أحداً من خلفاء اإلسالم، وكيف يكون املنصور ممن دخل يف مجلة هذا القول، وال يعلم أن. للتشاغل بالرد عليه
ولقد فرق على مجاعة من أهل بيته عشرة آالف ألف ! وال ملوك األمم، وصل بألف ألٍف لرجٍل واحٍد غريه

  .ذكر ذلك اهليثم بن عدي واملدايين. درهم

يا : دعاين املنصور، بعد موت موالي، فقال: وحدثين بعض أصحابنا عن أبيه عن زيد موىل عيسى بن يك، قال
  .ألف دينار أو حنوها: كم خلف أبو يزيد من املال؟ قلت: قال! لبيك يا أمري املؤمنني: قلت! دزي

  .أنفقتها احلرة يف مأمته: فأين هي؟ قلت: قال

: كم خلف من البنات؟ قلت: مث قال! ما أعجب هذا! أنفقت يف مأمته ألف دينار: فاستعظم ذلك، وقال: قال

  .أغد إىل باب املهدي: قالفأطرق ملياً، مث رفع رأسه و! ستاً

  .مل أؤمر بإحضار بغٍل وال غريه، وال أدري مل دعيت: معك بغال؟ فقلت: فغدوت، فقيل يل

. ففعلت. فأعطيت مثانني ومائة ألف دينار، وأمرت أن أدفع لكل واحدٍة من بنات عيسى ثالثني ألف دينار: قال

أغد علي : قال! نعم، يا أمري املؤمنني: يد؟ قلتقبضت ما أمرنا به لبنات أيب يز: مث دعاين املنصور فقال
  .بأكفائهن، حىت أزوجهن منهم

فزوج كل واحدة منهن على ثالثني . فغدوت عليه بثالثة من ولد العكي وثالثة من آل يٍك من بين عمهن: قال
  .منهاوأمرين أن أشتري مبا أمر هلن ضياعاً يكون معاشهن . ألف درهم، وأمر أن جيعل صداقهن من ماله

ولو أردنا أن نذكر حماسن املنصور على التفصيل ! فلما مسع هذا اجلاهل املائن مبثل هذه املكارم لعريب أو أعجمي
  .والتقصي، لطال ا الكتاب، وكثرت فيه األخبار

إذ كان أقل يف الشغل، وأدل على اجلهل، . وقلما استعملت العامة وكثري من اخلاصة التمييز، إيثاراً للتقليد
وحسبك من جهل العامة أا تفضل السمني على النحيف، وإن كان السمني مأفوناً، . أخف يف املؤونةو
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والنحيف ذا فضائل؛ وتفضل الطويل على القصري، ال للطول ولكن لشيء آخر ال ندري ما هو، وتفضل راكب 
 كان أسهل يف املأتى، الدابة على راكب البغل، وراكب البغل على راكب احلمار، اقتصاراً على التقليد إذ

  .وأهون يف االختيار

  اعتالل امللك

    

ومن حق امللك إذا اعتل، أن ال تطلب خاصته الدخول عليه يف ليل وال ار، حىت يكون هو الذي يأمر باإلذن 
فإذا أذن له بالدخول، فمن حقه أن ال . ملن حضر، وأن ال يرفع إليه احلاجب أمساءهم مبتدئاً، حىت يأذن له

ولكن على .  عليه الطبقة العالية مع اليت دوا، وال يدخل عليه من هذه الطبقة مجاعة، ومن غريها مجاعةتدخل
فإذا دخلت، قامت حبيث . احلاجب أن حيضر الطبقات الثالث كلها أو من حضر منها، مث يأذن للعليا مجلةً

حظها، دعت له دعاًء يسرياً موجزاً، مث مراتبها، فلم تسلم عليه، فتحوجه إىل رد السالم، فإذا علمت أنه قد ال
ودخلت اليت تليها، فقامت على مراتبها أقل من قيام األوىل، ودعت دعاًء أقل من دعاء األوىل، مث . خرجت

وليس من عادة امللوك وقوف هذه الطبقة الثالثة، تتأمل . دخلت بعدمها الثالثة، فكان حظها أن يراها فقط
  .وإمنا مراتبها أن يراها فقط. امللك، وتدعو له، وتنظر إليه

ومن حق امللك أن ال ينصرف أحد من هذه الطبقات إىل رحله إال يف اليوم الذي كان فيه ينصرف يف صحة 
  .وباحلرى ينبغي أن يربح فناًء سيده ومالكه، انتظاراً إلفاقته من علته، وفحصاً عن ساعات مرضه. امللك

  جوائز البطانة

  .بطانته وخاصته جبوائزهم وصالم، إن كان ذلك يكون مشاهرةً أو مساناةًومن احلق على امللك تعهد 

فإن هذا . ومن أخالق امللك أن يوكل باد كاره صالم، وال حيوج أحداً منهم إىل رفع رقعٍة أو إذكار أو تعريٍض
  .ليس من أخالق املتيقظ من امللوك

  .إىل هذه الغاية، وإىل انقضاء مدة العاملوكانت ملوك آل ساسان يفعلون يف هذا فعالً بقي هلم ذكره 

فكان امللك منهم يقدر الرجل من خاصته وبطانته تقديراً وسطاً بني اإلسراف واالقتصاد يف مؤنة كلها، 
وحوائجه خاصها وعامها، فإذا كان التقدير على اجلهة اليت وصفنا، عشرة آالف درهم يف الشهر، وكانت 

  . كل ثالثني ليلة عشرة آالف درهم، ألنزاله ونفقاته وحوائجهللرجل ضيعة، أمر أن يدفع إليه يف

قد علمنا أن الضيعة اليت أفدا هي مما تقدم من صالتنا لك، وقد تسلفنا شكر تلك النعمة : ويقول له امللك
منك، وليس من العدل أن تكون يف خدمتنا، وتكون نفقتك من شيء أفدته بشكٍر قد تقدم، وحرمة قد 

 ما أمثرت لك ضيعتك ظهرياً لنوائب الزمان، وخترم األيام، وانقالب الدول، وحوادث املوت، فليكن. تأكدت
  .ولتكن مؤنك وكلفك على خاص أموالنا

وكذلك الطبقات على هذا النظام واإلحكام، فيمضي على أحدهم عشرون سنة ال يفتح فاه بطلب درهم وال 
  . مبا يكفي عن التذكار وشكوى احلالغريه، منبسطاً لزمانه، مبتهجاً بنعم ملكه، مسروراً
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  هدايا املهرجان والنريوز

  .ومن حق امللك هدايا املهرجان والنريوز

  .والعلة يف ذلك أما فصال السنة

إال أن يف النريوز أحواالً ليست يف . فاملهرجان دخول الشتاء وفصل الربد، والنريوز إذن بدخول فصل احلر
 وافتتاح اخلراج، وتولية العمال، واالستبدال، وضرب الدراهم والدنانري، املهرجان؛ فمنها استقبال السنة،

  .وتذكية بيوت النريان، وصب املاء، وتقريب القربان، وإشادة البنيان، وما أشبه ذلك

  .فهذه فضيلة النريوز على املهرجان

  .ومن حق امللك أن يهدي إليه اخلاصة واحلامة

فإن كان حيب املسك، . ا حيب من ملكه، إذا كان يف الطبقة العاليةوالسنة يف ذلك عندهم أن يهدي الرجل م
وإن كان صاحب بزة ولبسة، أهدى كسوةً وثياباً، وإن . وإن حيب العنرب، أهدى عنرباً. أهدي مسكاً ال غريه

هدي وإن كان رامياً، فالسنة أن ي. كان الرجل من الشجعاء والفرسان، فالسنة أن يهدي فرساً أو رحماً أو سيفاً
وإن كان من عمال امللك، وكانت عليه . وإن كان من أصحاب األموال، فالسنة أن يهدي ذهباً أو فضةً. نشاباً

موانيذ للسنة املاضية، مجعها وجعلها يف بدٍر حريٍر صيين، وشرحيات فضة، وخيوط إبريسم، وخواتيم عنرب، مث 
  .وجهها

  .بفضل نفقاته أو بفضل عمالته أو أداء أمانتهوكذلك، إمنا كان يفعل من العمال من أراد أن يتزين 

  .وكان يهدى الشاعر الشعر، واخلطيب اخلطبة، والندمي التحفة والطرفة والباكورة من اخلضروات

    

غري أنه جيب . وعلى خاصة نساء امللك وجواريه أن يهدين إىل امللك ما يؤثرنه ويفضلنه كما قدمنا يف الرجال
 إن كانت عندها جارية تعلم أن امللك يهواها ويسر ا، أن ديها إليه بأكمل على املرأة من نساء امللك،

فإذا فعلت ذلك، فمن حقها على امللك أن يقدمها على نسائه، وخيصها . حاالا، وأفضل زينتها، وأحسن هيآا
س به، وخصته مبا ليس باملرتلة، ويزيدها يف الكرامة، ويعلم أا قد آثرته على نفسها، وبذلت له ماال جتود النف

  .يف وسع النساء، إال القليل منهن، اجلود به

  .ومن حق البطانة واخلاصة على امللك، يف هذه اهلدايا، أن تعرض عليه، وتقوم قيمة عدل

فإن كان صاحبها ممن يرغب يف الفضل، ويذهب . فإذا كانت قيمة اهلدية عشرة آالٍف، أثبتت يف ديوان اخلاصة
ته نائبة من مصيبٍة يصاب ا أو بناٍء يتخذه، أو مأدبٍة يأدا، أو عرٍس يكون من تزويج ابٍن، أو إىل الربح، مث ناب

إهداء ابنٍة إىل بعلها، نظر إىل ماله يف الديوان وقد وكل بذلك رجل يرعى هذا وما أشبهه ويتعهده، فإذا كانت 
  .قيمة اهلدية عشرة آالٍف، أضعفت له ليستعني ا على نائبته

كان الرجل ممن أهدى نشابةً أو درمهاً أو تفاحةً أو أترجة، فإن تلك اهلدية إمنا قدمها لتثبت له يف الديوان، وإن 
فإذا رفع للملك أن . فعلى امللك إعانته عليها، إذا كان من أساورته وبطانته أو حمدثيه. وخيرب امللك إن نابته نائبة

تفاحةً، أمر امللك أن تؤخذ أترجة، فتمأل دنانري منظومة ويوجه ا له يف الديوان نشابةً أو درمهاً أو أترجةً أو 
  .إليه
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وكان ال يعطي صاحب التفاحة إال كما يعطي صاحب األترجة، وأما صاحب النشابة، فكانت خترج نشابته من 
 فإذا ارتفعت حىت توازي. اخلزانة، وعليها امسه، فتنصب ويوضع بإزائها من كسوة امللك ومن سائر الكساء

  .نصل النشابة، دعي صاحبها، فدفعت إليه تلك الكسوة

وكان من تقدمت له هدية يف النريوز واملهرجان، صغرت أم كربت، كثرت أم قلت، مث مل خيرج له من امللك 
صلة عند نائبه تنوبه أو حٍق يلزمه، فعليه أن يأيت ديوان امللك ويذكر بنفسه، وأن ر يغفل عن إحياء السنة ولزوم 

 وإن غفل عن أمره بعارٍض حيدث، فإن ترك ذلك على عمٍد، فمن سنة امللك أن حيرمه أرزاقه لستة .الشريعة
  .إذ أتى شيئاً فيه شني على امللك، وضعة يف اململكة. أشهر، وأن يدفعها إىل عدو، إن كان له

والنريوز من وكان أردشري بن بابك، ورام جور، وأنوشروان يأمرون بإخراج ما يف خزانتهم يف املهرجان 
  .الكسى فتفرق كلها على بطانة امللك وخاصته، مث على سائر الناس على مراتبهم

إن امللك يستغين عن كسوة الصيف يف الشتاء، وعن كسوة الشتاء يف الصيف، وليس من : وكانوا يقولون
  .أخالق امللوك أن ختبأ كسوا يف خزائنها، فتساوي العامة يف فعلها

  .مث تفرق كسوة الصيف على ذكرنا. ملهرجان اجلديد من اخلز والوشي وامللحمفكان يلبس يف يوم ا

  .فإذا كان يوم النريوز، لبس خفيف الثياب ورقيقها، وأمر بكسوة الشتاء كلها ففرقت

وال نعلم أن أحداً بعدهم اقتفى آثارهم إال عبد اهللا بن طاهر، فإين مسعت من حممد بن احلسن بن مصعب يذكر 
وهذا من أحسن ما . ل ذلك يف النريوز واملهرجان، حىت ال يترك يف خزائنه ثوباً واحداً إال كساهأنه كان يفع

  .حكي لنا من فضائله

  هلو امللوك وشرم

  .ومن أخالق امللوك اللهو

فإنه إذا فعل ذلك، استطاب اللهو واهلزل . غري أن أسعدهم من جعل للهوه وقتاً واحداً، وأخذ نفسه بذلك
وإذا أدمن ذلك خرج به اللهو من بابه، حىت جيعله جداً ال هزل فيه، وحقاً ال باطل معه، وخلقاً ال . واملفاكهة

  .ميكنه االنصراف عنه

  .وليس هذا صفة امللك السعيد

  .ومن أدمن شيئاً من مالذ الدنيا، مل جيد له من اللذة وجود القرم النهم املشتاق

أطيبه ما كان على جوع شديٍد، وألذ اجلماع وأطيبه إذا اشتد الشبق وذلك أن ألذ الطعام و. وهذا قد نراه عياناً
  .وطالت العزبة، وألذ النوم وأهنأه ما كان بعقب التعب والسهر

  .وعلى هذا مجيع مالذ الدنيا

  .فامللوك املاضية إمنا جعلت للمالذ وقتاً واحداً من اليوم والليلة، هلذه الفضيلة اليت فيها

فأوله لذكر اهللا تعاىل وتعظيمه وليله؛ وصدره لرعايا وإصالح : يقسم يومه أقساماًفعلى امللك السعيد أن 
وإن طالت هذه . وأن ال يثابر على إدمان الشغل يف كل يوم. أمرها؛ ووسطه ألكله ومنامه، وطرفه للهوه وشغله

  .األقسام مبواضعها، فال جيد للهو لذته، وال للنعيم موضعه الذي هو به
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وك املاضية من األكاسرة تشرب يف كل ثالثة أياٍم يوماً، إال رام جور واألردوان األمحر وسابور؛ وكانت املل
  .فإم كانوا يدمنون الشرب يف كل يوم

  .وكان ملوك العرب، كالنعمان، وملوك احلرية، وملوك الطوائف، أكثرها يشرب يف كل يوٍم وليلٍة، مرةً

  .وكان ال ميسي إال سكران، وال يصبح إال خمموراً. ، يزيد بن معاويةوكان ملوك اإلسالم، من يدمن على شربه

إمنا أقصد : وكان عبد امللك بن مروان يسكر يف كل شهر مرةً، حىت ال يعقل يف السماء هو أو يف املاء، ويقول
  .يف هذا إىل إشراق العقل، وتقوية منة احلفظ، وتصفية موضع الفكر

كر، أفرغ ما كان يف بدنه حىت ال يبقى يف أعضائه منه شيء؛ فيصبح خفيف غري أنه كان إذا بلغ آخر هذا الس
  .البدن ذكي العقل والذهن، نشيط النفس، قوي املنة

  .وكان الوليد بن عبد امللك يشرب يوماً، ويدع يوماً

  .وكان سليمان بن عبد امللك يشرب يف كل ثالث لياٍل، ليلةً

  .ه اخلالفة إىل أن فارق الدنيا، وال مسع غناًءومل يشرب عمر بن عبد العزيز منذ أفضت إلي

  .وكان هشام يسكر يف كل مجعة

فأما يزيد بن الوليد، فكان دهره بني حالني، بني . وكان يزيد بن الوليد والوليد بن يزيد يدمنان اللهو والشرب
  .سكر ومخاٍر؛ وال يوجد أبداً إال ومعه إحدى هاتني

  .ثاء، وليلة السبتوكان مروان بن حممد يشرب ليلة الثال

  .وكان أبو العباس السفاح يشرب عشية الثالثاء وحدها، دون السبت

  .وكان املهدي واهلادي يشربان يوماً، ويدعان يوماً

  .وكان الرشيد يشرب ظاهراً، إال أنه كان يقعد هذين اليومني لندمائه

د خروجه إىل الشام يف سنة مخس عشرة وكان املأمون يف أول أيامه يشرب الثالثاء واجلمعة؛ مث أدمن الشرب عن
  .ومائتني، إىل أن تويف

  .وكان املعتصم ال يشرب يوم اخلميس، وال يوم اجلمعة

  .غري أنه مل يكن يشرب يف ليلة اجلمعة وال يومها. وكان الواثق رمبا أدمن الشرب، وتابعه

 من كان ال يلبس القميص إال يوماً فمن امللوك. وأخالق امللوك ختتلف يف اللبسة والطيب: لبس امللوك وتطيبهم
  .فإذا نزعه، مل يعد إىل لبسه. واحداً أو ساعةً واحدةً

  .ومنهم من كان يلبس القميص واجلبة أياماً، فإذا ذهب رونقه، رمى به فلم يلبسه بعد

 فأما أردشري بن بابك، ويزدجرد، ورام، وكسرى أبرويز، وكسرى أنوشروان، وقباذ، فإم كانوا يلبسون

فإذا غسل ثالث عركاٍت مل يغسل بعدها، وجعل يف اخللع اليت . القميص، ويغسل هلم، مث يلبسونه ويغسل هلم
ومل يكونوا خيلعون ما قد لبسوه إال على . ختلع على الولد والقرابات والعم وابن العم واألخ وابن األخ

 اخللع اليت تقطع وتتخذ للطبقات وسائر فأما. القرابات من أهل بيت اململكة خاصةً، ال جياوزوم إىل غريهم
  .الناس، فتيك صنف آخر

معاوية وعبد امللك وسليمان وعمر بن : وكان ملوك العرب، منهم من يلبس القميص مراراً، ويغسل له غسالٍت
  .عبد العزيز وهشام ومروان بن حممٍد وأبو العباس وأبو جعفر واملأمون
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 ويزيد بن الوليد، واملهدي واهلادي والرشيد واملعتصم والواثق، فإم فأما يزيد بن معاوية، والوليد بن يزيد،
  .كانوا ال يلبسون القميص إال لبسةً واحدةً، إال أن يكون الثوب نادراً معجباً غريباً

فأما اجلباب واألردية، فلم تزل امللوك تلبسها السنة أو أكثر أيام السنة، ومنهم من كان يلبس اجلبة واملطرف، 
  . الكثريةالسنني

. وليس اجلباب واألردية، كالقميص والسراويل، ألن القميص والسراويل مها الشعار، وسائر الثياب الدثار

  .ولذلك كره من كره إعادة لبسها

  .وأخالق امللوك يف البطر ومس الطيب وتغلل الغالية ختتلف

  .م عبقها يف ثوبهفمن امللوك من إذا مس الطيب وتغلل بالغالية، مل يعد إىل مس طيٍب ما دا

ومن امللوك من كان إذا مس الطيب، وتغلل بالغالية، فتضوعت منه وعلقت بثيابه، أمر بصب ماء الورد على 
  .فإذا كان من غٍد، فعل مثل ذلك. رأسه حىت يسيل

فأردشري بن بابك، وقباذ بن فريوز بن يزدجرد، : فأما من كان ال ميس طيباً ما دام جيد عبق الطيب يف ثيابه
معاوية وعبد امللك والوليد وسليمان وعمر بن عبد : وكسرى ابرويز، وكسرى أنوشروان؛ ومن ملوك العرب

  .العزيز وهشام ومروان بن حممد؛ ومن خلفاء بين العباس، وأبو جعفر، واملأمون

أما يف و. وكان يذهب يف ذلك إىل تقوية بدنه وإعانته على شدة البطش واأليد. وكان املعتصم قلما ميس الطيب
  .أيام حروبه، فكان من دنا منه، وجد رائحة صدأ السالح واحلديد من جسمه

    

  زيارة امللوك ألخصام

  .ومن أخالق امللوك الزيارة ملن خص بالتكرمة منهم وآثروه املرتلة ورفع املرتبة

ادة، ومنها الزيارة للتعزية فمنها الزيارة للمطاعمة واملنادمة، ومنها الزيارة للعي: وزيارة امللك على أربعة أقسام
  .يف املصيبة، ومنها الزيارة للتعظيم فقط

ألن هذه األقسام الثالثة أكثر ما تقع وتتفق بسؤال املزور . وأكرب هذه األقسام وأرفعها ذكراً الزيارة للتعظيم
  .امللك، وتلطفه يف ذلك

 من حيل الوزير أن يتعالل فيعوده امللك، ورمبا رفع امللك مرتبة الوزير، وخصه، وقدمه على سائر بطانته، فيكون
  .فيظهر للعامة مرتلته عنده وتكرمته إياه وإيثاره له

وأيضاً، فقل ملك سأله وزيره أو صاحب جيشه أو أحد عظمائه زيارته إال أجابه إىل ذلك، وال سيما إذا علم أن 
  .غرضه يف ذلك الزيارة يف املرتبة، والتنويه بالذكر

من امللك على أحد هذه األقسام الثالثة، فهي مرتلة كان صاحبها حياوهلا فبلغها، وأمنية طلبها فإذا كانت الزيارة 
  .فأدركها

فأما الزيارة للتعظيم، فإا ال تقع بسؤاٍل، وال بإرادة املزور، إذ كان ليس من أخالق وزيٍر وال شريٍف أن يقول 
  .زرين لتعظمين، ولترفع يف الناس من ذكري وقدري: للملك

  .إذا كان ذلك من امللك ابتداًء، فقد علمنا أن تلك أرفع مراتب الوزراء، وأفضل درجات األشرافف
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وكان أردشري وأنوشروان إذا زار وزيراً من وزرائهما أو عظيماً من عظمائها للتعظيم ال لغريه، أرخت الفرس 
  .تلك الزيارة، وخرجت بذلك التاريخ كتبهم إىل اآلفاق واألطراف

ويأتيه . من وزاره امللك للتعظيم أن توغر ضياعه، وتوسم خيله ودوابه، لئال تسخر، وال متتهنوكانت سنة 
فإن ركب . خليفة صاحب الشرطة يف كل يوم مع ثالمثائة راكٍب ومائة راجٍل، يكون بابه إىل غروب الشمس

ٍة جناها، وال حيكم على وال حيبس أحد من حامته وخاصته جلناي. كانت الرجالة مشاةً أمامه والركبان من خلفه
أحٍد من عبيده حبكٍم، وإن وجب على أحٍد من بطانته حد، وجه به إليه لريى فيه رأيه، ويؤخر عليه وظيفة ما 
عليه من خراج أرضه حىت يكون هو احلامل له، وتقدم هداياه يف النريوز واملهرجان على كل هدية، وتعرض 

ويكون من امللك، إذا ركب عن ميينه، مرتوياً، وتكون مرتبته إذا على امللك، ويكون أول من يأذن له احلاجب، 
  .قعد عن ميينه، وإذا خرج من دار اململكة، مل يقعد بعده أحد

وكانت ملوك آل ساسان ال تزور أحداً لعلٍة من هذه العلل اليت قدمنا ذكرها، فينصرف خبلعه أو طيٍب أو حتفٍة 
ن إذا نزل امللك، وطأ لرجله فرساً رائعاً بسرج مذهٍب، وأداٍة تامة، غري أنه كا. أو هديٍة من جاريٍة أو غالم

  .فقدم إليه إذا أراد االنصراف

فكان ينادم االساورة من أبناء أهل الشرف، فيخلع عليه يف . فكان األمر كذلك، حىت ملك رام بن يزدجرد
ان أول من أطلق يده يف ذلك، لغلبة وك. كل ساعٍة خلعة جمددة، ويشتهي الزامرة واملغنية والرقاصة، فيأخذها

  .اللهو علي، وإيثاره هواه

  .فأما من كان من ملوكهم، فعلى األمر الذي ذكرنا، واحلكاية اليت أدينا

  استقبال امللوك للناس يف األعياد

وال ومن أخالق امللك القعود للعامة يوماً يف النريوز، وال حيجب عنه أحد يف هذين اليومني من صغري وال كبري، 
  .جاهٍل وال شريف

وكان امللك يأمر بالنداء قبل قعوده بأيام، ليتأهب الناس لذلك، فيهيئ الرجل القصة، ويهيئ اآلخر احلجة يف 
فيأمر املوبذ أن يوكل رجاالً من ثقات . مظلمته، ويصاحل اآلخر صاحبه إذا علم أن خصمه يتظلم منه إىل امللك

  . أحد من الدخول على امللكأصحابه، فيقفون بباب العامة، فال مينع

من حبس رجالً عن رفع مظلمته، فقد عصى اهللا، وخالف سنة امللك، ومن عصى اهللا، فقد أذن : وينادي مناديه
  .حبرٍب منه، ومن امللك

فإن كان فيها شيء يتظلم فيه من امللك، بدي به أوالً، وقدم على . مث يؤذن للناس، وتؤخذ رقاعهم فينظر فيها
ليعتزل كل من :  امللك املوبذ الكبري والدبريبذ ورأس سدنة بيوت النار، مث يقوم املنادي فيناديوحيضر. مظلمة

  .فيمتازون. تظلم من امللك

    

أيها املوبذ، إنه ما من ذنٍب أعظم عند اهللا من ذنب : ويقوم امللك مع خصومه حىت جيثو بني يدي املوبذ فيقول له
. ياها لتدفع عنها الظلم، وتذب عنه بيضة امللك جور اجلائرين، وظلم الظاملنيوإمنا خوهلا اهللا تعاىل رعا! امللوك

وجملسي . فإذا كانت هي الظاملة اجلائرة، فحق ملن دوا هدم بيوت النريان، وسلب ما يف النواويس من األكفان
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  . عذبكهذا منك، وأنا عبد ذليل، يشبه جملسك من اهللا غداً، فإن آثرت اهللا آثرك، وإن آثرت امللك

فإذا أراد أن يعرفهم قدره عنده، . إن اهللا إذا أراد سعادة عباده، اختار هلم خري أهل أرضه: فيقول له املوبذ
  .أجرى على لسانه ما أجرى على لسانك

فإن صح على امللك شيء، أخذه به، وإال حبس من ادعى عليه . مث ينظر يف أمره، وأمر خصمه باحلق والعدل
  .هذا جزاء من أراد شني امللك، وقدح يف اململكة: ودي عليهباطالً، ونكل به، ون

فإذا فرغ امللك من مظامله يف نفسه، قام فحمد اهللا وجمده طويالً، مث وضع التاج على رأسه، وجلس على سرير 
 .إين مل أبدأ بنفسي فأنصف منها إال لئال يطمع طامع يف حيفي: امللك، والتفت إىل قرابته وحامته وخاصته، وقال

  .فمن كان قبله حق، فليخرج إىل خصمه منه، إما بصلٍح وإما بغريه

  .فكان أقرب الناس إىل امللك يف احلق كأبعدهم، وأقواهم كأضعفهم

فلم يزل الناس على هذا يف عهد أردشري بن بابك مث هلم جراً، حىت ملكهم يزدجرد األثيم، وهو النحس 
ليس للرعية :  وظلم الرعايا، وأظهر اجلربية والفساد، وقالفغري سنن آل ساسان، وعاث يف اإلرض،. البارتكر

  .أن تنتصب من الراعي، وال للسوقة أن تتظلم من امللوك، وال للوضيع أن يساوي الرفيع يف حق وال باطل

  عقوبة امللك الظامل

بهم، إذ دخل فذكرت األعاجم يف كتبها وسري ملوكها أنه بينا هو قاعد يف اإليوان، والناس على طبقام ومرات
فأهوى حنو يزدجرد . من باب اإليوان فرس مسرج ملجم، مل ير قط شيء أحسن منه منظراً، وال أكمل أداةً

فقامت إليه االساورة لتدفعه عنه، فجعل ال يدنو منه أحد إال رحمه فأرداه، وهو يف خالل ذلك يقصد إىل . األثيم
  .نه إيل يقصددعوه، فإ: امللك، فقام إليه يزدجرد، وقال لألساورة

فلما جال يف متنه، خطا به خطى، مث رده إىل . فدنا منه حىت أخذ مبعرفته، فذل له الفرس، وتطامن حىت ركبه
حىت إذا وجد الفرس منه ممكناً وغفلةً، رحمه فأصاب . قرار جملسه، فرتل عنه، وجعل ميسحه بيده، مقبالً ومدبراً

املالئكة، جعله اهللا يف صورة فرس، فبعثه لقتل يزدجرد، ملا ظلم هذا ملك من : فقالت الفرس. حبة قلبه، فقتله
  .الرعية، وعاث يف األرض

وكان رام جور بن يزدجرد يف حجر النعمان بن املنذر، ملك احلرية، وضعه أبوه عنده ليتأدب بآداب العرب، 
فاستنهض . س من أبناء ملوكهاويعرف أيامها وأخبارها ولغاا فبلغه خرب أبيه، وأن الفرس ملكت عليها رجالً لي

وإن أيب قد مات، وملكت الفرس . إن يل عليك حقاً، إذ كنت أحد أوالدك: النعمان بن املنذر واستنجده، وقال
ما أ وآل ساسان، وهم : فقال له النعمان. فإن أنت خذلتين، ذهب ملك آل ساسان. رجالً من غري بيت امللك

مث أنت أوىل بقومك، وهم أوىل . جيشي لتقوى نيتك، وتصح عزمتكامللوك وأنا رعية؟ ولكين أخرج معك يف 
  .فهذا أريد: قال. بك

: ما تريد؟ فقال: فخرج النعمان مع رام حىت صار باملداين، وبلغ الفرس قدومهما، فخرجوا إىل رام، فقالوا

  .ملك أيب وإرث آل ساسان

  .فال حاجة لنا يف أحٍد من عقبه. هإن أباك سامنا العذاب أيام مدته، فانفرد اهللا بقتل: قالوا

  .وأنتم مل ختربوين، فيجب علي محد أو ذم. إن جور أيب وظلمه ال يلزمين الئمةً، وال يكسبين ذماً: فقال رام
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  .فإنا قد أقمنا رجالً نرضاه: قالوا

لرجل حمنةً فإذا فعلتم، فامتحنوين وهذا ا. إن هذا فساد يف صلب امللكة أن متلكوا من ليس من أهلها: فقال
  .توجب اململكة

تعمدون إىل أسدين ضاريني فتجمعوما يف موضٍع واحٍد، وتضعون تاج اململكة بينهما، : وما هي؟ قال: قالوا
وإن أىب أن يفعل، . وتقولون هلذا الذي ملكتموه أمركم يأخذ من بينهما، فإن فعل فهو أحق بامللك وأوىل

  .وفعلت أنا ذلك، كنت أحق بامللك منه

  .نعرض عليه هذا: واقال

فإن أخذ التاج من بني األسدين، فهو أحق . ما أقدر على هذا، ولكن قولوا له فليفعل: فقالوا ذلك له، فقال
  .بامللك وأوىل

  !.شأنك: فأخذوا التاج، وعمدوا إىل أسدين فأجاعومها، مث وضعوا التاج بينهما، وقالوا لبهرام

    

مث بدا له، فجعل الطربزين يف منطقته؛ ودنا من األسدين، . مضى حنومهافرتل رام عن فرسه، وأخذ الطربزين و
وشد على التاج، فأخذه . فأهويا حنوه، فأخذ برأس أحدمها فأدناه من رأس اآلخر مث نطحه به حىت قتلهما مجيعاً

  .من موضعه، فجعله على رأسه

حسنةً، وعدل فيهم، حىت كان أحب فملكته الفرس أمرهم، وانصرف النعمان إىل احلرية، وسار رام سريةً 
  .إليهم من مجيع ملوك آل ساسان

  .إال أن اللهو واللعب كان أغلب أحواله عليه

  استقصاء أحوال الرعية

  .ومن أخالق امللك السعيد البحث عن سرائر خاصته وحامته، وإذكاء العيون عليهم خاصةً، وعلى الرعية عامة

ومىت غفل امللك عن فحص أسرار رعيته، . ق أمور الرعية وخفي نياموإمنا مسي امللك راعياً، ليفحص عن دقائ
  .والبحث عن أخبارها، فليس له من اسم الراعي إال رمسه، ومن امللك إال ذكره

فأما امللك السعيد، فمن أخالقه البحث عن كل خفي ودفني حىت يعرفه معرفة نفسه عند نفسه، وأن ال يكون 
  .نظام ملكه من الفحص عما قدمنا ذكرهشيء أهم وال أكرب يف سياسته و

ويقال إنه كان يصبح فيعلم كل شيء بات عليه . ومل ير ملك قط كان أعجب يف هذا األمر من أردشري بن بابك
فكان مىت شاء قال ألرفعهم . من كان يف قصبه دار مملكته من خٍري أو شر، وميسي فيعلم كل شيٍء أصبحوا عليه

  .لليلة كيت وكيتكان عندك يف هذه ا: وأوضعهم

  .مث حيدثه بكل ما كان فيه إىل أن أصبح

وما كان ذلك إال لتيقظه وكثرة تعهده . فقال إن بعضهم كان يقول إنه كان يأتيه ملك من السماء، فيخربه
  .ألمور رعيته

  .مث كان فيمن نأى من أهل مملكته على مثل هذه احلال

يثها، مل ختف أحداً من ملوكها، خوفها أردشري بن بابك من فيقال إن األمم كلها، أوهلا وآخرها، وقدميها وحد
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  .ملوك األعاجم، ومن كان قبلهم، وعمر بن اخلطاب من خلفاء اإلسالم

فلم . فإن عمر كان علمه مبن نأى عنه من عماله ورعيته كعلمه مبن بات معه يف مهاٍد واحٍد، وعلى وساٍد واحد
. لنواحي عامل وال أمري جيٍش إال وعليه له عني ال يفارقه ما وجدهيكن له يف قطر من األقطار، وال ناحية من ا

  .فكانت ألفاظ من باملشرق واملغرب عنده يف كل ممس ومصبح

. وأنت ترى ذلك يف كتبه إىل عماله وعماهلم، حىت كان العامل منهم ليتهم أقرب اخللق إليه، وأخصهم به

  .سرارها خاصةًفساس الرعية سياسة أردشري بن بابك يف الفحص عن أ

  .مث اقتفى معاوية فعله، وطلب أثره، فانتظم له أمره، وطالت له مدته

  .وكذا كان زياد ابن أبيه حيتذي فعل معاوية، كاحتذاء معاوية فعل عمر

أنا ! أصلح اهللا األمري: وفيما حيكى عنه أن رجالً كلمه يف حاجٍة له، فتعرف إليه، وهو يظن أنه، ال يعرفه، فقال
  .فالنفالن بن 

تتعرف إيل، وأنا أعرف منك بأبيك؟ واهللا إين ألعرفك وأعرف أباك وجدك وأمك وجدتك، : فتبسم زياد وقال
  .وأعرف هذا الربد الذي عليك، وهو لفالن بن فالن

  .فبهت الرجل وأرعب حىت أرعد، وكاد يغشى عليه

  .وعلى هذا كان عبد امللك بن مروان، واحلجاج بن يوسف

فكان أكثر األمور عنده معرفة أحوال . ء أحد يف مثل هذه السياسة حىت ملك املنصورمث مل يكن بعد هؤال
فساس الرعية ولبسها، وهو من معرفتها على مثل . الناس، حىت عرف الويل من العدو، واملداجي من املسامل

  .وضح النهار

، وأكثرهم ا عنايةً، مث درست هذه السياسة حىت ملك الرشيد، فكان أشد امللوك حبثاً عن أسرار رعيته
  .وأحزمهم فيها أمراً

والدليل على ما قلنا فيه ما شاهدنا من رسالته إىل اسحق بن إبراهيم يف . وعلى حنو هذا كان املأمون أيامه
خرب فيها عن عيب واحٍد واحٍد، وعن حالته وأموره اليت خفيت، أو . الفقهاء وأصحاب احلديث، وهو بالشأم

  .لبعيدأكثرها، عن القريب وا

مث ما علمت أن أحداً ممن كان دون السلطان األعظم يف دهرنا هذا كان أشد على األسرار حبثاً وأكثر هلا 
فحصاً، حىت بلغ من هذا اجلنس أقصى حده، وآخر ايته، وأبعد مداه، وجعله أكثر شغله يف ليله واره، إال 

  .اسحق بن إبراهيم

من ! يا أبا حممد: ه يف امرأةٍ من بعض أهلنا، وسألته النظر هلا، فقالكلمت: فحدثين موسى بن صاحل بن شيخ، قال
  .قصة هذه املرأة ومن حاهلا ومن فعلها

  .مل يزل يصفها ويصف أحواهلا حىت ت! فواهللا: قال

كم عيالك؟ حتتاج : كان جيري علي أرزاقاً، فدخلت عليه، فقال بعد أن أنشدته: وحدث أبو الربق الشاعر، قال
  .ٍر من الدقيق إىل كذا ومن احلطب إىل كذايف كل شه

    

  .فأخربين بشيٍء من أمر مرتيل مما جهلت بعضه، وعلمه كله
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  .رفعت إليه رقعةً أسأله فيها إجراء أرزاقي: وحدثين بعض من كان يف ناحيتة، قال

 كذبت؟ يا نفس، من أين علم أين: فبهت، وقلت يف نفسي! كذبت: فقال. كم عيالك؟ فزدت يف العدد: فقال
: كم عيالك؟ فقلت: فقال. مث رفعت إليه رقعةً أخرى يف إجراء أرزاقي. فأقمت سنةً، ال أجتري على كالمه

  .أربعة

  .جيرى على عياله كذا وكذا: صدقت فوقع يف حاشية رقعيت: فقال

  .رناه كفايةولوال أن يطول كتابنا يف إسحاق وذكره، حلكينا عنه أخباراً كثريةً، وهي من هذا اجلنس، وفيما ذك

فعلى امللك أن مييز بني أوليائه وأعدائه بالفحص عن أسرارهم ودقيق أخبارهم، حىت إن أمكنه أن يعرف مبيت 
  .أحدهم ومقيله، وما أحدث فيهما، فعل

فإن الرعية ال تسكن قلوا جاللة ملكها، ولو عبدته اجلن واإلنس ودانت له ملوك األمم كلها، حىت يكون أشد 
  .ها، وأكثر حبثاً عن سرائرها من أم الفريد عن حركته وسكونهإشرافاً علي

إن امللك تطول : وأيضاً فإنه يقال يف بعض كتب األوائل يف مواعظ امللوك وآداا: خصال تطول ا مدة امللك
أن ال يسوف : أنه ال يرضى لرعيته إال ما يرضاه لنفسه، واألخرى: إحدامها: مدته إذا كانت فيه أربع خصال

أن : أن جيعل ويل عهده من ترضاه وختتاره رعاياه، ال من واه نفسه، والرابعة: الً خياف عاقبته، واألخرىعم
  .يفحص عن أسرار الرعية، فحص املرضع عن منام رضيعها

وذلك أنا مل نر مدةً طالت مللك عريب وال عجمي قط إال ملن فحص عن . وقد جتد مصداق هذا القول ونشهد به
  .ث عن خفي األخبار، حىت يكون يف أمر رعيته على مثل وضح النهاراألسرار، وحب

  امللوك أمام األمور اجلليلة

ومن أخالق امللك، إذا دمهه أمر جليل من فتق ثغر، أو قتل صاحب جيٍش، أو ظهور عدو يدعو إىل خالف 
 تدبري مكايدة عدوه، امللة، أو قوة مناويٍء، أن يترك الساعات اليت فيها هلوه، وجيعلها وسائر الساعات يف

وجتهيز جنوده وجيوشه، وأن يصرف يف ذلك شغله وفكره وفراغه على مثل ما فعل من مضى من ملوك 
  .األعاجم وغريها، للتسويف والتمين وحسن الظن باأليام نصيباً

  .فإن هذا عجز من امللك، ووهن يدخل على امللك

ائد اليت كانت توضع يف كل يوم أن ترفع وظائفها، وكانت ملوك األعاجم، إذا حزا مثل هذا، أمرت باملو
  .واقتصرت على مائدٍة لطيفٍة، ورأس األساورة

فال يوضع عليها إال اخلبز وامللح، واخلل والبقل، فيأخذ منه شيئاً هو ومن معه، مث يأتيه اخلباز بالربماورد يف 
وال تزال هذه حاله حىت يأتيه . هيز عساكرهطبٍق، فيأكل منه لقمةً؛ مث يرفع املائدة، ويتشاغل بتدبري حربه، وجت

فإذا أتاه، أمر أن يتخذ له طعام مثل طعامه األول، وأمر . عن ذلك الفتق ما يرتقه، وعن ذلك العدو ما حيب
مث قام . وقامت اخلطباء أوالً بالتهنئة له، والتحميد هللا تعاىل بالفتح عليه والنصر له. اخلاصة والعامة باحلضور

مث مد الناس أيديهم إىل األطعمة على مراتبهم؛ فإذا فرغوا، . م، مث الوزراء بنحٍو من كالم اخلطباءاملوبذ فتكل
بسط للعامة يف ظهر اإليوان، وللخاصة يف صحنه حبضرة امللك؛ وقعد صاحب الشرطة للعامة، كقعود امللك 

  .مث دعا باملغنني وأصحاب املالهي. للخاصة
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  .ة أن يرى أثرهاإن حق شكر النعم: وكانوا يقولون

  .وكانت اخللفاء واألمراء، إذا دمههم أمر، فزعوا إىل املنابر، وحرضوا الناس على الطاعة، ولزوم اجلماعة

ما ذقت أيام صفني حلماً وال شحماً وال حلواً وال حامضاً؛ ما كان إال اخلبز : وفيما يذكر عن معاوية أنه قال
  .واجلنب وخشن امللح، إىل أن مت يل ما أردته

  .وحيكى عن عبد امللك بن مروان أن صاحب إفريقية أهدى إليه جاريةً تامة احملاسن، شهية املتأمل

فصعد ببصره إليها . فلما أن دخلت على عبد امللك بن مروان، نظر إليها، ويف يده قضيب خيزران: قال
  .رديه علي: وصوبه، مث رمى بالقضيب، وقال

  .أنت واهللا أمنية املتمين: الفنظر إليها مقبلةً ومدبرةً، فق. فولت

  : بيت األخطل: فما مينعك يا أمري املؤمنني، إذ كانت هذه صفيت عندك؟ قال: قالت

  دون النساء، ولو باتت بأطهار  إذا حاربوا شدوا مآزرهم قوم

ول فلما فتح عليه، كانت أ. مث أمر ا أن تصان وختدم. وكان هذا يف خروج عبد الرمحن بن حممد بن األشعث
  .جاريٍة دعا ا

    

وكان إذا استهدفت إليه . وحيكى عن مروان بن حممد اجلعدي أنه أقام ثالثني شهراً، مل يطأ جاريةً إىل أن قتل
فواهللا ال دنوت من أنثى، وال حللت هلا عقد حبويت، وخراسان ترجف بنصر، وأبو ! إليك عين: اجلارية، قال

  .جمرٍم قد أخذ منه باملخنق

  احلرب خدعة

  .ومن أخالق امللوك املكايدة يف حروا

ينبغي للملك السعيد أن جيعل احملاربة آخر حيله، فإن النفقة يف كل شيء إمنا هي من : ولذلك كان يقال
فإن كان للحيل حممود عاقبٍة، فذلك بسعادة امللك، إذا ربح . األموال، والنفقة يف احلروب إمنا هي من األنفس

  .إن أعيت احليل واملكايد، كانت احملاربة من وراء ذلكو. ماله، وحقن دماء جيوشه

  .فاسعد امللوك من غلب عدوه باحليلة واملكر واخلديعة

  .احلرب خدعة: وقد روينا عن نبينا، صلى اهللا عليه وسلم، ما حيقق هذا، ويؤكده بقوله

ر من ذلك على حديٍث أو ولكنا نقتص. واألخبار يف ذلك عنهم كثرية. وليس ألحٍد من اخلدع ما مللوك األعاجم
  .حديثني

فمن ذلك ما يذكر عن رام جور أنه ملا ملك بعد أبيه يزدجرد، بلغه أن ناحية من نواحي أطرافه قد أخذت، 
فكان إذا . فاستخف ا وأظهر االستهانة به، حىت قوي أمر ذلك العدو واشتدت شوكته. وغلب عليها العدو

: فقال. حىت قيل إنه قد زحف إليك، ووجه جيوشه إىل قرار دارك. نهأخرب حباله، استخف بأمره، وصغر من شأ

  .دعوه فليس أمره بشيء

إن تراخي امللك عن عدوه : فلما رأى وزراؤه اونه وتراخيه عن أمر عدوه، واستهانته به، اجتمعوا إليه، فقالوا
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  .لك، وأمره كل يوم يف علوليس من سياسة امللك، وال تدبري اململكة، وقد قرب هذا العدو من قرار دار امل

  .دعوه، فأنا أعلم بضعفه وصغر شأنه منكم: فقال رام

  .وأقبل على اللهو واللعب، وترك ما جيب عليه من الصمد لعدوه والقصد له

فلما دنا عدوه منه، وأشرف عليه، وخاف الوزراء ورؤساء أهل اململكة اجتياحه، اجتمعوا فتآمروا بينهم على 
  .نيفه وإعالمه ما قد أشرفوا عليه من البوار واهللكةتوبيخ امللك وتع

وبلغه اخلرب، فأمر مائيت جاريٍة من جواريه، فلبسن الثياب املصبغة املختلفة األلوان، ووضعن على رؤوسهن 
  .أكاليل الرحيان، وركنب القصب

فلما رآهم، صاح . ليهوفعل رام كما فعلن، فلبس من ثيان املصبوغة، وركب قصبةً، وأذن للوزراء فدخلوا ع
  .باجلواري، فمررن خيطرن، ورام خلفهن يغين، وهن يغنني معه، ويصحن ويلعنب

  .فلما رأى ذلك وزراؤه، يئسوا منه واجتمعوا على خلعه

مث ! لك الويل إن علم أحد من أهل اململكة ما أريد أن أفعل: وبلغه اخلرب، فدعا جاريةً من خاص جواريه، وقال
  .ودعا مبدرعة صوٍف فتدرعها، وخرج يف جوف الليل ومعه قوسه ونشابه. رأسه فحلقتهأمرها أن حتلق 

  .وتقدم إىل اجلارية أن ختفي أمره، وتظهر أنه عليل إىل رجوعه إليها

فجعل ال مير به طائر يف السماء، . فكمن يف مغاٍر على ظهر الطريق. ومضى وحده، حىت انتهى إىل طالئع العدو
  .ال وضع سهمه منه حيث أحبوال وحش يف الرب، إ

  .وجعل جيمع كل ما صاد من ذلك، فجمعه بني يديه حىت صار كالشيء العظيم

ما أنت، ومن أنت، ومن أين ! ويلك: فأخذه وقال. فمر به صاحب طليعة العدو، فنظر إىل أمٍر ت له: قال
 -ئس، وإن موالي غضب علي أنا غالم سا: قال! فلك األمان: قال! إن أعطيتين األمان، أخربتك: أنت؟ قال

وإين طلبت .  فأوجعين ضرباً، ونزع ثيايب، وحلق رأسي، وألبسين هذه املدرعة، وأجاعين-وكان يل حمسناً 
فما أعجبين كثرة ما صدت، اردت أن أرمي بكل ما معي من هذه . غفلته، فخرجت أطلب شيئاً أصيده فآكله

  .السهام، مث أنصرف

فرمى بني يديه، فكان ال يضع سهمه يف ! إرم بني يدي: فقال له امللك. ربه بقصتهفأخذه، فحمله إىل امللك، فأخ
يف هذه اململكة من يرمي ! ويلك: فقال. فبهت امللك، وطال تعجبه. طائٍر وال غريه إال أصابه حيث أراد

  .الثقافةوعندي جنس آخر من . أنا أخسهم رمايةً، وأحقرهم قدراً! أيها امللك: رمايتك؟ فضحك رام، وقال

ٍر: وما هو؟ قال: قال   .ادع يل بإب

فأخذ إبرةً، فرمى ا على عشرة أذرٍع، مث أتبعها بأخرى فشكلها، مث اتبعها بأخرى فشكلها . فدعا له ا
  .كذلك، حىت جعلها سلسلةً قد تعلق بعضها ببعض

!  قربت من قرار دارهأما يعلم أين قد! ملككم هذا جاهل! ويلك: فبهت امللك، وملي قلبه رعباً، فقال له

  .قد أعطيتك األمان: قال. إن أعطاين امللك األمان نصحته: فضحك رام، وقال

    

وذلك أين أخس . إن ملكنا إمنا تركك استهانةً بأمرك، وتصغرياً لشأنك، وعلماً بأنك ال خترج من قبضته: قال
ل بألٍف سهٍم ألف رجٍل، فما ظنك بامللك، فإذا كنت، وأنا ذه احلال، أقت. من يف دار مملكته، وأمخلهم ذكراً
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ولقد خربت عن ! صدقين فيما قلت: وله مائة ألف عبٍد يف قرار داره، أصغرهم شأناً أكرب مين؟ فقال له امللك
وما تركين أبلغ هذا املوضع من ملكه إال ملا ذكرت؟ . رام من تصغريه لشأين، واستخفافه بأمري ما طابق خربك

. مث خرج ال يلوي على شيء، وأطلق رام.  يرحتل من ساعته؛ ونادى يف الناس بالرحيلفأمر عظيم جيشه أن

ما : فانصرف بعد ثالثٍة، حىت دخل داره ليالً؛ فلما أصبح، قعد للناس، ودخل عليه الوزراء والعظماء، فقال
  .شأن، ضعيف املنةقد كنت أقول لكم إنه صغري ال: فقال. عندكم من خرب عدونا هذا؟ فأخربوه بانصرافه عنهم

  .ومل يعلم أحد منهم ما كانت العلة يف انصرافه

وكان كسرى أبرويز، بعد رام جور، صاحب مكايٍد وخدع يف احلروب، ونكاية يف : مكايد كسرى أبرويز
  .العدو

  .وكان قد وجه شهر براز حملاربة ملك الروم، وكان مقدماً عنده يف الرأي والنجدة والبسالة ومين النقيبة

كان شهر براز قد ضيق على ملك الروم قرار داره، وأخذ مبخنقه، حىت هم مبهادنته، ومل حماربته، وطلب ف
  .فأىب ذلك عليه شهر براز. الكف عنه

  .واستعد له ملك الروم بأفضل عدة، وأمت آلة، وأحد شوكة، وتأهب للقائه يف البحر

 إليه من ماٍل وسالٍح وكراٍع وآلٍة وطعام وغري قد أعد يف البحر كل ما حيتاج. فجاءه يف مجع ال حتصى عدته
  .ذلك، والسفن مشحونة موقرة

فبينا هو كذلك إذ عصفت ريح يف تلك الليايل، فقلعت أوتاد تلك السفن كلها ومحلتها إىل جانب شهر براز، 
  .فصارت يف ملكه

فوجه شهر براز بتلك . حوأصبح ملك الروم، قد ذهب أكثر ما كان ميلك من األموال واخلزائن والعدد والسال
ما : فلما رأى أبرويز ما وجه به شهر براز، كرب يف عينه، وعظم يف قلبه، وقال. اخلزائن واألموال إىل أبرويز

جادلنا مبا ال تسخو به ! نفس أحق بطيب الثناء، ورفيع الدعاء، والشكر على الفعل الظاهر من شهر براز
، وأمر بتلك األموال واخلزائن، فوضعت نصب عينيه، مث قال فجمع وزراءه! النفوس، وال تطيب به القلوب

هل تعلمون أحداً أعظم خطراً وأمانةً، وأحرى بالشكر من شهر براز؟ فقامت الوزراء، فتكلم كل : لوزرائه
واحٍد منهم، بعد أن محد اهللا وشكره وجمده، وأثىن على امللك وهنأه، مث ذكر ما خص اهللا به امللك من مين نقيبة 

  . براز وعفافه وطهارته ونبله وعظيم عنايتهشهر

وكان للملك غالم يقال له . مث قام أبرويز فدخل إىل نسائه. حىت إذا فرغوا، أمر بإحصاء تلك األموال واخلزائن
قد مأل قلبك قليل من كثٍري، وصغري من كبري، وتافه ! أيها امللك: رسته، وكان شيء الرأي يف شهر براز؛ فقال

ولئن كان امللك مع رأيه الثاقب، وحزمه الكامل، يظن أن شهر .  فيه شهر براز، وآثر به نفسهمن عظيم، خانك
  .براز أدى األمانة، لقد بعد ظنه من احلق، وخس نصيبه

تكتب غليه بالقدوم، : فما الرأي عندك؟ قال. ما أظنك إال صادقاً: فوقع يف نفس أبرويز ما قال رسته، فقال له
ىل مناظرته ومشاورته يف مل أمرٍ مل جتز الكتابة به، فإنه إذا قدم مل خيلف ما ميلك وراءه، إذ وتومهه أن بك حاجةً إ

  .كان ال يدري أيرجع إىل ما هناك أم ال؛ فيكون كل ما يقدم به نصب عينيك

  .فكتب أبرويز إىل شهر براز يأمره بالقدوم عليه ملناظرته ومشاورته يف أمٍر يدق عن الكتاب واملراسلة

إين كنت كتبت إليك آمرك بالقدوم لناظرك يف مهم من :  مضى الرسول، أردفه برسوٍل آخر وكتب إليهفلما
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فأقم، وكن . مث علمت أن مقامك هناك أقدح يف عدوك، وأنكى له، وأصلح للملك، وأوفر على اململكة. أمري
! والسالم.  أو احلتففإنه من ذهب ماله، محل نفسه على التلف. من عدوك، على حذر، ومن غرته على تيقظ

. إن قدمت فرأيته قد تأهب للخروج إيل وظهر ذلك يف عسكره، فادفع إليه هذا الكتاب: وقال للرسول الثاين .

وعلمت أن ذلك ألمٍر تصلحه من . أما بعد، فإين كتبت إليك، وقد استبطأت جواب قدومك وحركتك: وكتب
 أخاك على عملك، وأغذ السري، وال تعرج على مهم فإذا أتاك كتايب هذا، فخلف. أمر نفسك أو مكيدة عدوك

  .وال غريه، إن شاء اهللا

    

فقدم الرسول الثاين، وليس لشهر براز يف . وإن مل تره استعد للخروج، وال تأهب له، فادفع إليه الكتاب األول
  .فدفع إليه الكتاب األول. اخلروج وعزم وال خاطر، وال هم به

  . حيلةأول كل قتلٍة: فقال شهر براز

  .بباب امللك قد كتب إليه ما كان من قول رسته للملك، وما كان من جواب امللك له: وكان خليفة شهر براز

  .مث نازعت أبرويز نفسه، ودعاه شرهه إىل إعادة الكتاب إىل شهر براز بالقدوم عليه

  .فقد ظهركان األمر قبل اليوم باطناً، فأما اليوم : فلما قرأ شهر براز كتابه الثالث، قال

إين قد وليتك أمر : فلما علم أبرويز أن نية شهر براز قد فسدت، وأنه ال يقدم عليه، كتب إىل أخي شهر براز
فلما أتاه كتابه، أظهره، ! فإن سلم لك شهر براز ما وليتك، وإال فحاربه. ذلك اجليش، وحماربة ملك الروم

  .ره مبحاربته إن أىب أن يسلم إليه ما والهوبعث إىل شهر براز خيربه أن امللك قد واله موضعه، وأم

فإن قتلين اليوم . هو صاحب حيٍل ومكايد، وقد فسدت بيته يل ولك. أنا أعلم بأبرويز منك: فقال له شهر براز
  .قتلك غداً؛ وإن قتلك اليوم، كان قتلي غداً أقوى

ن صاحبه، واجتمعا على حماربة وتوثق كل واحٍد منهما م. مث إن شهر براز صاحل ملك الروم، ملا خاف أبرويز
  .دعين أتوىل حماربته، فإين أبصر مبكايده وعوراته: فقال له شهر براز. أبرويز

  .بل أقم يف دار مملكيت حىت أتوىل أنا حماربته بنفسي: فأىب عليه ملك الروم، وقال

  .أما إذ أبيت علي، فإين مصور لك صورةً، فاعمل مبا فيها، وامتثلها: فقال شهر براز

مث صور له كل مرتٍل يرتله بينه وبني أبرويز يف طريقه كله، وأي املنازل ينبغي له أن يقيم فيه، وأيها جيعلها طريقاً 
فإذا صرت بالنهروان، فأقم دونه، : وسرياً ماضياً، حىت إذا أقامه من طريقه كله على مثل وضح النهار، قال له

  .كرك إليهوال تقطعه غليه، واجعله مرتلك، وجهز جيوشك وعسا

  .فمضى ملك الروم حنوه

وبلغ أبرويز اخلرب، فضاق به ذرعه، وارتج عليه أمره، فكان أكثر جنوده قد تفرقوا لطلب املعاش، لقطعه عنهم 
  .فبقي يف جنٍد كامليت، أكثرهم هزىل أضراء. ما كان جيب هلم من إقطاعام وأرزاقهم

طريقه كله، حىت إذا أشرف على النهروان، عسكر وكان ملك الروم يعمل على ما صوره له شهر براز يف 
وكان يف أربعمائة . وقد بلغه قلة مجوعه، وتفرق جنوده، وسوء حال من بقي معه. هناك، واستعد للقاء أبرويز

  .ألٍف، قد ضاقت م الفجاج واملسالك، فطمع يف قتل أبرويز ومل يشك يف الظفر به

 أنعم على جد النصراين واستنقذه من القتل أيام قتل ماين وكان فدعا أبرويز رجالً من النصارى، كان جده قد
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قد علمت ما تقدم من أيادينا عندكم، أهل البيت قدمياً : من أصحابه الذين استجابوا له، فقال له أبرويز
  .وحديثاً

  .وإين لشاكر ذلك لك وآلباءك! أجل أيها امللك: قال

  .ته يف قرار ملك الروم، فادفعها إليه من يدك إىل يدهفخذ هذه العصا، وامض ا إىل شهربراز، فأ: قال

أما بعد، فإين كتبت إليك كتايب هذا : وعمد إىل عصاً مثقوبٍة، فأدخل فيها كتاباً صغرياً منه إىل شهر براز
فإذا جاءك فحرق دار مملكة الروم، واقتل املقاتلة، واسب الذرية، واب األموال، وال . واستودعته العصا

واعلم أين واثب مبلك الروم يوم كذا . ناً تطرف، وال أذناً تسمع، وال قلباً يعي، إال كان لك فيه حكمتتركن عي
  .فليكن هذا وقتك الذي تعمل فيه ما أمرتك. وكذا

وإياك مث إياك أن تدفع . ال تعرجن على شيٍء، وال تقيمن يوماً واحداً: وأمر للنصراين مباٍل، وجهزه، وقال: قال
فلما عرب النهروان، اتفق أن كان عبوره . مث ودعه، ومضى النصراين!  شهر براز، من يدك إىل يدهالعصا إال إىل

بئس الرجل أنا إن : فاملت عيناه، وقال. فسمع قرع عشرة آالف ناقوٍس أو أكثر. مع وقت ضرب النواقيس
فاستأذن عليه، فأذن هللا، فأتى باب ملك الروم، ! أعنت على دين النصرانية، وأطعت أمر هذا اجلبار الظامل

مث استخرج الكتاب منها، فقريء عليه، . فأخربه بقصة أبرويز حرفاً حرفاً، مث دفع إليه العصا، فأخذها ونظر فيها
وأمر، فقوضت أبنيته من ساعته؛ ونادى يف ! ولئن وقعت عيين عليه، ألقتلنه! خدعين شهر براز: فنخر وقال

  .حٍدالناس بالرحيل، وخرج ما يلوي على أ

: ووجه أبرويز عيناً له جييئه خبربه؛ فانصرف إليه، فأخربه أن امللك قد مضى ما يلتفت لفتةً، فضحك أبرويز وقال

    ! إن كلمةً واحدةً هزمت أربعمائة ألٍف جلليل قدرها، ورفيع ذكرها

ب على رعاياها هلا، وغذ قد انتهينا إىل هذا املوضع من كتابنا هذا، وأخربنا بأخالق امللوك يف أنفسها وما جي
  .بقدر وسع طاقتنا، فلنختم كتابنا هذا بذكر من بعثنا على نظمه، وكان مفتاحاً لتأليفه ومجعه

ولنقل إنا مل نر يف صدر هذه الدولة املباركة العباسية، وال يف تارخيها وأيامها إىل هذه الغاية، فىت اجتمعت له 
ز الوالء من هاشٍم واخلصيص من خلفاء بين العباس الطيبني، فضائل امللوك وآداا ومكارمها ومناقبها، فحا

والتبين من املعتصم باهللا، وإخوته األبرار من أئمة املؤمنني، وورثة خامت النبيني، عدا األمري الفتح بن خاقان، موىل 
  .أمري املؤمنني

لغ به ارفع يفاعها، وأسىن ذروا، وبارك له واهبها، وزاده إليها الدأب عليها حىت يب! فلتهنئة هذه النعمة املهداة
  وأعلى درجاا، يف طول من العمر، 
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