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السياسية في فكر أبي عبد اهلل ابن األزرق األندلسي
األخالق ّ

د .رضا شعبان
جامعة باتنة1

الممخص:

السياسة ،والتّأكيد عمى
ييدف ىذا البحث إلى بيان منزلة األخبلق في ّ
الناس في دولة المسممين ،وذلك من
ضرورتيا في تحقيق التّوازن بين مصالح ّ

خبلل اآلراء واألفكار التي أودعيا أبو عبد اهلل ابن األزرق كتابو" :بدائع السُّمك

الممك".
في طبائع ُ

سماه" :في
حيث جعل ـ رحمو اهلل ـ لؤلخبلق ّ
السياسية بابا خاصا؛ ّ
الصفات التي تصدر بيا تمك األفعال عمى أفضل نظام" ،وجعميا في شكل
ّ
قواعد ،وأفرد لكل قاعدة منيا بعضا من صفحات كتابو ،ليرشد المموك والحكام
الربط بين
الصفات في حراسة ّ
إلى ضرورة ىذه ّ
الدين وسياسة الدنيا ،وقد برع في ّ
حدد فييا أثر األخبلق في نفوس
ىذه األخبلق ،فأقاميا عمى أربعة مقدمات؛ ّ

وبين األصول التي تستقى منيا فضائل
ّ
لمتقييم والتقويمّ ،
ونبو إلى قابميتيا ّ
الناسّ ،
الممك (الحكمة وال ّشجاعة والعفة).
Abstract:
This search aiming to illustrate the degree of ethics within
politics; and conferming the necessity of ethics on the equivalence of
human being interests within islamic state, depending on the openions
and ideas if "Abu Abdallah Al Azraq" in his book "Badaie Assulq fee
Tabaie Al Mulq".
He put a special chapter to politics' ethics, named "On the
Aspects Which These Actions proceeded on Best System", he put them
as rules, and set apart to each rule somme pages of his book, aiming to
guide the kings and rulers to the necessity of these aspects on the
protection if religion and ruling the state.
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مقدمــــــة:
السبلم عمى أشرف المرسمين؛ سيدنا
الصبلة و ّ
الحمد هلل رب العالمين و ّ
الدين ،وبعد:
محمد ،وعمى آلو ،وصحبو ،ومن تبعو بإحسان إلى يوم ّ
فإن األخبلق ميزان التّفاضل بين أفعال اإلنسان وتصرفاتو؛ فالفعل الحسن
ّ
السيء مرده إلى أخبلق سيئة ،وال يمكن لممرء
مرجعو إلى أخبلق حسنة ،والفعل ّ

التّجرد من أخبلقو ومنع ظيور آثارىا في تصرفاتو ،ميما اجتيد في إخفاء حقيقة
نفسو وستر معايبيا.
السياسة عمى الفضائل يجعل من أحكاميا منبعا لمرشد والصبلح
واستناد ّ
الرذائل يورد األمة الميالك؛ فبل مناص من
في المجتمع و ّ
الدولة ،واتكاؤىا عمى ّ
الساسة ،وظيور
السياسة ،وتأثيرىا في تصرفات ّ
االعتداد وااللتزام باألخبلق في ّ
أثرىا في األفعال واألقوال.
السياسة ،وحرصوا
ولقد ّ
شدد بعض فقياء اإلسبلم في الربط بين األخبلق و ّ
عمى ترشيد تصرفات والة األمور ،بتوجيييم إلى التّحمي بالمحاسن واجتناب
المساوئ؛ فأبدعوا في ظيور فن جديد تحت مسمى "مرايا األمراء" أو "نصائح

المموك".

الفن؛ فاجتيد في ترشيد
أبو عبد اهلل ابن األزرق أحد الذين برعوا في ىذا ّ
الصبلح ،وذلك في
السياسة ،وأبدع في ربطيا باألخبلق ،لجمب ّ
النفع وتحقيق ّ
ّ

لممك".
كتابو الماتع "بدائع السُّمك في طبائع ا ُ
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أوال /إشكالية البحث:
استنادا إلى ما سبق؛ يمكن تحديد إشكالية ىذا البحث في األسئمة التالية:
السياسة عند ابن
السياسية؟ وما المؤثر منيا في تيذيب ّ
ما المقصود باألخبلق ّ
خصيا بيا في كتابة البدائع؟
األزرق األندلسي؟ وما أىم الخصائص التي ّ
ثانيا /أىداف البحث:
السياسة عند المسممين ،ودورىا الفعال في ترشيد
نظ ار ألىمية األخبلق في ّ
تصرفات والة األمور ،جاءت فكرة ىذا البحث بقصد اإلشادة بضرورتيا ،والتّنبيو

الغفمة عنيا واىمال األخذ بأحسنيا.
عمى خطر ّ

السياسة المسمم عمى تتبع صحيح األخبلق ،واالبتعاد عن
وكذا
ّ
لحث رجل ّ
النبوة
سقيميا في ممارساتو المتعمقة بإدارة شؤون ّ
الدولة؛ وذلك بالتزام سبيل ّ

الراشدة ،واالستفادة من خبرة الحكماء ،وتتبع أقوال
اليادية ،والتّأسي بنيج الخبلفة ّ
العمماء في ىذا الباب ،لمرقي بدنيا المسممين ،واخراجيم من حال البؤس والتّيو

الساسة حينا ،وانحراف تصرفاتيم عن مكارم
التي صاروا إلييا ،بسبب عدم أىمية ّ
األخبلق اإلنسانية أحيانا أخرى.
ثالثا /منيج البحث:
ُيعد المنيج الوصفي أكثر المناىج مبلءمة ومواءمة لمعالجة مثل ىذه اإلشكالية
في األبحاث والدراسات العممية؛ فيو يرتبط ارتباطا وثيقا بعممية جمع المعمومات
وتمخيصيا وتصنيفيا وتقسيميا.
رابعا /خطة البحث:
قسمت البحث إلى ثبلثة محاور رئيسة؛ وذلك لغرض تحقيق اليدف المنشود:
ّ
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ضمنت األول التعريف الموجز بأبي عبد اهلل ابن األزرق األندلسي.
ّ
السياسية.
ّ
وبينت في الثاني ضبط مدلول األخبلق ّ
السياسية وخصائصيا عند ابن األزرق.
وجعمت الثالث في الحديث عن األخبلق ّ
النتائج والتّوصيات.
وأنييت البحث بخاتمة جمعت فييا أىم ّ
المحور األول :التّعريف بأبي عبد اهلل ابن األزرق األندلسي :يتناول ىذا
المحور التّعريف الموجز بمولـد ابن األزرق ونشأتـو ،والحديث عــن كتابو البدائع،
وذكر وفاتو ـ رحمو اهلل ـ.
أوال /مولده :ولد أبو عبد اهلل محمد بن عمي بن محمد بن عمي بن قاسم بن
مسعود بن األزرق ،الحميري ،األصبحي ،األندلسي ،الغرناطي ،المالقي ،سنة
 838ىـ ،ببمدة مالقة ،وىي إحدى واليات غرناطة عمى عيد مموك بني نصر،
وقد سقطت ىذه البمدة بأيدي اإلسبانيين سنة  898ىـ ،بعد قتال شديد بين

اإلسبان والمسممين(.)1

ثانيا /نشأتو :نشأ ابن األزرق بمسقط رأسو مالقة ،وبيا ترعرع في رياض العموم
والمعارف؛ فبدأ بحفظ القرآن الكريم وبعض المصنفات العممية واألدبية ،حسب
عادات أىل األندلس في التربية والتعميم آنذاك ،ومن خبلل كتاباتو نستدل عمى

أنو نشأ في بيت دين وعمم وعفة ،حيث كان اىتمامو كبي ار بالسموك واألخبلق(.)2

شغل ابن األزرق طوال حياتو أربع وظائف ،حيث تولى منصب القضاء في
بعض ببلد المسممين ،نذكر منيا :غرناطة والقدس الشريف؛ فكان الناس عن
 -1ابن األزرق ،أبو عبد اهلل محمد بن عمي :بدائع السمك في طبائع الممك ،تحقيق محمد بن عبد
الكريم ،الدار العربية لمكتاب ،ليبيا ـ تونس ،ج ،1مقدمة المحقق ،ص.11-7
 -2المصدر نفسو :ج ،1مقدمة المحقق ،ص.11
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أحكامو راضون ،وشغل رحمو اهلل وظيفة السفارة ،ما مكنو من زيارة تممسان
وتونس والقاىرة ،وتطوع لممارسة وظيفتي التدريس واإلفتاء ،فكان لو تبلمذة

أبرار ،ومقدرة فقيية وأصولية(.)1

لو مؤلفات عديدة منيا :شرحو لمختصر خميل سماه "شفاء الغميل" ،وكتاب
"روضة األعبلم بمنزلة العربية من عموم اإلسبلم" ،و"اإلبريز المسبوك في كيفية
أدب المموك" ،وزيادة عمى ىذا لو تقاييـد مفيدة وفتاوى نافعة(.)2

الممك :ترك لنا ابن األزرق كتابا
ثالثا /التّعريف بكتاب بدائع ُّ
السمك في طبائع ُ
السمك في
ال يقل أىمية عن ما جاء بو ابن خمدون في المقدمة ،سماه "بدائع ُّ

الممك" ،يضعو البعض في منزلة المقدمة ،ومنيم من يفضمو عنيا في
طبائع ُ
نواح كثيرة ،حيث أن ىناك من يعتبره "أعظم كتاب في االجتماع والسياسة لدى

المسممين"(.)3

والمتصفح لكتاب البدائع يجد أن كثي ار من المواطن يتشابو فييا كبلم ابن األزرق

مع سابقو ابن خمدون؛ "لقد انتفع ابن األزرق في بدائع السمك من سابقيو ،فيو
تمثل الكتابات االجتماعية والسياسية التي وصمت إليو عبر الفكر اإلسبلمي

المتفمسف (إخوان الصفا ،الفارابي ،).. ،ومن خبلل تراكم الفكر الفقيي المنصب

عمى القانون العام واألمور اإلدارية ،والوظائف اإلجرائية ،وسمطات الدولة ومسار

عجبلتيا (الغزالي ،الماوردي ،الطرطوشي)"(.)4

ويقرر البعض أن "ابن األزرق تجاوز ابن خمدون أو لخصو ،واستعان بو بوضوح
 -1المصدر نفسو :ج ،1مقدمة المحقق ،ص.31-11
 -2المصدر نفسو :ج ،1مقدمة المحقق ،ص.32-31
 -3ابن األزرق ،أبو عبد اهلل محمد بن عمي :بدائع السمك في طبائع الممك ،تحقيق سامي النشار،
بغداد ،1755 ،ج ،1مقدمة المحقق ،ص.35
 -4عبد األمير شمس الدين :الفكر التربوي عند ابن خمدون وابن األزرق ،ص.76
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جريء في أفكار كثيرة ،بل وردد أحيانا كممات وجمل من المقدمة"(.)1
والمؤكد أن "قيمة ىذا الكتاب تتجمى في اختيار المصادر النفيسة ،التي لخصيا
ابن األزرق أو نقل عنيا ما ىو في حاجة إلى نقمو حرفيا ،ويزيد في قيمتو عندما

توجو باآليات الكريمة واألحاديث الشريفة ،وأقوال الحكماء"()2؛ فكانت أفكاره
ّ
مترابطة ومتناسقة تناسقا ال اختبلل فيو.

يتحدث ابن األزرق في كتابو عن حقيقة الممك والخبلفة وسائر أنواع الرئاسات،

وعن ما يطالب بو السمطان تشييدا ألركان الممك وتأسيسا لقواعده ،وعن واجبات

جمة تدرج ضمن عممي االجتماع والسياسة ،والكتاب جدير
السمطان ،وذكر أمو ار ّ
بعناية الباحثين لسبر أغواره ،وكشف أس ارره ،واستخراج قواعده ،واستنباط
أحكامو.
ونجد أن ابن األزرق يصف مضمون مؤلفو في مقدمتو بقولو" :إن من أشير ما

عمم عقبل وسمعا ،وجمع فيو شروط القبول لبرىان المقبول جمعا ،أن الممك
صورة العمران البشري ،وق ارره ومعناه الذي تشتمل عميو فوائد االحتياج إليو

وأس ارره؛ واني لما رأيت من ذلك ما ىو أنور من شمس الظييرة ،وأجمى في
الظيور عند الخاصة والجميور من القضايا الشييرة ،قصدت إلى تمخيص ما

كتب الناس في الممك واإلمارة ،والسياسة التي رعييا عمى اإلسعاد بصالح

محيا الحكمة قناع
المعاش والمعاد أصدق أمارة ،عمى نيج يكشف عن
ّ
فصل ،وتحريره بالعجب العجاب ،ألتحف
االحتجاب ،ويأتي في تقريره لتيذيب ما ّ
تشوف ليذا الغرض ،ولم يعدل فيو من الجوىر إلى العرض ،من أمير
بو من ّ

 -1المرجع نفسو :ص.76
 -2ابن األزرق :بدائع السمك في طبائع الممك ،تحقيق محمد بن عبد الكريم ،ج ،1مقدمة المحقق،
ص.21
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صدقت فيو رغبتو وظيرت ،ومأمور وضحت لو دالئل اإلفادة بو وبيرت.
ولما اشتمل عمى كثير من أحوال الممك والدول ،وأمتع في إيراده لمختار مراده
وقرر ليا من
من حكم األواخر واألول ،وأبدى من أسرار الخميقة عجائب غريبةّ ،
برىان العقل السميم ما كفاه في التسميم الشكوك المريبة ،سميتو :بدائع السمك في

طبائع الممك"(.)1

رابعا /وفاة ابن األزرق :توفي ابن األزرق ـ رحمو اهلل ـ سنة  896ىـ في القدس
الشريف ،بعدما بمغ من العمر خمسا وستين سنة(.)2

السياسية :األخبلق قوام أفعال اإلنسان،
المحور الثاني :ضبط مدلول األخالق ّ
السياسية،
وىي منبع الحسن والقبح في تصرفاتو ،وقبل بيان مدلول األخبلق ّ
يحسن بنا التعريج عمى ذكر تعريف األخبلق في المغة واالصطبلح.

(خمق)،
إن األخبلق في لغة العرب جمع ُ
أوال /تعريف األخالق في المغةّ :
وتطمق عمى سجية اإلنسان ،وطبيعتو التي خمق عمييا؛ قال ابن فارس..." :

صاحبو قد قُ ِّدر عميو"(.)3
ألن
ُ
الخمُق ،وىي السجيَّةّ ،
َ

ق بضم البلم وسكونيا :وىو ِّ
الطبع والسجية"(.)4
الخمُ ُ
وقال ابن منظورُ " :
الدين و ْ

و ّبين المقصود بو فقال" :وحقيقتو أَنو لِصورة ِ
اإلنسان الباطنة؛ وىي ن ْفسو
الخْمق لصورتو الظاىرة وأَوصافيا
وأَوصافيا ومعانييا المختصةُ بِيا ،بمنزلة َ
اب والعقاب يتعمّقان بأَوصاف
حسنة وقبيحة ،والثو ُ
ومعانييا ،وليما أَوصاف َ

 -1المصدر نفسو :ج ،1ص.37-36
 -2المصدر نفسو :ج ،1مقدمة المحقق ،ص.12-15
 -3ابن فارس ،أبو الحسن أحمد :معجم مقاييس المغة ،ت محمد عبد السبلم ىارون ،دار الفكر،
1177ىـ ،ج ،3ص.312
 -4ابن منظور ،محمد بن مكرم بن عمي :لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،ط ،1ج ،15ص.63
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الصورة الباطنة أَكثر مما يتعمقان بأَوصاف الصورة الظاىرة"(.)1
ق
الخْم ُ
الخمُق ...فى األصل واحد لكن خص َ
قو ُ
الخْم ُ
وقال الراغب األصفيانىَ " :
ق بالقوى والسجايا
الخمُ ُ
بالييئات واألشكال والصور المدركة بالبصر ،وخص ُ

المدركة بالبصيرة"(.)2

عرف أبو حامد الغزالي ـ ـ رحمو اهلل ـ ـ
ثانيا /تعريف األخالق في االصطالحّ :
صدر األفعال بسيولة
الخمُق بقولو" :عبارة عن ىيئة في النفس راسخة ،عنيا تَ ُ
ُ
()3
وي ٍ
سر من غير حاجة إلى ِف ْكر ورويَّة" .
ُ
وذىب الشيخ محمد الطاىر ابن عاشور إلى تقرير ىذا المعنى؛ فقال ـ ـ رحمو اهلل
"الخمُق في اصطبلح الحكماءَ :ممَكة؛ أي :كيفية راسخة في النفس؛ أي:
ـ ـُ :
متمكنة في ِ
ِّ
تأمل"(.)4
صدر بيا عن النفس أفعا ُل صاحبيا دون ُّ
الف ْكر ،تَ ُ
ىذه حقيقة األخبلق عند الحكماء والفقياء؛ فيي صفات نفسية ،تكون مصد ار

الصفات المستقرة
لمفعل ،وباعثا عميو ،لكن يجدر بنا ّ
التنبو إلى أنو" :ليست كل ّ
في النفس من قبيل األخبلق ،بل منيا غرائز ودوافع ال ِ
بالخمُق ،ولكن
صمَة ليا ُ
ِ
ويميِّزىا عن جنس ىذه الصفات كون آثارىا في السموك
الذي َيفصل األخبلق ُ
الخمُق عن الغريزة ذات المطالب المكافئة
قابمة لممدح أو لمذم؛ فبذلك يتميَّز ُ
لحاجات اإلنسان الفطرية"(.)5

 -1المصدر نفسو.
 -2الراغب األصفياني ،أبو القاسم الحسين بن محمد :مفردات غريب القرآن ،ت محمد سيد كيبلني،
دار المعرفة ،ج ،1ص.136
 -3الغزالي ،أبو حامد محمد بن محمد :إحياء عموم الدين ،دار المعرفة ،بيروت ،ج ،1ص.31
 -4ابن عاشور ،محمد الطاىر :التحرير والتنوير ،دار سحنون لمنشر والتوزيع ،تونس ،ج،7
ص.153 -151
 -5عبدالرحمن حبنكة الميداني :األخبلق اإلسبلمية وأسسيا ،دار القمم ،سوريا ،ط1235 ،3ىـ ـ
1177م ،ج ،1ص.11-15
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الخمُق والغريزة متمثبل في القابمية لممدح وال ّذم؛
وبذلك يكون الفرق الجوىري بين ُ

لمتقييم والحكم عمييا بالحسن أو القبح ،وأما الغرائز
فآثار ُ
الخمق يمكن إخضاعيا ّ
فبل يمكن إخضاعيا لذلك ألنيا صفات جبمية فطرية في اإلنسان.
ويمكن أن تكون األخبلق قابمة لمتّعمم واالكتساب أيضا؛ فقد تكون طبيعية في
أصل خمق اإلنسان ،كما يمكن أن تكون كسبية ناشئة عن تمرن فكر أو تقميد.
قال ابن عاشور ـ ـ رحمو اهلل ــُ " :خمُق المرء مجموعة غرائز (أي :طبائع نفسية)
مرن
مؤتمِفة من انطباع ِف ْكري إما ِجبِمي في أصل ِخْمقتو ،واما َك ْسبي ناشئ عن تَ ُّ
جربة ن ْفعو ،أو عن تقميد ما ي ِ
ِ
الفكر عميو وتقمُّده إياه الستحسانو إياه عن تَ ِ
شاىده
ُ
اختيار من قول أو عمل لذاتو ،أو
ًا
سمى
من بواعث محبة ما شاىد ،وينبغي أن ُي َّ
سمى تخمُّقًا"(.)1
تقميدا ،ومحاولتو تُ َّ
وي َّ
سمى ً
لكونو من سيرة َمن يحبو ويقتدي بوُ ،
أن المقصود
السياسية :استنادا لكل ما سبق يمكن القول ّ
ثالثا /تعريف األخالق ّ
النفسية التي تكون مصد ار لتصرفات ولي
الصفات ّ
السياسية :جممة ّ
باألخبلق ّ

الدولة.
األمر ،وباعثة عمييا في معرض تدبيره لشؤون ّ

السياسية يمكن حصرىا في
ىذا بصفة عامة؛ واذا أردنا التّدقيق ّ
فإن األخبلق ّ
بأنيا :جممة الفضائل التي يمزم ولي األمر التّحمي بيا ،أثناء سياستو
القول ّ
الدنيوية.
الدينية ،ويصمح شؤونيا ّ
لشؤون األمة ,بما يحفظ أمورىا ّ

السياسية المقصودة في ثنايا
واضح من خبلل ىذا التّعريف األخير ،أن األخبلق ّ
الرذائل
ىذا البحث ،ىي الفضائل التي تكون مبلزمة
لتصرفات الحكام ،وليست ّ
ّ

بالسياسة في
التّي ىي من ذميم األخبلق التّي يمزم اجتنابيا؛ فارتباط األخبلق ّ
 -1ابن عاشور :مصدر سابق ،ج ،7ص.153 -151
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عما يناقضيا من
شريعة اإلسبلم يحتّم عمى الحاكم التزام الفضائل ،واالبتعاد ّ
السياسة عند المسممين ىو الحفاظ عمى مصمحة
الموبقات والرذائلّ ،
ألن مقصد ّ
بالسياسة
المحكومين في العاجل واآلجل ،ويؤدي التّفريط في ذلك إلى االنحراف ّ
السمحة لرسالة اإلسبلم.
عن الشرع واالبتعاد بيا عن التّعاليم ّ

السياسية وخصائصيا عند ابن األزرق:
المحور الثالث :األخالق ّ
ألح عمى ضرورتيا في إصبلح
السياسي عند المسممين باألخبلق ،و ّ
لقد اىتم الفقو ّ
تصدوا ليذه المسألة دراسة
السياسة وترشيد أحكاميا؛ فبرع ج ّل الفقياء الذين
ّ
ّ
السياسة،
وتأليفا ،خاصة في الغرب اإلسبلمي ،حيث ّ
جدوا في طمب أخمقة ّ
الفن الذي
ّ
ووجيوا أقبلميم ومؤلفاتيم إلى االىتمام بنصيحة الحكام والممــوك ،وىو ّ
ُعرف فيما بعد باسم :مـ ـ ـ ـ ـرايا األمـ ـ ـ ـ ـراء ،أو نصائح المموك ،ويدخل ضمنو ما
كتبو المرادي القيرواني في "اإلشارة إلى أدب اإلمارة" ،وما خطّو الطرطوشي في
النافعة"،
السياسة ّ
سوده ابن رضوان في "ال ّشيب البلمعة في ّ
"سراج المموك" ،وما ّ
دونو ابن األزرق في كتابو "بدائع السمك في طبائع الممك" وغير ذلك...
وما ّ

السياسية عند ابن األزرق:
أوال /بيان أىم األخالق ّ
الصفات التي تصدر بيا تمك األفعال
سماه" :في ّ
عقد عبد اهلل ابن األزرق بابا ّ
الممك ووجوده؛ وذلك
عمى أفضل نظام" .وىو يقصد باألفعال :ما تقام بو صور ُ
الرشيدة والتّدبير الحسن.
غاية ّ
السياسة ّ

جعميا ـ ـ رحمو اهلل ـ ـ في شكل قواعد ،وأفرد لكل قاعدة منيا بعضا من صفحات

الدين وسياسة
الصفات في حراسة ّ
كتابو ،ليرشد المموك والحكام إلى ضرورة ىذه ّ
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الدنيا( ،)1ولم يتوان في التدليل واالستشياد عمى صواب رأيو بما نقمو من كبلم

العمماء والحكماء؛ فكانت عشرين قاعدة :العقل ،والعمم ،والشجاعة ،والعفة،
الرفق ،والمين ،والتثبت،
والسخاء والجود ،والحمم ،وكظم الغيظ والغضب ،والعفو ،و ّ
والوفاء بالوعد والعيد ،والصدق ،وكتم السر ،والحزم ،والدىاء والتغافل،

والتواضع ،وسبلمة الصدر من الحقد والحسد ،والصبر ،والشكر(.)2

عبر عنيا ـ ـ رحمو اهلل ـ ـ باسم القواعد؛ فكان كل خمق بمثابة قاعدة مستقمة في
ّ
أي منيا
السياسة ،ليا تأثيرىا اإليجابي في تصرفات الممك أو الحاكم ،وتخمف ّ
شأنو اإلضرار بمصالح األمة؛ فالقاعدة ىي ما ينبني أو يقوم عميو الشيء،

السياسة المفتقرة لؤلخبلق الفاضمة بمثابة فيروس ينخر جسد األمة،
وبذلك تكون ّ
ويفقده مناعتو بالتّدريج ،فتكون األمة عرضة لميبلك وخراب العمران ،بتخمفيا عن

الناس.
القيام بواجب الشيادة عمى ّ

الضعف
ويوصمنا التّأمل العميق في حال األمة ،والتّقصي ّ
الدقيق لفترات القوة و ّ
السياسية الفاضمة قوام الحكم
من تاريخيا ،إلى نتيجة مفادىا :أن األخبلق ّ

الرذائل سبب ال ّذل والخسران الذي أصاب األمة ،فأدت إلى ظيور
الراشد ،وأن ّ
ّ
االنحطاط في كثير من مجاالت الحياة ،وكانت السبب المباشر في سقوط دول
وحضارات.

الساسة؛ يمتزم بيا
السياسة وتصرفات ّ
فجممة ىذه األخبلق أو القواعد عمييا مدار ّ
" -1حراسة الدين وسياسة الدنيا"؛ أكد عمى ىذا المعنى ج ّل الفقياء في تعريفيم لمخبلفة ،وقد جعموا
أسمى مقاصدىا تحقيق ىذين المقصدين .انظر الماوردي ،أبو الحسن عمي بن محمد :األحكام
السمطانية والواليات الدينية ،تحقيق عصام فارس الحرستاني ومحمد إبراىيم الزغمي ،بيروت،
1214ىـ ـ ـ 1774م ،ص .11وانظر ابن خمدون ،عبد الرحمن :المقدمة ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان،
ط1231 ،1ىـ3551 ،م ،ص.167
 -2ابن األزرق ،أبو عبد اهلل محمد بن عمي :بدائع السمك في طبائع الممك ،تحقيق سامي النشار ،دار
السبلم ،مصر ،ط1237 ،1ىـ ـ3556م ،ج ،1ص.255-137
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الدولة ،بما يحقق النّفع ويدفع الضرر
الحاكم في رئاسة بني جنسو وادارة شؤون ّ
عن الجميع ،وال يختمف اثنان في حقيقتيا وأىميتيا لضبط عبلقة اإلنسان بأخيو

اإلنسان ،وحماية المعامبلت اليومية من الشوائب السيئة والمكدرات الظالمة.
ولقد أثنى اهلل ـ سبحانو وتعالى ـ عمى أخبلق نبيو الكريم ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ ـ
أن المقصد
فقال[[ :واّنك لعمى خمق عظيم]] (سورة القمم :اآلية  ،)4وثبت أيضا ّ
األسمى لرسالة اإلسبلم ىو إتمام مكارم األخبلق؛ قال الرسول ـ ـ صمى اهلل عميو

((إنما بعثت ألتمم صالح األخبلق))( ،)1وقال أبو ذر ـ ـ رضي اهلل عنو ـ ـ
وسمم ــّ :
النبي صمى اهلل عميو وسمم ــ" :قال ألخيو :اركب إلى ىذا الوادي
لما بمغو مبعث ّ
فاسمع من قولو ،فرجع فقال :رأيتو يأمر بمكارم األخبلق"(.)2

السياسة
فبلبد لمحاكم المسمم أن
يستن بسنة ّ
ّ
النبي ـ ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ ـ في ّ
والحكم ،وال يجوز لو اإلعراض وال التّغافل عن القواعد التي أرساىا والمبادئ

السياسية ،قال اهلل تعالى [ :لَقَ ْد
التي خطّيا في ضبط األقوال وادارة األعمال ّ
لَ ُكم ِفي رس ِ َّ ِ
ِّ
ان َي ْرُجو المَّوَ َواْل َي ْوَم ْاآل ِخ َر َوَذ َك َر
ُس َوةٌ َح َس َنةٌ ل َمن َك َ
ول المو أ ْ
َُ
ْ
َكثِي اًر](سورة األحزاب :اآلية.)88

ان
َك َ
َّ
الموَ

فيذه األخبلق العشرين أو القواعد كما اصطمح عمييا ابن األزرق ،أساس قوة

الممك في الدنيا ،ومنبع الحسن والبياء في حضارة المسممين ،أيام عزىم

النبي ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ يمحظ
وشيادتيم عمى العالمين؛ والمتفحص لسيرة ّ
السمحة في
الحرص والتّفاني في تعميم الحكام والمحكومين معاني اإلنسانية ّ

جميع المعامبلت.

 -1أحمد ابن حنبل :مسند أحمد ،حديث رقم .6373
 -2محمد بن إسماعيل البخاري :صحيح البخاري ،باب حسن الخمق والسخاء وما يكره من البخل.
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السياسية عند ابن األزرق :أرجع ابن األزرق األخبلق
ثانيا /خصائص األخالق ّ
السابقة إلى جممة مقدمات ،عمييا مدار وقوام الفضائل أجمعيا ،ومنيا
السياسية ّ
ّ
النفوس وعبلج سقميا؛ أحاول إجماليا فيما يمي:
يطمب تيذيب ّ

إن لؤلخبلق أثر في نفوس
أ ـــ األخالق وال ّناس (األثر في ال ّنفس والتّصرف)ّ :
الصادرة عنيم؛ فالفضائل مردىا إلى أخبلق حسنة،
ّ
الناس ،وفي التّصرفات ّ
الناس ُنببل وحقارة ،رفعة ووضاعة،
والرذائل منبتيا أخبلق ذميمة ،وبذلك يتمايز ّ
شيامة ونذالة.

صرح بو الحكماء؛ فقال ـ رحمو
جاء تعريف األخبلق عند ابن األزرق موافقا لما ّ
النفس األفعال بسيولة دون تقدم روية"(.)1
اهلل ـُ " :
الخمق ممكة تصدر بيا عن ّ
وقد سبقت اإلشارة إلى تعريفي الغزالي وابن عاشور لؤلخبلق ،وكبلىما يعتبر

الخمق بيذا المعنى؛ وال غرابة في اعتماد ابن األزرق عمى ذلك ،واستميامو
ُ
المقصود من كبلم الحكماء ،واليدف إرشاد المموك إلى التّحمي بالفضائل
الرذائل ،ألنيا صفات تؤثر في التّصرفات ،فيحسن بالمتصدي
واالبتعاد عن ّ
لسياسة األمة التّ ّنبو والتّفطن لذلك ،حتى يصمح وال يفسد ،ويكون فعمو في

السياسة محمودا.
ّ

وىذا ما أكد عميو ضياء الدين الرّيس في معرض تعريفو لآلداب السمطانية ،فقال
النصائح و ِ
الحكم واإلرشادات العممية التي توجو إلى الممك أو
بأنيا" :مجموعة ّ
األمير أو الحاكم ،تيديو إلى أن يجعل سياستو حسنة مع الرعية ،وتبين لو

 -1ابن األزرق :المصدر نفسو ،ج ،1ص.135
 ال تكاد تخرج تعريفات القدامى والمعاصرين لمخمق عن ىذا المعنى .انظر عمى سبيل المثال :ابنمسكويو ،أبو عمي أحمد بن محمد بن يعقوب :تيذيب األخبلق وتطيير األعراق ،تحقيق ابن
الخطيب ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط ،1ص .عبد المقصود عبد الغني :األخبلق عند فبلسفة اليونان
وحكماء اإلسبلم ،مكتبة الزىراء1771 ،م ،ص.11
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الطريقة التي ينجح بو أو يستبقي بيا ممكو"(.)1
السياسة باألخبلق في صفحات كتابو البدائع ،ولم
حرص ابن األزرق عمى ربط ّ
يدخر جيدا في توجيو سموك الحاكم أو الممك إلى االلتزام بأحسنيا والتمثل
السياسة
بفضائميا ،حتى يضمن قوة دولتو ودوام حكمو أو ممكو ،بفضل رشاد ّ

والتّدبير.

قسم
الناس ّ
وذكر ـ ـ رحمو اهلل ـ ـ أن مراتب ّ
بالنسبة لؤلخبلق أربعة ،عمى نحو ما ّ
الغزالي ـ ـ رحمو اهلل ــ" :أحدىا :الباقي عمى أصل الفطرة في الخمو من
االعتقادات ،وفقدان التمييز بين الحق والباطل .ولم يبالغ شيوتو في انقباض

المذات ،فيذا سريع القبول ،لتغيير خمقو في أقرب زمان .الثاني :العارف بقبح
القبيح ،مع اإلصرار عميو انقياداً لمشيوة ،واعراضا عن الصالحات التي لم
يتعودىا ،فأمره أصعب ،لعسر مبمغ ما رسخ في نفسو من صبغة تعود الفساد،

وصعوبة قبولو لتعود الصبلح ،لكنو قابل لمرياضة ،أن أخذ فييا بصادق عزم.

الثالث :المعتقد في القبيح أنو الواجب المستحسن ،لرسوخو بذلك منذ أول النشأة،

فعند ذلك صبلحو ال يرجى إال عمى الندور لتضاعف أسباب ضبللو وخذالنو.
الرابع :المستكثر من الشرور ،الناشىء عمييا اعتقاداً ،أن التظاىر بذلك ىو
الفضيمة الرفيعة عمى قدر المشتير بيا ،وفي مثمو ،قيل :من التيذيب تيذيب

الرتب؛ فاألول جاىل فقط ،والثاني جاىل وضال ،والثالث جاىل وضال وفاسق.
والرابع جاىل وضال وفاسق وشرير"(.)2

لمتقييم (المدح والذم) :تعتبر ىذه الخاصية الفيصل بين
ب ـــ قابمية األخالق
ّ
 -1محمد ضياء الدين الرّيس :النظريات السياسية اإلسبلمية ،مكتبة دار التراث ،ط ،5ص.17
 -2ابن األزرق :بدائع السمك ،تحقيق سامي النشار ،دار السبلم ،ج ،1ص.137-136
 الغزالي :إحياء عموم الدين ،ج ،1ص.34031
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لمتقييم وأما الغريزة فبل.
األخبلق والغرائز؛ فقد سبق التذكير بأن آثار ُ
الخمق قابمة ّ

فالممِك ال بد لو من معرفة ىذه القضية ،واإلحاطة بيا حتى تكون لو مكنة
َ
التمييز بين خمقين؛ أحدىما :محمود .واآلخر :مذموم .فيمتزم األول ويتجنب

الثاني.

واإلنسان بصفة عامة يتنازعو ىذان الخمقان ،وتكون صفتو ومنزلتو في المجتمع

بحسب الغالب منيما؛ قال ابن األزرق ـ ـ رحمو اهلل ــ" :إن اإلنسان مركب من

الممَك ،قال اهلل تعالى[[ :إن ىذا إال َممَك كريم]]
خمق محمود يشبو بيا َ
(يوسف .)38:وخمق مذمومة يشبو بيا البييمة أو الشيطان قال اهلل تعالى:

[[أولئك كاألنعام بل ىم أضل]] (األعراف.)1(")879 :

واضح أن ابن األزرق ـ ـ رحمو اهلل ـ ـ يرشد الحكام والمموك إلى ضرورة العمم بيذه

المسألة ،وعدم الغفمة عنيا ،ألن دور المتصدر لمقيادة يتمخص في اإلصبلح،

والحرص عمى تحقيق الفبلح ،والخطر كل الخطر في الغفمة عن ذلك ،فتمتبس
النافع والضار؛ فيدخل الفساد عمى
الممِك ،حينيا يصبح ال يفرق بين ّ
األمور عمى َ
السياسة وانحرافيا عن
مممكتو ،ويقع الظمم عمى مواطني دولتو ،بسبب فساد ّ
تحقيق المقاصد السامية لمحكم.

السميمة ،فتتحول
ّ
وينبو ـ ـ رحمو اهلل ـ ـ إلى خطورة انحراف أخبلق الممك عن الفطرة ّ
تدبر
طباع اإلنسان فيو إلى طباع سباع ضارية ،والحاذق من عرف فمزم ،ومن ّ

السياسي البارع من يستطيع التزام األخبلق الفاضمة في تدبيره ،والذي
فوعى ،ألن ّ
وصدىا عن أن تؤثر في تصرفاتو؛ قال ـ ـ رحمو
لو قدرة عمى كبت جماح الرذائل
ّ

 -1ابن األزرق :بدائع السمك ،تحقيق سامي النشار ،دار السبلم ،ج ،1ص.135
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اهلل ــ ..." :ومن ثم أن المسخ في الباطن واقع في ىذه األمة"( ،)1ونقل عن ابن

الحاج قولو" :أن الظممة ال فرق بينيم وبين السباع إال في الصورة الظاىرة،
والمعاني جامعة بين النوعين"(.)2

ثمة فإن األخبلق فضائل ورذائل ،وتكون منزلة الحكام والمموك عمى حسب
ومن ّ
الردي من تغمبت شيوتو
الغالب منيا؛ فالفاضل من غمبت حسناتو سيئاتو ،و ّ

السوية؛ ويؤكد الطاىر بن عاشور حقيقة قابمية األخبلق
الحيوانية عمى فطرتو ّ
ِّ
المتمكنة في َّ
الن ْفس،
"خمُق بضمتين :فيو السجية
لمتقييم ،فقال ـ ـ رحمو اهلل ـُ :
ّ
باعثة عمى عمل ي ِ
ناسبيا من خير أو شر ،وقد فسِّر بالقوى النفسية ،وىو تفسير
ُ
قاصر ،فيشمل طبائع الخير وطبائع الشر؛ ولذلك ال يعرف أحد النوعين من
الخمُق ،أو
ضم إليو فيقالُ :خمق حسن ،ويقال في ضده :سوء ُ
المفظ إال بقيد ُي َ
الخمُق الحسن"(.)3
ُخمُق ذميم ،فإذا أُطمِق عن التقييد انصرف إلى ُ
لمتقويم (التّغيير والتّعديل) :إن األخبلق التي يتصف بيا
ج ـــ قابمية األخالق
ّ
السيطرة عمى ىذه
لمتقويم والتّعديل؛ فكل ابن آدم إال ولو مكنة ّ
اإلنسان ليا القابمية ّ

الصفات ،ليرتقي بنفسو في ىذه الحياة ،ويجنبيا ما يشينيا من قبيح الرذائل
ّ
والسيئات.
قال ابن األزرق ـ ـ رحمو اهلل ــ" :إن األخبلق قابمة لمتغيير بطريق الرياضة ،عمى

معنى ردىا إلى االعتدال"(.)4

 -1المصدر نفسو.
 -2المصدر نفسو.
 ابن الحاج ،أبو عبد اهلل محمد بن محمد العبدري الفاسي :المدخل ،دار الفكر ،ج ،1ص.61 -3ابن عاشور ،محمد الطاىر :التحرير والتنوير ،دار سحنون لمنشر والتوزيع – تونس ،ج،7
ص.153 -151
 -4ابن األزرق :بدائع السمك ،تحقيق سامي النشار ،دار السبلم ،ج ،1ص.136
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الرذائل ،وتقويم األخبلق
وأرشد ـ ـ رحمو اهلل ـ ـ إلى ّ
السبب الذي يمكن بو تعديل ّ
الذميمة ،حتى يتأسى الممك بذلك ،و يجتيد في ترقية أخبلقو ،ويجد في طمب
الفضائل؛ فقال" :أن السبب الذي بو ينال تغيير الخمق المذموم أمران في الجممة:
أحدىما :فطري ال كسبي إنما ىو بمحض الجود اإلليي لمن يوجد كامل العقل،

حسن الخمق معتدل الشيوة والغضب ،عالماً من غير معمم ،متأدباً من غير
مؤدب ،كاألنبياء عمييم السبلم .الثاني :كسبي ،وىو الرياضة المراد بيا حمل
النفس عمى عمل مقتضى الخمق المطموب كتكمف طالب الجود يتعاطى فعل

الجود ،حتى يصير لو طبعاً وال تكمف فيو .وكذا في سائر الخمق الحميدة"(.)1

د ـــ أصول األخالق الفاضمة :إن لكل عمم قواعد يقوم عمييا ،ولكل صفة في
اإلنسان أصول تستقى منيا؛ ويرجع ابن األزرق أصول الفضائل إلى ثبلثة أمور:
الحكمة والشجاعة والعفة.
قال ـ ـ رحمو اهلل ـ" :أصول الفضائل ثبلثة :الحكمة والشجاعة والعفة ،ومجموعيا

العدالة؛ فالحكمة :الخمق الذي يصدر بو الفعل المتوسط بين فعمي الحدة
والغباوة ،والشجاعة :الخمق الذي يصدر بو الفعل المتوسط بين فعمي التيور

والجبن ،والعفة :الخمق الذي يصدر بو الفعل المتوسط بين فعمي الفجور

والخمود"(.)2

ويوجو الحكام والمموك إلى ضرورة التحمي بيذه
فكأنو يمفت ّ
ّ
النظر ـ ـ رحمو اهلل ــّ ،
الصفات ،حتى يكونوا عدوال في أخبلقيم ،عادلين في سياستيم ،ولتكون أخبلقيم
وسياستيم في منزلة وسطى بين اإلفراط والتّفريط.
 -1المصدر نفسو ،ج ،1ص.137
 -2المصدر نفسو ،ج ،1ص.135
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القيم ـ ـ رحمو اهلل ــ" :السياسة نوعان :سياسة ظالمة؛ فال ّشريعة تحرميا.
قال ابن ّ
وسياسة عادلة ،تخرج الحق من الظالم الفاجر؛ فيي من ال ّشريعة عمميا من
عمميا وجيميا من جيميا"( .)1وقد أكد ىذا التّقسيم عبلء الدين الطرابمسي في
معينو وابن عابدين في حاشيتو عمى الدر المختار(.)2

إن جماع األخبلق التي حرص ابن األزرق عمى توجيو المموك إلى التحمّي بيا
مردىا إلى ىذه األصول الثبلثة؛ فبل عقل ،وال عمم ،وال حمم ،وال سخاء من دون

حكمة وشجاعة وعفة.

الصفات العشرين التي ضمنيا صفحات كتابو ،وألح عمى
وقس عمى ذلك بقية ّ
السياسة الصالحة،
ضرورة التزام الحاكم بيا ،لعممو بأن األخبلق الفاضمة أساس ّ
الممك السعيد وأساس ازدىار عمرانو.
و ّ
السياسة الصالحة قوام ُ

 -1ابن القيم ،أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر :الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،تحقيق محمد
جميل غازي ،مطبعة المدني ،القاىرة ،ص.3
 -2الطرابمسي ،أبو الحسن عبلء الدين عمي بن خميل :معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من
األحكام ،ص.355
 ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر :حاشية رد المحتار عمى الدر المختار ،تحقيق عادل أحمد عبدالموجود وعمي محمد معوض ،دار عالم الكتب ،الرياض ،السعودية ،طبعة خاصة1231 ،ىـ،
ج ،4ص.35
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خاتمة
يمكن التأكيد في خاتمة ىذ البحث عمى ما يمي:
* برع أبو عبد اهلل ابن األزرق األندلسي في كتابو "بدائع السمك في طبائع
النفيسة وتمخيصيا ،حيث
الممك"؛ وتتجمى براعتو في القدرة عمى اختيار المصادر ّ
نقل عنيا ما ىو في حاجة إلى نقمو حرفيا ،وزاد في عمو قيمتو تتويجو باآليات
القرآنية الكريمة واألحاديث الشريفة ،وكذا أقوال الحكماء والعمماء.
السياسة باألخبلق؛ فأ ّكد عمى ضرورة
* دقّق ابن األزرق ـ ـ رحمو اهلل ـ ـ في ربط ّ
لمسياسة :العقل ،والعمم ،والشجاعة ،والعفة ،والسخاء والجود،
عشرين خمقا ّ
الرفق ،والمين ،والتثبت ،والوفاء بالوعد
والحمم ،وكظم الغيظ والغضب ،والعفو ،و ّ
والعيد ،والصدق ،وكتم السر ،والحزم ،والدىاء والتغافل ،والتواضع ،وسبلمة

الصدر من الحقد والحسد ،والصبر ،والشكر.
تميي از ليا عن بقية
السياسية عند ابن األزرق بعدة خصائصّ ،
* اتّسمت األخبلق ّ
الربط بينيا؛ فجعميا في صورة
األخبلق اإلنسانية ،ولقد اجتيد ـ ـ رحمو اهلل ـ ـ في ّ
مقدمات ،بيا قوام ىذه األخبلق وعمييا مدارىا.

الساسة (الح ّكام والمموك) إلى ضرورة األخبلق لئلنسان،
* أرشد ـ ـ رحمو اهلل ـ ـ ّ
الضارية.
أن الفضائل ميزان التفرقة بينو وبين الوحوش ّ
و ّبين ّ
فوجو الحكام والمموك
قييم والتّقويم؛ ّ
أن األخبلق قابمة لمتّ ّ
* ّنبو ـ ـ رحمو اهلل ـ إلى ّ
إلى ضرورة مراجعة صفاتيم ،وااللتزام بتعديل ذميميا ،والعمل عمى اجتناب
الرذائل فييا.
ّ
* أرجع ـ ـ رحمو اهلل ـ ـ فضائل الممك وأصول أخبلقو إلى ثبلثة أمور :الحكمة
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والشجاعة والعفة.
الدراسات اإلنسانية واالجتماعية االىتمام بتراث
الباحثين في مجال ّ
ىذا وأوصي ّ
ألن فيو الكثير من األفكار واآلراء ،التي يمكن أن تسيم في نيضة
أعبلمناّ ،
األمة وازدىارىا ،وعودتيا إلى رشدىا من جديد.

يو تَو َّك ُ ِ ِ
ِ ِ ِ َّ ِ َّ ِ ِ
يب]](سورة ىود :اآلية )88
مت َوِالَيو أُن ُ
[[َ ...و َما تَوفيقي إال بالمو َعمَ َ
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مصادر ومراجع البحث:
 ابن األزرق ،أبو عبد اهلل محمد بن عمي :بدائع السمك في طبائع الممك،تحقيق سامي النشار ،بغداد.8977 ،

 -ابن األزرق ،أبو عبد اهلل محمد بن عمي :بدائع السمك في طبائع الممك،

تحقيق محمد بن عبد الكريم ،الدار العربية لمكتاب ،ليبيا ـ تونس ،ج ،8مقدمة

المحقق.

 ابن األزرق ،أبو عبد اهلل محمد بن عمي :بدائع السمك في طبائع الممك،تحقيق سامي النشار ،دار السبلم ،مصر ،ط8489 ،8ىـ ـ8008م.

 -ابن الحاج ،أبو عبد اهلل محمد بن محمد العبدري الفاسي :المدخل ،دار الفكر.

 ابن القيم ،أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر :الطرق الحكمية في السياسةالشرعية ،تحقيق محمد جميل غازي ،مطبعة المدني ،القاىرة.

 -ابن خمدون :المقدمة ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،ط8483 ،8ىـ8003 ،م.

 ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر :حاشية رد المحتار عمى الدر المختار،تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعمي محمد معوض ،دار عالم الكتب،

الرياض ،السعودية ،طبعة خاصة8483 ،ىـ.

 -ابن فارس ،أبو الحسن أحمد :معجم مقاييس المغة ،ت محمد عبد السبلم

ىارون ،دار الفكر8399 ،ىـ.

 ابن مسكويو ،أبو عمي أحمد بن محمد بن يعقوب :تيذيب األخبلق وتطييراألعراق ،تحقيق ابن الخطيب ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط.1

 ابن منظور ،محمد بن مكرم بن عمي :لسان العرب ،دار صادر ،بيروت،ط.8
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 -الراغب األصفياني ،أبو القاسم الحسين بن محمد :مفردات غريب القرآن ،ت

محمد سيد كيبلني ،دار المعرفة.

 ابن عاشور ،محمد الطاىر :التحرير والتنوير ،دار سحنون لمنشر والتوزيع،تونس.

 الطرابمسي ،أبو الحسن عبلء الدين عمي بن خميل :معين الحكام فيما يترددبين الخصمين من األحكام.

 الغزالي ،أبو حامد محمد بن محمد :إحياء عموم الدين ،دار المعرفة ،بيروت. -الماوردي ،أبو الحسن عمي بن محمد :األحكام السمطانية والواليات الدينية،

تحقيق عصام فارس الحرستاني ومحمد إبراىيم الزغمي ،بيروت8486 ،ىـ ـ ـ

8996م.

 ضياء الدين الرّيس :النظريات السياسية اإلسبلمية ،مكتبة دار التراث ،ط.7 عبد األمير شمس الدين :الفكر التربوي عند ابن خمدون وابن األزرق. -عبد المقصود عبد الغني :األخبلق عند فبلسفة اليونان وحكماء اإلسبلم،

مكتبة الزىراء8993 ،م.

 -عبدالرحمن حبنكة الميداني :األخبلق اإلسبلمية وأسسيا ،دار القمم ،سوريا،

ط8480 ،5ىـ ـ 8899م.
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